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EN PORTADA
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BAIX VALLÈS. La renda familiar als 

municipis baixvallesans encara se 

situa per sota dels nivells d'abans 

de la pandèmia, segons deter-

minen les dades de l'any 2021 

publicades per la Diputació de 

Barcelona. En concret, la renda de 

les famílies del Baix Vallès era de 

237.920 euros de mitjana, és a dir,  

un 20% inferior a la de 2019. 

En concret l'any 2021, la Renda 

Familiar Disponible Bruta (RFDB)

va caure un 24,5% a la Llagosta; 

un 23% a Montmeló i a Mollet; un 

21% a Montornès i a Parets; un 

10% a Sant Fost i un 0,3% a Mar-

torelles. 

Una davallada que trenca la ten-

dència alcista dels darrers anys 

abans de la pandèmia. I és que se-

gons les dades de la renda familiar 

disponible bruta comarcal i muni-

cipal publicades per l'Institut d'Es-

tadística de Catalunya (Idescat), la 

renda mitjana per habitant al Baix 

Vallès va ser de 17.500 euros l'any 

2019, un 3,8% més que l'any ante-

rior. Una xifra lleugerament infe-

rior a la registrada a la comarca, ja 

que segons l'Idescat, al Vallès Ori-

ental la renda mitjana per habitant 

va ser de 17.900 euros l'any 2019, 

un 4,1% més que l'any anterior.

Amb tot, tant el Baix Vallès com 

el Vallès Oriental se situaven lleu-

gerament per sota de la mitjana de 

Catalunya (18.200). De fet, el Va-

llès Oriental era la segona comarca 

metropolitana amb un nivell de 

renda més baix.

A escala municipal i segons les 

darreres dades de l'Idescat, les 

localitats amb els nivells de ren-

des més alts del Baix Vallès eren 

Sant Fost amb 19.900 euros anu-

als bruts per habitant, Martore-

lles (18.600) i Parets (18.100). En 

canvi, els municipis amb rendes 

més baixes eren la Llagosta amb 

15.700 euros per habitant i Mon-

tornès, amb 16.500 euros. Els se-

guien de prop Mollet, amb 16.800 i 

Montmeló amb 16.900 euros.

Evolució des del 2010
Si es comparen les dades amb les 

registrades l'any 2018, tots els 

municipis baixvallesans van tenir 

evolucions positives i de fet, el ma-

jor creixement coincideix pràcti-

cament, a excepció de Martorelles, 

amb les localitats de les rendes 

és a dir 900 euros anuals més; a 

Montornès del 7,2%, és a dir 1.200 

euros més; a Parets del 5,5% , és 

a dir de 1.100 euros més, i a Sant 

Fost de l'11%, és a dir, de 2.200 

euros més.

Efectes geopolítics
Amb tot, segons les dades de 

l’Idescat de febrer de 2022, i que 

l'Observatori-Centre d'Estudis del 

Vallès Oriental recull en l'Informe 

de cojuntura econòmica del Vallès 

Oriental, l’evolució econòmica del 

2021 “reflecteix la progressiva 

recuperació de l’economia des-

prés de la forta caiguda de l’any 

2020”, quan el PIB a Catalunya es 

va enfonsar un 11,5%. La davalla-

da va ser més accentuada que la 

del conjunt de l’Estat (-10,8%) i 

molt més intensa que el conjunt de 

la Unió Europea (-5,9%).

Aquest mateix informe deter-

mina que de cara al 2022, "els es-

cenaris macroeconòmics dibui-

xen la incertesa dels creixents 

riscos geopolítics, agreujats per 

la guerra a Ucraïna, amb un im-

pacte directe en l’economia lo-

cal i comarcal". 

Així mateix, preveuen que 

"l’evolució dels preus i disponi-

bilitat de determinats produc-

tes i l’evolució de moltes de les 

inversions vinculades als Next 

Generation són elements que 

han de definir l’evolució de les 

principals magnituds econòmi-

ques, el consum de les famílies 

i el mercat de treball".  

Amb tot, el document també 

baticina que en el segon trimestre 

s'espera "una afectació negativa 

de l'activitat econòmica, que re-

colliria l’impacte de l’esmenta-

da incertesa sobre les decisions 

de les llars i empreses i el ritme 

d'expansió més baix dels mer-

cats mundials". 

Per tant, estimen que les previ-

sions de futur estan "molt vincu-

lades a l’evolució de la situació 

geopolítica".   A.M. 

La renda 
familiar, per 
sota de nivells 
prepàndemia
La riquesa de les famílies baixvallesanes va 

caure de mitjana un 20% el 2021, respecte a 

la registrada l'any 2019 al territori

més altes. En concret, a Sant Fost 

l'increment ha estat del 5,8%; a 

Parets del 4,2%; a  Mollet del 3,7%; 

a la Llagosta del 3,3%; a Montor-

nès del 3,1%; a Montmeló del 3% i 

a Martorelles del 2,2%.

Si aquesta comparativa es des-

plaça a l'any 2010, a tocar de la cri-

si econòmica, l'increment ha estat 

encara més acusat. Així l'augment 

a la Llagosta ha estat del 8,3%, és 

a dir, de 1.300 euros més; a Mar-

torelles del 9,1%, és a dir de 1.700 

euros anuals bruts més; a Mollet 

del 7,7%, és a dir de 1.300 euros 

anuals més; a Montmeló del 5,3%, 

Vallromanes
ÉS EL MUNICIPI AMB LA RENDA MÉS 
ALTA PER CÀPITA DE LA COMARCA,
amb 25.300 euros per habitant -un 

52% per sobre de la mitjana de Cata-

lunya-. Mentre que Canovelles, és la 

localitat del Vallès Oriental amb una 

renda familiar disponible bruta més 

baixa, 14.500 €.

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA 
Ingressos per habitant i any

Mollet 
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"La incertesa dels creixents

riscos geopolítics té un

impacte directe en 

l'economia local i comarcal"
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Moció en favor de l'atenció primàriaConcurs dels centres de formació d'adults 
Mollet en Comú i Podem presentaran conjuntament una moció 

al ple municipal de dilluns en què es reclama que el 25% del 

pressupost del Departament de Salut de la Generalitat es 

destini a l'atenció primària. El text ha estat proposat per la 

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès.

El 2 de juny a les 18 h, les escoles de formació de persones 

adultes (CFA) del Baix Vallès organitzen l’Endevina-la!, un 

concurs lingüístic amb la presència de l’escriptor Màrius Serra 

i la participació de l’alumnat dels CFA. L'esdeveniment es 

retransmetrà en directe per Internet i hi haurà tres guanyadors.

SOCIETAT

L'Ajuntament aprova el pla urbanístic 
que permet la construcció de l'escola 
d'infermeria al costat de l'Hospital 
MOLLET DEL VALLÈS.  La Junta de Go-

vern Local ha donat llum verda a 

l'aprovació inicial del Pla Especial 

Urbanístic (PEU) que ha de perme-

tre la construcció de la futura esco-

la d'infermeria als terrenys del cos-

tat de l'Hospital. L'objecte del PEU, 

que afecta la finca de 5.575 metres 

quadrats del solar és definir l'ús 

i les condicions d'ordenació de la 

parcel·la propietat de la Fundació 

Sanitària Mollet (FSM). El tràmit 

urbanístic modifica l'ús del sòl –ja 

qualificat de sistema d’equipament 

comunitari però amb ús per a la im-

plantació de l'edifici dels jutjats que 

va quedar inacabat– a un ús educa-

tiu. A més, el PEU també marca les 

condicions de l'edificació.

Edifici amb soterrani i PB+2
El projecte preveu un edifici de 

PB+2 i una planta soterrani amb 

6.969 metres quadrats de sostre 

total, on la FSM traslladarà els es-

pais actuals de formació que es 

troben a l'Hospital, hi instal·la-

rà l'Escola d'Infermeria i altres 

espais complementaris, com un 

auditori. L'espai que s'allibera de 

l'actual hospital es destinarà a un 

servei d'hemato-oncologia.

El pla està previst en tres fases. 

La primera, a realitzar entre els 

anys 2022 i 2023, consistirà en 

l'enderroc de l'estructura i els fona-

ments actuals que es van construir 

per als nous jutjats. La segona fase, 

a realitzar dins els tres anys poste-

riors a l'aprovació del PEU, serà la 

construcció de l'edifici de soterrani 

i PB+2 que especifica l'avantpro-

jecte. La tercera fase, a realitzar a 

partir de 2025, preveu l'ampliació 

de les diferents plantes del nou edi-

fici en funció del nou Pla Funcional 

que resulti dels anys de docència, 

formació i actes portats a terme. 

Tot i que aquesta tercera fase plan-

teja un possible creixement de 

l'edifici, des de la FSM apunten que 

aquesta ampliació no està prevista. 

"El document ho recull perquè 

amb l'edifici que es construirà 

no s'esgota el sostre edificable, 

però ni a curt ni a mig termini hi 

ha la intenció d'ampliar", expli-

quen des de la fundació. 

La documentació del PEU també 

inclou un estudi de mobilitat  de la 

zona que conclou que, tot i l'incre-

ment de desplaçaments que es pro-

duirà principalment de transport 

privat, no serà necessari crear més 

llocs d'aparcament, ja que l'actual 

pàrquing de l'Hospital podrà ab-

sorbir l'augment de vehicles. El que 

si que preveu és la instal·lació d'un 

aparcament per a bicicletes.

Segons ha informat l'Ajunta-

RENOVABLES  LA INICIATIVA HA COMENÇAT AMB L'APROVACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LES ESCOLES SANT VICENÇ I CAL MÚSIC

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

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

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

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

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

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

■ L'Hospital de Mollet ha estat l'am-
fitrió de la trobada de gerents de La 
Unió Catalana d'Hospitals. Després de 
dos anys i més de 15 reunions no pre-
sencials, el Consell de sector d’atenció 
especialitzada d’aguts de l'entitat ha 
impulsat la trobada de gerents, durant 
la qual es va parlar de l'evolució del 
paper dels hospitals en l'ecosistema 
de salut català. Jaume Duran, direc-
tor de la Fundació Sanitària de Mollet 
i secretari de la Junta Directiva de La 
Unió va posar l’èmfasi en què “cal va-
lorar la tasca no només assistencial 
de les entitats del territori, plurals i 
arrelades a la seva història i realitat, 
sinó també com a motor econòmic de 
vertebració d’equitat pels ciutadans i 
sostenibilitat del planeta”.

TROBADA DE GERENTS 
DE LA UNIÓ CATALANA 
D’HOSPITALS A MOLLET

retransmetrà en directe per Internet i hi haurà tres guanyadors.

FSM

VISTA AÈRIA Terreny on s'ha de construir l'escola d'infermeria, al costat de l'Hospital

ment, es demanaran els informes 

sectorials preceptius i el següent 

pas serà l'aprovació provisional 

del PEU al Ple de l'Ajuntament, un 

document que haurà d'aprovar 

definitivament la Comissió d'Ur-

banisme de la Generalitat. L.O.M.
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Vuit illes solars cobriran el 38% del consum 
d'energia dels equipaments municipals 

MOLLET. L'Ajuntament va presentar, 

dilluns, el projecte Mollet Solar, una 

iniciativa que preveu la instal·lació 

de vuit illes fotovoltaiques, que sub-

ministraran energia solar a tots els 

equipaments municipals, tal com 

avançava SomMollet la setmana 

passada. En concret, es crearan vuit 

grans centres de producció fotovol-

taica ubicats a les cobertes d’edifi-

cis municipals que també donaran 

cobertura al seu voltant en un radi 

de 500 metres. Els vuit grans ge-

neradors s’instal·laran als centres 

educatius de Cal Músic, Sant Vicenç, 

Can Besora, La Filadora, Col·legis 

Nous i Montseny, a l'edifici de la 

Brigada Municipal i al Mercat Muni-

cipal. "Es van estudiar 35 edificis 

municipals per veure quins eren 

els més idonis", explica el regidor 

de Justícia Ambiental, Ecologisme 

i Transició Energètica, Raúl Broto, 

qui afegeix: "Mollet és una ciutat 

compacta i amb vuit illes cobrim 

la totalitat del municipi". La po-

tència total de les illes serà de 624 

kWp amb una energia generada de 

910 MWh, que permetrà cobrir un 

38% del consum elèctric de 35 equi-

paments municipals.

Segons les previsions dels estu-

dis tècnics, es consumirà gairebé 

el 100% de l'energia que es pro-

dueixi, però hi haurà un excedent 

d'energia que es destinarà a unes 

200 famílies en situació de pobresa 

energètica, a qui se'ls reduirà el 

consum elèctric un 20%. 

En aquest sentit, l'alcalde, Josep 

Monràs, destacava que “més enllà 

d’un projecte de justícia ambi-

ental aquest és un projecte de 

justícia social, que ajudarà les 

famílies més vulnerables”.

El cost del projecte és d’1.240.000 

euros, una inversió que es podria 

amortitzar en 4 o 5 anys. "Serà 

molt beneficiós a llarg termini si 

tenim en compte que la vida útil 

de les plaques solars és d'uns 25 

anys", apuntava Broto, qui avan-

çava que l'estalvi anual de l'Ajun-

tament en energia serà de més de 

214.000 euros i que la petjada de 

CO2 es reduirà en unes 422 tones 

anuals.

Enllestit el 2023
Els projectes de les vuit instal·laci-

ons estan redactats i la intenció és 

que el 2023 el pla sigui una reali-

tat. Pel que fa als recursos, l'Ajun-

tament ha presentat el projecte a 

una línia d'ajudes oberta per la Di-

putació, que podria cobrir el 90% 

del cost. A més, també pot optar als 

fons europeus Next Generation en 

la convocatòria que està prevista 

obrir el segon semestre d’enguany.

Les obres s’executaran gradual-

ment, però el compromís és tirar-les 

endavant "encara que hagi de ser 

amb recursos propis de l'Ajunta-

ment", deia Monràs.   l.o.m.

SOSTENIBILITAT EL GOVERN PRESENTA EL PROJECTE MOLLET SOLAR, QUE PREVEU ESTIGUI FUNCIONANT EL 2023 I TINGUI UN COST D'1,2 MILIONS D'EUROS 

MOLLET SOLAR Broto, Monràs i  Dionisio durant la presentació del projecte que es va fer dilluns a l'Ajuntament

l.o.

LLEURE EDUCATIU · PISCINA · NIT D’ACAMPADA · SORTIDES

Inscripcions del 02/05 al 12/06 amb preus especials!
www.academia-dosmesdos.com

Tel. 691 05 83 50 · Rambla Nova, 79 - Mollet del Vallès

DESDE 

55€
SETMANA

Mollet recull 4 tones de 
residus en el marc del 
Let's Clean Up Europe

L’Ajuntament de Mollet va recollir quatre 

tones de residus en el marc de la campa-

nya internacional Let’s Clean Up Europe. 

Enguany, les actuacions es van fer princi-

palment, al parc dels Pinetons i a l'espai 

natural de Gallecs, entre el 5 i el 19 de maig. 

En la campanya va participar alumnat dels 

centres educatius, així com usuaris del Ser-

vei de Rehabilitació Comunitari (SRC) de la 

Fundació Sanitària de Mollet. A més, una de 

les jornades va ser oberta a la ciutadania i 

es va centrar en la neteja de l’espai que hi 

ha al darrera de la deixalleria, on es van re-

collir més de 3.000 quilos de deixalles.

MEDI AMBIENT

Martorelles utilitza la 
tècnica de l'endoteràpia 
per combatre el pugó 

L'Ajuntament de Martorelles ha iniciat els 

treballs per combatre el pugó de l'arbrat 

viari, concretament de 30 exemplars de 

l’Avinguda d’en Piera. En l'actuació es fa 

servir la tècnica d’endoteràpia que consis-

teix en la injecció al tronc de l’arbre d’un 

producte fitosanitari específic. Es tracta 

d’un sistema innocu per l’arbre, que per-

met evitar l'ús de fitosanitaris químics.

Pla per rehabilitar 
els camins fluvials 
del Besòs i la Tordera

El Consell Comarcal i el Consorci Besòs Tor-

dera han presentat al Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme una proposta per a la re-

habilitació dels camins fluvials del Besòs i la 

Tordera. El projecte vol afavorir el trànsit 

de vianants i bicicletes a les conques del riu 

Besòs i el riu Tordera i així optar a la convo-

catòria del 2022 dels fons Next Generation. 

Ja en l’anterior convocatòria es va presentar 

un projecte més global, però no es va obte-

nir finançament. En aquest ocasió, s’ha pre-

sentat una part concreta del projecte global 

de les conques i s’ha adaptat als requisits 

que es persegueixen.

Sant Fost celebra el Dia 
del Medi Ambient amb 
actes a Can Corominas 

L'Ajuntament de Sant Fost ha organitzat 

una jornada per commemorar el Dia Inter-

nacional del Medi Ambient, aquest diumen-

ge, de 10 h a 14 h, al Parc de Can Corominas. 

Durant la trobada per a tots els públics, es 

faran tallers infantils sostenibles, hi haurà 

atraccions artesanals i també un circuit 

de patinets i vehicles elèctrics. Tot plegat, 

amb música en directe i foodtrucks.
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ESPAI DECORA

Rambla Balmes, 1-3. Mollet del Vallès (al costat d'Abacus).

Tel. 935 709 145 / www.hogardecora.es

Espai Decora va fer una gran 
donació de teles de sofàs antics per 
a la darrera instal·lació de Galiot
Espai Decora forma part de la darrera gran 

instal·lació de Galiot Teatre. Aquesta em-

presa molletana especialitzada en sofàs, 

mobles i decoració va decidir donar teles 

vintage de sofàs perquè el titellaire les in-

corporés en les seves construccions.

"El Jaume Campmany –gerent d'Espai 

Decora– es va assabentar del projecte de 

construcció del Giravolta Titelles i em 

va convidar a recollir teles antigues", 

explica en Jordi Monserdà, de Galiot, qui 

assevera que fins i tot hi havia peces que 

superaven les tres dècades.

Tenint en compte que Monserdà aposta 

per construir les seves instal·lacions amb 

materials reciclats, Espai Decora va pren-

dre la decisió de fer aquesta donació. No 

es tractava d'algunes peces puntuals, sinó 

que la quantitat de teles de sofàs va ser ben 

gran. "Vam omplir la furgoneta amb cinc 

sacs industrials plens de teles", diu Mon-

serdà, qui a banda de la quantitat, sobretot 

en destaca la qualitat: "A Espai Decora fan 

sofàs molt bons i això es veu". En aquest 

sentit, el titellaire afirma que després d'ha-

ver fet voltar el Giravolta Titelles per dese-

nes i desenes de festivals –preveu arribar 

a la cinquantena funció aquest mes de juli-

ol– "els colors no s'han descolorit ni les 

teles s'han arrugat". Alhora, Monserdà 

apunta que el fet que hi hagués diversos co-

lors però gairebé tots de la mateixa estètica 

fa que tot plegat combini millor.

Jordi Monserdà es mostra molt agraït per 

la donació de totes aquestes teles que, "si 

les hagués comprat als encants, m'hau-

rien costat molts diners". Amb tot, també 

destaca que no ha estat la primera donació 

de mans d'Espai Decora, ja que recorda 

com fa unes tres dècades, quan tot just ar-

rencava com a titellaire i tenia el seu local 

al costat del taller d'Espai Sofà al carrer de 

Sant Llorenç, ja li lliuraven algunes fustes 

per a les seves primeres construccions.
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Jutges de pau del Baix Vallès, 
contraris a l'eliminació d'aquesta 
figura que planteja l'Estat
BAIX VALLÈS. El Ministeri de Justícia 
del govern de l'Estat ha tirat enda-
vant una nova llei que proposa la 
supressió de la figura dels jutges de 
pau, que existeixen a tots aquells 
municipis on no hi ha jutjat de pri-
mera instància i que s'encarreguen, 
entre altres, del Registre Civil.

El Consell de Ministres va apro-
var el passat 12 d'abril el Projecte 
de llei d'eficiència organitzativa 
del Servei Públic de Justícia, una 
normativa estatal que pretén 
transformar els jutjats de pau en 
Oficines de Justícia als municipis.

Segons informa el ministeri, a les 
Oficines de Justícia es podran cele-
brar judicis telemàtics, diligències 
judicials o connexions per video-
conferència amb els col·legis pro-
fessionals, entre altres diligències 
administratives, amb la intenció de 
reduir els desplaçaments i, en últi-
ma instància, reduir l'impacte me-
diambiental. En la seva integració 

amb el nou model organitzatiu de 
Tribunals d'Instància i Oficina Judi-
cial, el ministeri apunta que les no-
ves Oficines de Justícia als municipis 
aprofitaran els recursos humans 
que actualment treballen als jutjats 
de pau, "incrementant el personal 
en els casos que sigui necessari i 
posant tots els instruments que 
brinden les noves tecnologies per 
oferir nous serveis", expliquen des 
del govern central.

Rebuig del territori
Aquesta opció, però, no ha estat 
ben rebuda pel col·lectiu de jutges 
de pau de Catalunya ni per la Con-
selleria de Justícia de la Generali-
tat, que considera que la norma-
tiva "buida competències que 
Catalunya té reconegudes a l'Es-
tatut d'Autonomia", diu la con-
sellera de Justícia, Lourdes Ciuró, 
qui, a més, recela que la nova llei 
orgànica s'acompanyi de recursos.

El Jutjat de Pau s'encarrega de 
fer actes de conciliació en conflic-
tes veïnals, gestiona notificacions, 
requeriments i citacions de la ciu-
tadania en relació amb qualsevol 
procediment judicial i, a més, ges-
tiona les inscripcions al Registre 
Civil. "La desaparició del Jutjat 
de Pau seria un perjudici per a 
la ciutadania", diu Jesús Álvaro i 
Marcos, jutge de pau de Montornès. 
"En el cas de Montornès, concre-
tament, traiem molta feina. Fem 
tràmits de certificats de defunció 
naixement, certificats de vida, 
casaments i ara per ara ho fem 
moltes vegades a l'instant, cosa 
que dubtem que puguin fer les 
oficines proposades", assegura.

Aquesta opinió és compartida 
per Andreu Monzó, jutge de pau de 
Martorelles, qui considera que "el 
jutge de pau és una persona pro-
pera, que coneix la quotidianitat 
del seu municipi i la dels seus ve-

TRIBUNALS   CONSIDEREN QUE EL CANVI SUPOSARÀ UN PERJUDICI PER A LA CIUTADANIA

Mossos deté a Sant Fost quatre 
integrants d'un grup criminal 
que robava a l'interior de vehicles
SANT FOST. Els Mossos d'Esquadra han desar-
ticulat un grup criminal per cometre tretze 
robatoris a l'interior de vehicles estacionats 
en pàrquings de restaurants d'arreu de Cata-
lunya. Agents de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igua-
lada van detenir entre el 18 i el 19 de maig 
tres homes i una dona, d’entre 23 i 29 anys, 

com a presumptes autors de tretze delictes 
de robatori amb força a interior de vehicle i 
pertinença a grup criminal. Les detencions, 
que es van fer a Sant Fost tot i que no eren 
veïns de la població, són el resultat d’una in-
vestigació oberta a principis de maig arran 
una sèrie de robatoris amb força a interior de 
vehicles a la comarca de l’Anoia. 

SUCCESSOS  SE'LS RELACIONA AMB TRETZE FURTS A APARCAMENTS DE RESTAURANTS

BAIX VALLÈS. Una espectacular bola de foc 
va il·luminar la matinada de dilluns el cel 
de diverses comarques catalanes. El feno-
men va tenir lloc vora les 02.45, segons el 
testimoni d'alguns veïns que a les xarxes 
socials, en què explicaven haver sentit una 
forta explosió. Es tractaria d’una roca provi-
nent de l’espai que en travessar l’atmosfera 
es consumeix i genera aquest deixant al cel. 
L'explosió provocada per la roca s'hauria fet 
sentir en diversos indrets de Catalunya, en-
tre els quals el Baix Vallès.

MOLLET. El grup de Mollet en Comú s'ha mos-
trat satisfet davant algunes de les accions 
del govern del PSC i Podem i que, segons els 
comuns, responen al principi d'acord a què 
van arribar durant la negociació dels pres-
supostos municipals per a aquest 2022, en 
què es van abstenir. Entre aquestes propos-
tes, de les quals s'ha anat fent seguiment, es 
troben la implantació dels nous policies de 
proximitat i les trobades participatives pels 
diferents barris de la ciutat "per millorar el 
civisme i la convivència".

L'entrada d'un meteorit 
a l'atmosfera es fa 
sentir al cel baixvallesà

Mollet en Comú avalua el 
compliment de les seves 
propostes al pressupost 

ïns, i que té una actuació basada 
sobretot en la mediació", apunta. 
En aquest sentit, Monzó creu que si 
s'elimina la figura del jutge de pau, 
"els jutjats de primera instància 
se'ls carregarà de més feina, i ara 
ja estan saturadíssims. El que 
s'hauria de fer és potenciar les 
funcions dels jutges de pau, per 
descarregar als jutjats de prime-
ra instància, i que fossin llicenci-
ats en dret, i dotar-los de majors 
competències per veure temes 
civils i penals de poca rellevàn-
cia en el seu municipi", opina.

El moment d'aplicació d'aquesta 
llei també és una incògnita. "És un 
tema del qual ja fa anys que se'n 
parla i, ara per ara, no sabem 
quan s'aplicarà ni quins tràmits 
es deixaran de fer", lamenta Josep 
Samper, jutge de pau de Sant Fost.

La consellera Ciuró ha anunciat 
que el Govern català vol inclou-
re una esmena a la nova llei que 
blindi la continuïtat dels jutges de 
pau a Catalunya. Per la seva part, 
tant Monzó com Álvaro han avan-
çat que presentaran mocions als 
plens municipals per donar suport 
a aquesta figura i reclamar a l'Estat 
que no se suprimeixi, una moció 
que s'espera presentar a les gaire-
bé 900 poblacions catalanes amb 
Jutjat de Pau.  l.o.m.

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

CONSULTORI

El treballador al qual se li deixi de 
pagar el salari pot adoptar diferents 
accions.

En primer lloc, pot posar-ho en co-
neixement de la Inspecció de Treba-
ll, a fi  que s’investigui el succeït i, en 
cas d’acreditar-ho, s’obligui a l’em-
presa a pagar el que és degut, amb 
imposició d’una multa.

Així, el treballador pot reclamar el 
que és degut, presentant una pape-
reta de conciliació davant el servei 
de mediació, incloent-hi l’interès per 
mora del 10%. Aquest organisme ci-
tarà a l’empresa i al treballador, as-
senyalant un dia per a intentar acon-
seguir un acord. Si s’arriba a l’acord, 
el treballador cobrarà la quantitat 
deguda; si no, el treballador haurà 

de reclamar els salaris impagats da-
vant el Jutjat social.

D’altra banda, el treballador podrà 
sol·licitar l’extinció del contracte de 
treball per incompliment greu i reite-
rat de l’empresari, amb dret a perce-
bre una indemnització. Cal recordar 
que, encara que es deixi de pagar el 
salari, el treballador no pot abando-
nar el seu lloc de treball, almenys 
fi ns que una resolució judicial l’au-
toritzi, ja que, si ho fes, l’empresari 
podria acomiadar-lo sense dret a 
cap indemnització.

Natalia Pauner

Advocada

Què fer davant 
l’impagament de salaris

24/05 Pei Han Chen                       (Santa Perpètua)

22/05 Justin Kilian Jemenez Cordero     (Caldes)

22/05 Nahia Nuel Martin (Caldes)

22/05 Enzo Martínez Martorell (Caldes)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

18/05 Anibal V. Miguez García de la Mata 81 anys

20/05 José Hidalgo Grilo  82 anys

20/05 Enric Busquets Torres  74 anys

23/05 Maria Rebull Masdeu  91 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

20/05 Joaquima Rius Folguera  98 anys

20/05 Jorge-Abel Méndez Murcia  67 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Pere Gordi pren el relleu de 
Teresa Pons a Òmnium Mollet

MOLLET. L'agrupació molletana 
d'Òmnium Cultural ha canviat de 
responsable i a partir d'ara en Pere 
Gordi substitueix la Teresa Pons al 
càrrec. Fa 11 anys que Pons va entrar 
com a responsable d'Òmnium a Mo-
llet i en fa un "balanç positiu" de la 
seva estada. "Hem agafat aquests 
anys d'efervescència, amb molta 
lluita, però la recompensa ha si-
gut grossa", explicava abans de la 

trobada de socis de dimecres en què 
es va fer oficial el canvi.

Fa un any aproximadament que 
va decidir fer una passa al costat: 
"Ja estava cansada, no de la lluita, 
però veus que et falten forces, i 
vaig proposar-ho a la junta". Amb 
tot, la Teresa Pons recalcava que 
està "disposada a tot el que neces-
siti Òmnium", però afegia que "els 
joves han d'arreglar aquest gar-

buix que tenim ara a Catalunya".
El seu relleu és el Pere Gordi, qui 

contava que va coincidir la voluntat 
de Pons de marxar amb la seva d'im-
plicar-se a Òmnium "per defensar 
la llengua i la cultura a Mollet".

Amb l'assumpció del nou càrrec, 
Gordi deia: "Intentaré tenir una 
dedicació més activa i, amb el 
conjunt de les persones que con-
formen Òmnium a Mollet, inten-
tarem tirar endavant activitats 
diferents i noves". També hi apun-
tava: "El que volem des d'Òmnium 
és defensar la llengua, la cultura 
i el país. Aquests són els nostres 
valors i són valors que podem de-
fensar a Mollet perfectament".

Aquest relleu era un dels punts 
a tractar en la trobada de socis 
d'Òmnium a Mollet, celebrada a 
La Marineta amb la participació 
de la Clàudia Garcia Novellón, la 
presidenta de la delegació comar-
cal d'Òmnium, qui apuntava que 
l'acte era "una oportunitat per 
fer aquest reconeixement a la 
Teresa Pons".    sergio carrillo

POLÍTICA  DESPRÉS D'11 ANYS COM A RESPONSABLE DE L'AGRUPACIÓ, PONS FA UNA PASSA AL COSTAT

A LA MARINETA  Teresa Pons, Clàudia Garcia i Pere Gordi

s.c.r.

Ajut dels Next Generation
per a la transformació 
digital de l'Ajuntament
MOLLET. L'Ajuntament ha rebut 
una subvenció de 191.957 euros 
dels fons Next Generation euro-
peus per desenvolupar el projecte 
de l’Oficina Multicanal que té com 
a objectiu la modernització i la mi-
llora de l’atenció a la ciutadania i 
l’administració local, amb la utilit-
zació de totes les noves tecnologi-
es per apropar l’administració a la 
ciutadania.

Aquesta Oficina Multicanal con-
templa quatre línies diferents. 
D'una banda, un canal web que 
comptarà amb seu electrònica, 
portal de tràmits, web corporati-
va, portal de transparència, portal 
de dades obertes i portal de pro-
jectes i seguiment d’actuacions.

També es destinaran els diners 
a una aplicació mòbil per als sis-
temes operatius Android i iOS que 
compti amb enllaços als portals 
webs del punt anterior, així com 
amb una indexació de notícies i pu-
blicacions, un espai per a incidèn-

cies urbanes i amb la possibilitat 
de reportar-les mitjançant l’apli-
cació, i una gestió de notificacions.

La videoatenció és la tercera via 
sobre la qual actua aquesta sub-
venció. Es tracta d'un servei que 
està en marxa des del febrer i que 
permet realitzar la majoria de trà-

mits que actualment es fan de ma-
nera presencial gràcies a la inte-
gració de la signatura biomètrica i 
a l’ús d’un espai núvol que permet 
l’intercanvi segur de documents.

Per últim, s'instal·laran quatre 
oficines electròniques –màquines 
tipus caixer automàtic– distribuï-
des per la ciutat amb l’objectiu de 
facilitar la relació amb el ciutadà. 

CONSISTORI  ES TRACTA D'UNA SUBVENCIÓ DE GAIREBÉ 200.000 €

Una de les intervencions
previstes és la instal·lació

de quatre oficines
electròniques a la ciutat
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Jesús Canga, nou líder 

del PSC a Sant Fost
SANT FOST. El PSC de Sant Fost, 
compta des del 10 de maig, amb 
una nova executiva liderada per Je-
sús Canga de 38 anys i enginyer de 
professió. Canga és el nou primer 
secretari de la formació en substi-
tució de Juan Álvarez, qui ocupava 
el càrrec des del 2012.  Aquest no 
és l'únic canvi de l'executiva. Tam-
bé entra a formar-ne part Rubén 
Ferrer, qui relleva Paco Guerra del 
càrrec de secretari d'Organització. 
L'elecció es va fer en una assemblea 
extraordinària, en la qual els afiliats 
del PSC de Sant Fost van escollir per 
unanimitat la nova executiva que 
compta també amb Salvador Zarco, 
Xènia Guerra, Yolanda Valero, Elda 
Tartilan i Jordi Canga.

Segons el flamant primer secre-
tari, el canvi "va sorgir de forma 

natural. Tant el primer secre-

tari com el secretari d'organit-

zació portaven molts anys i hi 

havia un cert desgast. Va entrar 

gent jove i van fer la proposta 

d'una nova organització", expli-
ca, en declaracions al diari Som. 

Així mateix, tot i estar vinculat 
al PSC de Sant Fost des de fa un 
temps, assegura que fins ara no 
s'havia plantejat fer el pas cap a 
liderar la formació. 

La il·lusió és segons Canga un 
dels puntals d'aquesta nova exe-
cutiva, que seguirà comptant amb 
l'experiència dels antics líders de 
l'organització: "No volem trencar 

amb l'executiva anterior. Comp-

tem amb bona part dels mem-

bres. L'objectiu és treballar amb 

il·lusió per Sant Fost i fer-ho de 

forma constructiva", apunta.
Així mateix, també es plantegen 

incrementar el nombre de mili-
tants i la participació en les entitats 
locals: "La política municipal és 

una política de proximitat i al 

final, el que volem és ajudar els 

nostres veïns a solucionar pro-

blemes reals i deixar-nos d'atacs 

partidistes i personals", assevera.

Fill d'un alcalde històric del PSC
Vinculat a la U.E. Sant Fost Bàs-
quet i resident al poble des de fa 

PARTITS   SUBSTITUEIX JUAN ÁLVAREZ COM A PRIMER SECRETARI DE L'AGRUPACIÓ LOCAL I ENCAPÇALA LA RENOVACIÓ DE L'EXECUTIVA

El PDeCAT muta a Centrem i vol 

concórrer a les municipals a Mollet
MOLLET. Els membres del Partit Demòcrata 
(PDeCAT) de Mollet s'han reconvertit a Cen-
trem, la nova marca liderada per l'exconse-
llera Àngels Chacon, que va celebrar el seu 
congrés fundacional a principis d'aquest 
mes de maig. Els membres molletans que 
s'havien mantingut com a PDeCAT després 
de l'escissió que va provocar el naixement 
de Junts per Catalunya l'estiu de 2020 han 
fet els primers passos per constituir-se com 
a secció local de Centrem. "Portàvem un 

temps en stand by a l'espera del naixe-

ment del nou partit", explica Albert Parés, 
fins ara president del PDeCAT a Mollet.

La proximitat de les municipals ha activat el 
col·lectiu que té com a objectiu presentar-se 
a les eleccions de 2023 per a l'Alcaldia de Mo-
llet. "Una de les directrius del partit és que 

es creïn pactes locals que puguin aglutinar 

altres moviments per presentar-se con-

juntament sota el paraigua de Centrem", 
diu Parés, qui reconeix que, ara com ara, no es 
planteja l'opció d'anar amb Junts, una alterna-
tiva que "ara mateix seria molt difícil".

A Mollet, la implosió de l'espai postconver-
gent va trencar per la meitat l'aleshores Partit 
Demòcrata, que va mantenir el 50% de l'exe-
cutiva, amb noms rellevants com l'encara re-
gidor a l'Ajuntament, Joan Daví, i l'exregidor i 

president del PDeCAT al Vallès Oriental, Jordi 
Talarn. "Joan Daví ens acompanyarà i do-

narà suport des del grup municipal però 

ell no serà el candidat", avança Parés. El par-
tit ara treballa en la cerca d'un cap de llista i no 
descarta poder fer servir el nom de Junts en la 
candidatura que presentin. "El nom del grup 

municipal és Junts per Mollet, i ens plante-

gem fer-lo servir d'alguna manera. El tema 

del nom està judicialitzat, però creiem que 

hi hauria opcions", reconeix Parés. 

Canvi de coordinador a Junts
A l'altra banda de l'òrbita postconvergent, a 
principis de 2021 Junts per Catalunya cons-
tituïa agrupació local a Mollet, amb Olga Vila-
seca al capdavant, i noms que també havien 
tingut responsabilitats al consistori molletà, 
com l'exregidora Carme Olària. Precisament, 
la setmana passada, Junts per Catalunya va 
convocar eleccions telemàtiques per a tots 
els afiliats de Mollet per ratificar el canvi de 
coordinador, un càrrec que assumeix Joan 
Ferrando, qui, a més, es mantindrà com a res-
ponsable de comunicació. El canvi va ser ra-
tificat per la majoria dels afiliats. Per la seva 
part, Vilaseca segueix al comitè local com a 
vocal i representa l'agrupació molletana al 
comitè comarcal.  laura ortiz mateo

L'ESPAI POSTCONVERGENT ES RESSITUA A LA CIUTAT AMB DOS GRUPS DISTANCIATS

uns anys amb la seva dona i els 
seus dos fills de 5 i 8 anys, Canga 
és fill de Jesús María Canga, alcalde 
socialista de Sant Adrià del Besòs 
entre el 1996 i el 2013. Canga ex-
plica que, tot i tenir un pare dedi-
cat a la política municipal durant 
més de 20 anys, tant a ell com els 
seus germans mai els va pressio-
nar per entrar en política. "Ens va 

donar la llibertat d'escollir", ad-
met, i es mostra agraït amb ell: "El 

meu pare em va ensenyar que si 

m'implicava ho fes de veritat".
El primer secretari considera el 
seu pare un referent i una perso-
na transparent: "La gent se l'es-

timava perquè es dedicava als 

ciutadans", uns valors que consi-
dera ha rebut des de petit. Amb tot, 
diu que no es planteja que el fet de 
tenir aquest cognom el pugui be-
neficiar: "No entro a la política 

per això, entro per col·laborar i 

ajudar. Que al final ens premien 

amb vots, doncs, governarem. 

Però encara és d'hora".
Amb les eleccions municipals a 

un any vista, Canga assegura que 
encara no s'han plantejat qui serà 
el candidat socialista: "Ens estem 

organitzant, però la primera pa-

raula la tindrà la nostra regidora, 

la Xènia Guerra", afirma.  anna mir

psc

EQUIP  Canga, segon per l'esquerra, amb membres de la nova executiva

HABITATGE

La PAH acusa 

Monràs de 

"criminalitzar" les 

famílies que ocupen

MOLLET. Una vintena de membres de 
la PAH van ocupar dimarts el vestí-
bul de l'Ajuntament per forçar una 
trobada amb l'alcalde, Josep Monràs, 
per demanar-li que es retractés de 
les declaracions fetes al programa 
Planta Baixa de TV3 –fa dues setma-
nes–, en les quals la PAH considera 
que hauria tractat de "delinqüents 

les famílies que s'han vist obliga-

des a ocupar un habitatge per cul-

pa de la ineficiència de l'adminis-

tració". Els membres de la PAH van 
reunir-se el mateix dimarts amb la 
regidora d'Habitatge, Núria Muñoz i 
li van traslladar el seu malestar per 
les declaracions de Monràs. La regi-
dora es va comprometre a traslladar 
el missatge  a l'alcalde. La trobada 
amb Muñoz forma part d'un seguit 
de reunions periòdiques entre la 
PAH i la regidoria per buscar soluci-
ons conjuntes en matèria d'habitat-
ge. Unes trobades que Muñoz  con-
sidera positives: "A vegades hi ha 

hagut malentesos per manca de 

comunicació", diu Muñoz. 
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Jordi Borràs: "Encara ara, no 
puc cobrir una manifestació de 
l'extrema dreta a Barcelona"

MOLLET. El Casal Popular El Taba-

ran va acollir dimarts la presenta-

ció del llibre Tots els colors del ne-

gre. L’extrema dreta a l’Europa del 

segle XXI, del fotoperiodista Jordi 

Borràs. Acompanyat de la periodis-

ta Mireia Bonache, qui es va encar-

regar de conduir l'acte, Borràs va 

desgranar l'obra, editada per Ara 

Llibres, fruit de 13 anys d'investi-

gació documentant l'extrema dreta 

a Catalunya i a diferents països eu-

ropeus com Polònia, Grècia, Fran-

ça, Itàlia o Portugal. 

Borràs va explicar que quan va 

començar a documentar aquests 

temes, l'extrema dreta "era un fe-

nomen que molta gent creia que 

aquí no afectaria", i va recordar: 

"Tants anys després hi ha un 

partit d'extrema dreta que és la 

tercera força a l'estat espanyol".

L'obra barreja relat personal, 

crònica periodística i assaig, amb 

la finalitat d'arribar a un públic 

més generalista: "Aquest llibre té 

vocació de què la gent prengui 

consciència que l'extrema dreta 

és un problema i que tots podem 

fer per evitar el seu creixement".

Amb tot, Borràs admet que es-

criure aquest llibre no li ha estat 

fàcil: "Aquí he patit certa perse-

cució i la incapacitat de poder 

cobrir temes de l'extrema dreta. 

Encara ara, jo no puc anar a una 

manifestació de l'extrema dreta 

a Barcelona". 

POLÍTICA EL FOTOPERIODISTA VA PRESENTAR AL CASAL POPULAR EL TABARAN EL SEU ÚLTIM LLIBRE

JORDI BORRÀS El fotoperiodista va presentar 'Tots els colors del negre'

a.m.

MOLLET DEL VALLÈS. L'Audiència 

de Barcelona ha absolt el molletà 

Brian Bartés pels aldarulls durant 

la protesta contra el Consell de Mi-

nistres a la capital catalana el de-

sembre del 2018. 

Segons considera provat la sen-

tència, el noi va anar a la mobilitza-

ció de la part baixa de la Via Laieta-

na contra el Consell de Ministres, 

que se celebrava a la Llotja de Mar i 

que estava protegit per un fort cor-

dó policial. Hi va haver aldarulls 

com el desplaçament de tanques 

de seguretat metàl·liques, però no 

veuen provat que hi hagués llança-

ments contra els antiavalots.

La fiscalia demanava més de sis 

anys de presó per desordres pú-

blics, atemptat contra l'autoritat 

i delicte lleu de maltractament 

d'obra perquè l'acusava d'haver 

donat una puntada de peu a un 

mosso antiavalots a la Via Laieta-

na. En canvi, els magistrats només 

veuen provat que Bartés va em-

pentar l'escut d'un mosso, però la 

fiscalia no l'acusava d'això i, per 

tant, l'absolen de totes les acusa-

cions. 

Absolt d'anar a la presó
Aquest era el segon judici al qual 

s'enfrontava Bartés enguany, des-

prés que el passat mes de març 

l'Audiència el condemnés a un any 

i mig de presó per haver donat una 

puntada de peu a un mosso d'Es-

quadra durant les protestes de 

Tsunami Democràtic que van tenir 

lloc al Camp Nou el 2019. Un judici 

que de ser provada la seva acusa-

ció, l'hagués fet entrar a la presó.  

El molletà Brian Bartés, 
absolt en el segon judici

S'ENFRONTAVA A UNA PENA DE 6 ANYS I MIG DE PRESÓ

BRIAN BARTÉS

acn
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Inscripcions obertes al TTTMartorelles recupera la Brigada Jove per a l'estiu
El projecte Treball Talent i Tecnologia (TTT), 

que coordina el Consell Comarcal i Granollers 

Mercat ha obert inscripcions. El programa 

comença el juny i està dirigit a les empreses de 

la cadena de valor dels negocis d'alimentació.

L'Ajuntament de Martorelles contractarà vuit joves de 16 a 18 anys del 

municipi pels mesos de juliol i agost. Brigada Jove és el nom d'aquest 

projecte que va posar en marxa el govern martorellesenc l'any passat 

i que enguany recupera amb l'objectiu d'oferir a aquests nois i noies 

una primera experiència laboral. L'oferta és de 20 hores setmanals.

ECONOMIA

La Cambra del Vallès Oriental certifica la 

"bona marxa" de l'economia comarcal
"L'evolució del teixit empresa-

rial i del mercat del treball al 

Vallès Oriental durant el pri-

mer trimestre de l'any ha estat 

positiva, però ho hauria estat 

molt més si no fos per la tensió 

inflacionista i la pujada del cost 

de l'energia", valora el president 

de la Cambra del Vallès Oriental, 

Jaume Aragall, qui insta el govern 

a "treballar més intensament 

per contenir aquesta escalada 

de preus", perquè això "alenteix 

el creixement i resta competiti-

vitat a les empreses".

Aragall ho afirmava dijous pas-

sat en la presentació de l'Informe 

trimestral del teixit empresarial 

i mercat del treball al Vallès Ori-

ental que elabora la Cambra cada 

trimestre. L'informe recull dades 

de l'evolució econòmica de la co-

marca, com el nombre de centres 

de cotització, l'atur o el nombre 

d'afiliats a la Seguretat Social, en-

tre d'altres.

Pel que fa al teixit empresa-

rial, es recupera lentament de 

l'impacte de la Covid, amb un crei-

xement interanual dels comptes 

de cotització de l'1,3%, fins a les 

11.877 empreses a la comarca. 

"Malgrat el creixement de l'úl-

tim any, continua havent-hi 758 

empreses menys que abans de 

la pandèmia", deia Aragall. "Però 

també cal tenir en compte que 

darrerament moltes empreses 

s'han fusionat per tenir més 

TEIXIT PRODUCTIU SEGONS L'INFORME TRIMESTRAL D'AQUEST ENS, EL CREIXEMENT D'EMPRESES I LLOCS DE TREBALL ESTÀ CONSOLIDAT

JAUME ARGALL President de la Cambra del Vallès Oriental

x.ll.

EMPRENEDORIA

Torna la Fira de 
les cooperatives 
escolars a Mollet

MOLLET. El pròxim dimarts, 31 

de maig, Mollet recupera la Fira 

de les cooperatives escolars. La 

Rambla Balmes -a l'altura de l'INS 

Aiguaviva- acollirà l'activitat que 

començarà a les 9.30 h i acabarà 

a les 12.30 h. La celebració arriba 

després de dos anys d'aturada a 

causa del context de pandèmia. En 

aquesta nova edició, més de 280 

alumnes i 6 centres educatius de 

Mollet posaran a la venda els pro-

ductes que han creat en el marc 

del projecte CUEME (Cultura Em-

prenedora a l'Escola). L'objectiu 

d'aquesta iniciativa és fomentar 

els valors de l'emprenedoria mit-

jançant la creació d'una cooperati-

va. El programa fomenta la cultura 

emprenedora i les competències 

bàsiques. 

força". No obstant això, respecte 

al desembre de 2021 hi ha hagut 

un lleuger descens d'11 comptes 

de cotització, i l'evolució del teixit 

empresarial és també inferior al 

del conjunt de Catalunya.

Els vallesans afiliats a la Segure-

tat Social són 184.649, la segona 

xifra més alta des de 2012, i un 

3,7% superior a la registrada ara 

fa un any. Malgrat això, el nombre 

d'afiliats que tenen el lloc de tre-

ball a la comarca són 155.111. "En 

certa manera, som exportadors 

de mà d'obra", deia Aragall, "per-

què més de 29.000 afiliats tre-

ballen fora de la comarca".

L'afiliació, més alta que mai
La xifra d'afiliats segons el lloc de 

treball és un 5,9% més alta que fa 

un any, de manera que el creixe-

ment és més intens que el registrat 

al conjunt de Catalunya (4,8%). 

El nombre d'assalariats ha aug-

mentat en tots els grans sectors 

econòmics respecte a un any enre-

re –un 2,2% al primari, un 5,4% a la 

indústria i la construcció i un 8,2% 

als serveis–, i els creixements més 

grans s'han produït a les empreses 

de més grandària. 

En comparació als nivells pre-

vis a la pandèmia (març 2019), els 

llocs de treball s'han incrementat 

un 4,6%, i ara hi ha 6.880 llocs de 

treball més que fa tres anys.  x.ll.

El Dia de la Cambra 
serà el 16 de juny

La Cambra de Comerç del Vallès 

Oriental celebra el pròxim 16 de 

juny el Dia de la Cambra. La troba-

da que reunirà els principals actors 

econòmics i polítics de la comarca, 

serà el marc per celebrar la segona 

edició dels Premis Futur Cambra. L'acte començarà a les 19 h, al Tea-

tre Auditori de Granollers. 

ESDEVENIMENT EMPRESARIAL
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GRAN INAUGURACIÓN

31 Mayo 2022 de 17 a 19 h

Cóctel de bienvenida
Música en directo 
Canapés 
Photocall 
Alfombra de entrada

ESTRENO DE LAS NUEVAS OFICINAS 

DE CENTURY 21 URBAN

CELEBRA CON LA FAMILIA CENTURY 21
ESTE EVENTO

PARETS DEL VALLÈS
Av. Catalunya, 118

urban@century21.es
urban.century21.es

93 360 67 27



DV, 27 MAIG 202214

OPINIÓ

L'Ajuntament ha de ser exemple
 en la transició energètica i per

 això tots els equipaments 
funcionaran amb energia solar
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Segons les dades del 2019 publicades dilluns per l'Institut Nacional 

d'Estadística (INE), el Baix Vallès amb una renda mitjana per càpita de 

17.500 euros anuals, se situa per sota de la renda mitjana per habitant 

del Vallès Oriental (17.900) i també de Catalunya (18.200). Tot i aquesta 

diferència de la riquesa, la renda mitjana per habitant va créixer un 3,8% al 

territori, respecte al 2018. Un creixement que es perfila que pugui tornar-se 

a donar, un cop superada la crisi ocasionada per la Covid. De fet, el president  

de la Cambra de Comerç del Vallès Oriental, Jaume Aragall, ja certificava 

fa uns dies la "bona marxa" de l'economia de la comarca i destacava 

l'increment dels llocs de treball -un 4,6% més que el març del 2019- i el 

descens del nombre d'aturats, la xifra més baixa d'un mes de març des del 

2008. Un creixement, que tot i que es perfila conjuntural,  haurà de continuar 

tenint els ulls ben posats en l'evolució de la situació geopolítica.

A EXPENSES DEL CONTEXT GEOPOLÍTIC

Editorial

er tothom és sabut que el govern 

governa i l’oposició no. Li corres-

pon controlar i fiscalitzar la gestió 

de qui està al càrrec. Ara bé, hi ha 

molts tipus d’oposicions, la del no pel no, la 

del sí a tot sense aportar res més, i hi ha un 

tercer tipus: la que malgrat no governar, té 

una actitud constructiva i de proposta. Des 

del principi de mandat, Mollet en Comú ha 

estat al capdavant de centenars de propos-

tes, amb un objectiu: fer millor la ciutat i la 

vida de les persones que hi vivim.

La gent comuna, hem mantingut una ac-

titud de proposta, i de fer realitat, des de 

l’oposició, el nostre programa. Sí, fàcil no és, 

per descomptat. Però el temps i els fets ens 

han donat la raó i han fet que algunes de les 

nostres propostes s'hagin portat a terme i 

amb bon resultat. 

Algunes d’elles: la tarifació social perquè 

la quota d’escola bressol, serveis esportius i 

culturals sigui d’acord amb la capacitat eco-

nòmica de les famílies;  destinar els antics pi-

Empènyer i transformar
sos de mestres del Nicolás Longarón per fer 

habitatge social; implantar la policia de barri 

a la ciutat, per guanyar proximitat, prevenció 

i seguretat; agents cívics (sigui dit de pas que 

esperem una millor coordinació per guanyar 

eficàcia); patis oberts a les escoles els caps de 

setmana; espai de coworking (l’actual hub); 

i la reivindicació dels barris com a nucli de 

convivència, on es fa xarxa comunitària, i en 

aquest sentit, tallers participatius als barris, 

per escoltar la veu de veïns i veïnes. Propostes 

de Mollet en Comú que ara són realitat. 

Si tinguéssim la responsabilitat d’aplicar 

aquestes propostes, de ben segur la gestió 

i la forma de dur-ho a terme hauria estat 

diferent. I la capacitat de gestionar el pres-

supost molletà, de ben segur es destinarien 

recursos a àmbits oblidats. Deixaríem les 

dificultats de poder portar mocions a apro-

vació, i seria factible tirar endavant un pro-

grama solvent i amb una altra manera de fer 

política. 

Des de Mollet en Comú seguirem en aques-

ta tasca d’empènyer per fer que es parli i es 

treballi en tot allò que fins ara no s’ha volgut: 

dels barris, del POUM, de la contaminació, 

dels residus, dels pisos buits, d’espais per a 

joves, del civisme i de la veu de la gent. I no 

ens conformem, seguirem transformant.

P

MARINA
ESCRIBANO

Portaveu de Mollet en Comú

questa setmana el govern munici-

pal ha presentat el projecte Mollet 

Solar, demostrant que som una 

ciutat valenta i compromesa amb 

l’emergència climàtica i la justícia social. Que 

complim amb la paraula donada, refermant 

el model de ciutat verda i justa que defen-

sem. Tenim una visió: volem que Mollet 

utilitzi majoritàriament energia sostenible, 

que a la nostra ciutat l’energia solar sigui la 

gran protagonista. Des de l’Ajuntament hem 

de ser exemple en la transició energètica i, 

per aquest motiu, amb Mollet Solar aconse-

guirem que tots els equipaments municipals 

funcionin amb energia solar.

Invertirem 1,2 milions d’euros en aquest 

projecte de present i de futur per a la ciutat. 

Una inversió que amb l’actual preu de l’elec-

tricitat, la millora tecnològica i econòmica 

de les plaques solars fotovoltaiques i el com-

promís de la ciutat per lluitar contra l’emer-

gència climàtica, arriba en el moment idoni i 

que, sense dubte, s’amortitzarà en pocs anys. 

Mollet Solar és el resultat de mesos d’estudi 

per decidir quines cobertes podien ser les 

més adequades per instal·lar aquestes pla-

ques, d’estudiar els consums i la identificació 

de llars en situació de pobresa energètica. 

Aquest treball minuciós ens ha permès afinar 

al detall les decisions que hem pres, i d’aquí 

sorgeixen les 8 illes fotovoltaiques repartides 

per tota la ciutat que generaran energia com-

Mollet solar: energia verda i justa
partida amb equipaments i habitatges. 

El fet que molts equipaments funcionin 

en horari de tarda i nit ens permet generar 

excedents d’energia que dotaran aquest pro-

jecte d’un caire social, ajudant a prop de 200 

famílies de la ciutat en situació de vulnera-

bilitat i pobresa energètica a reduir el seu 

consum elèctric. Des del Govern ho tenim 

clar: la transició energètica no pot deixar a 

ningú enrere per motius econòmics i, per 

nosaltres, sempre és clau enfortir l’ànima 

social que té la nostra ciutat. 

El compromís de l'Ajuntament de Mollet 

amb l'energia solar fotovoltaica té un llarg 

recorregut, ja fa més de 20 anys que es va fer 

la primera instal·lació i amb Mollet Solar la 

ciutat arriba a un altre nivell. L'Ajuntament 

està liderant aquesta transició energètica, 

però necessita la implicació de la ciutada-

nia i de les empreses de la nostra ciutat. Re-

centment, vam ser pioners a Catalunya amb 

l'aprovació de l'Ordenança Solar, que aplica 

l'obligatorietat de la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques en nous edificis, així 

com amb les bonificacions de l'IBI i l'IAE per 

a les noves instal·lacions.

Mollet és una ciutat valenta que no s'ar-

ronsa davant els nous reptes. Aquest és un 

projecte amb el qual volem fer un pas més 

en el nostre camí a la transició energètica, 

per convicció i per justícia social i ambiental.

A

MIREIA
DIONISIO

Regidora coordinadora 
de l’Àrea de Governança, 

Economia i Serveis Territorials

anys de Mans Unides al Vallès 

Oriental, dada important en 

un món d’una imatge menys 

fraterna cada dia, és una fita 

que convida a una profun-

da reflexió. Reflexió en un concert musical, 

ofert per Roc de Gòspel de la Roca, en el seu 

desè aniversari. El Teatre Auditori de Grano-

llers serà el temple i sala de concert. Músi-

ca i paraula, ànima de la dignitat de l’ésser 

humà que aporta generositat. Perquè gene-

rositat és el que demanen els milers de mi-

lions de persones que viuen en una pobresa 

extrema. En el segle XXI, uns 8.000 milions 

de persones configuren la humanitat. Un 

1% gaudeix del 50% de la riquesa mundial i 

20.000 nounats moren cada dia en l’extrema 

pobresa. Mans Unides i G de Gòspel, paraula 

i música, recorden l’origen del Gòspel. Amb 

el lema La nostra indiferència els condemna 

a l'oblit, conviden la gent del Vallès Oriental 

50

MANS UNIDES I G DE GOSPEL, 
CONCERT PER UNA HUMANITAT DIGNA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

a l'aprofundiment de la fraternitat perquè, 

com diu el Papa Francesc en l’encíclica 

Fratelli tutti, “estem més sols que mai en 

aquest món massificat que fa prevaler els 

interessos individuals i afebleix la dimensió 

comunitària de l’existència”. I és en aques-

ta direcció que fa 50 anys que Mans Uni-

des treballa al Vallès Oriental. L’any 2020, 

Mans Unides va treballar en 53 països amb 

807 projectes: alimentació i aigua, sanitat, 

educació, drets de la dona, drets humans i 

medi ambient. Aquest 2022 des del Vallès 

Oriental volen tirar endavant el projecte de 

formació i integració socioeconòmica de jo-

ves de Kinsantu a la República Democràtica 

del Congo. En el món no estem sols. Una 

companyia de fraternitat és indispensable 

per una pau verdadera. El dia 28 de maig 

a les 20 h fem costat a Mans Unides en el 

Concert de Roc de Gòspel dirigit per Gerson 

Gelabert. La verdadera pau ens ho demana.
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Bústia

Rebuig al retorn de Joan Carles I

Davant del retorn de Juan Carlos de Borbón 
a l'Estat espanyol manifestem el nostre més 
ferm rebuig. No és de rebut que una perso-
na s'hagi aprofitat de la inviolabilitat que li 
atorga la Constitució per cometre actes pre-
sumptament delictius. De no ser per aquest 
estatus de privilegi, molt probablement, 
estaria imputat i hauria estat condemnat a 
pena de presó. És vergonyós que la Fiscalia 
del Tribunal Suprem l’exoneri de tota res-
ponsabilitat per ser inviolable. 

Des de Mollet Republicà manifestem que 
la monarquia és una institució il·legítima, no 
triada pel poble directament i que prové de 
la dictadura franquista, a més, s'ha convertit 
en un problema que anirà a pitjor. 

Joan Carles de Borbó, durant tota la seva 
etapa com a rei, ha estat un Cap de l'Estat a 
qui se li ha permès tot: negocis i conductes 
poc transparents i en alguns casos delictives, 
especialment sagnants en els anys de crisi. 
Mentre la ciutadania patia les polítiques neo-
liberals austericides, ell es lucrava aprofitant 
el seu càrrec i feia que es lucressin, també, la 
seva família i grans empreses "amigues".

Per totes aquestes anomalies, es va ha-

ver d'escapolir al costat dels seus amics 
sàtrapes d'Orient Mitjà, xeics dictadors 
i corruptes. I ara torna per uns dies amb 
el beneplàcit del seu fill, l’actual monarca. 
La corrupció dels Borbons és greu, però el 
problema és la Monarquia en sí.

Per tot això exigim per a Joan Carles de 
Borbó un tracte igualitari a la resta de la ciu-
tadania enfront de la justícia. No acceptem 
que ens continuïn mentint. No admetem la 
inviolabilitat ni la impunitat d'una monar-
quia, gens exemplar, arcaica i inservible. És 
hora de poder decidir la forma d'Estat: Mo-
narquia o República. Corona o urnes!

Recordem el discurs impropi d'un Cap 
d'Estat el 3 d'octubre 2017, respecte a la 
consulta de l'1 d'octubre, també, la repressió 
i la duresa dels cossos policials al poble de 
Catalunya amb la connivència del monarca.
Per tot això, cridem a la ciutadania, a les for-
ces polítiques, socials i sindicals democràti-
ques a manifestar el seu rebuig pel retorn del 
rei emèrit a Espanya. Des de Mollet Republi-
cà ens sumem a la crida perquè la ciutadania 
mostri el seu rebuig. Fora els Borbons de les 
institucions! Visca la República!

MIRIAM SAMPERE Membre de Mollet Republicà

MOLLET DEL VALLÈS

Ajuntament de Mollet ha creat un 
Grup de treball  de gent gran del 
Consell de Ciutat. Sens dubte des 
de CCOO creiem que és important, 

ja que per primera vegada es dona veu a col-
lectius de la gent gran per abordar reptes i 
propostes de les persones grans. L’objectiu 
d’aquest Grup de Treball és elevar un docu-
ment amb un conjunt de propostes sobre la 
problemàtica de la gent gran per al seu de-
bat al Consell de Ciutat i posteriorment ele-
var-ho a l’Ajuntament. 

Per als i les jubilades de CCOO tot això és 
un pas, però insuficient i així ho hem mani-
festat, perquè creiem que cal avançar clara-
ment en la creació del Consell de la Gent 
Gran. Els majors de 65 anys representem el 
17,86% de la població de Mollet i en els prò-
xims anys anirà creixent i, per tant, una de 
les principals cites de les polítiques de drets 
socials és la de millorar el benestar integral 
de les persones i avançar cap a un model de 
societat i un model de ciutat pensat per a 
tothom i, en concret, les persones grans, des 
de la  perspectiva de la inclusió social. Això 

Tenim veu i volem decidir
suposa polítiques destinades a la gent gran 
amb més intensitat i amb més serveis de 
qualitat. A la vegada tot això no es pot fer al 
marge de la gent gran, sinó amb la seva par-
ticipació, per fer una ciutat amigable amb el 
nostre col·lectiu. 

En aquest sentit apostem per aconseguir la 
participació social i comunitària de les perso-
nes grans: actiu social i sentit vital, atès que 
aquests són un dels factors més important 
per al benestar de les persones en la vellesa 
i posar fi a allò que deia la ponència b del 8è 
Congrés de la Gent Gran: “Les persones grans 
constatem que no tenim ni el lloc ni la visibili-
tat que ens pertoca en la societat que hem aju-
dat a construir”. Ningú farà res per nosaltres 
si no som actius com a col·lectiu, defensant, 
recuperant i millorant allò que ens pertoca, 
viure amb benestar i amb dignitat.

Creiem sincerament que la creació del Con-
sell de la Gent Gran seria un avanç a la nostra 
ciutat i un mirall per altres ciutats tant de la 
nostra comarca, com de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que encara no han creat aquests 
espais de participació per a la gent gran.

Aquest ha de ser un objectiu comú, ja que la 
feina que fem avui totes i tots nosaltres, gent 
gran i representants de la ciutadania, servirà 
perquè les generacions properes tinguin ins-
truments de participació, on la seva veu s’es-
colti i les persones grans se sentin amb suport.

L'

CRISTÓBAL
CAMACHO

Membre de l’Executiva de 
Pensionistes i Jubilats de

CCOO VORMAROS

Què són els deixants de condensació o contrails? 

Els deixants de condensació són núvols de gel, en forma de llargues línies, que sorgeixen a vegades 
al pas d'un avió, per condensació del vapor d'aigua contingut en les emissions dels motors.
Perquè es formin els grans deixants són necessàries unes condicions de temperatura i humitat 
determinades, que permetin que es produeixi la condensació del vapor d'aigua emès pels motors.
Quan els gasos que emet l'avió es barregen amb l'aire circumdant, es refreden ràpidament i, si 
la humitat en l'atmosfera és suficient perquè la mescla aconsegueixi la saturació, es produirà la 
condensació del vapor d'aigua.
Una vegada que es forma un deixant, la seva evolució depèn de les condicions atmosfèriques. 
Els deixants de vida curta, són petites línies blanques que veiem darrere de l'avió, i que 
desapareixen gairebé tan ràpid com passa l'aeronau. Ocorren quan la quantitat de vapor d'aigua en 
l'atmosfera és petita i les partícules de gel que formen el deixant tornen a l'estat gasós ràpidament.
Els deixants persistents que no s'estenen, són llargues línies blanques, que romanen després que 
ha passat l'avió, però no creixen ni s'expandeixen. Ocorren quan la humitat en l'atmosfera és gran, 
per la qual cosa el deixant no s'evapora, i pot durar hores.
Els deixants persistents que s'estenen: són línies que van engreixant i fent-se més amples i de 
manera irregular a mesura que el núvol creix. Això ocorre quan la humitat en l'atmosfera és molt 
pròxima al nivell de condensació, i és fàcil que el vapor d'aigua atmosfèric es condensi sobre les 
partícules de gel del deixant. Si a més hi ha una mica d'inestabilitat i turbulència, els deixants van 
prenent una forma irregular. Aquests deixants, a més, poden ser desplaçats pel vent.
Les emissions dels avions són en si una font de gasos d'efecte d'hivernacle i de partícules 
contaminants que no deixa de ser preocupant.
També existeixen els chemtrail (deixant químic), que usen més de 50 països per modificar 
artificialment el temps, però sobre aquests deixants ja en parlarem més endavant.

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

El veritable problema pel futur 

del català no rau en el que 

diguin les lleis sinó en l'ús que

es faci de la llengua dins però,

 especialment, fora de l'escola

isc apartat del dia a dia de l’esco-
la, però mantinc, encara que amb 
una certa distància, l’interès pel 
que hi passa. Amb la rèmora de la 
pandèmia encara present, dos te-

mes han centrat l’atenció durant aquest curs 
que està a punt d’acabar: les protestes del 
professorat i la judicialització de la llengua. 
En el primer dels temes les forces sindicals 
afirmen que l’avançament del calendari esco-
lar ha estat la gota que ha fet vessar el got del 
malestar. No entraré a valorar detalladament 
el malestar de mestres i professors, només 
dir que el conjunt de reivindicacions que es 
fan per convocar jornades de vaga és una bar-
reja de temes de diferent caire i calibre. Com-
parteixo les queixes  que tenen solució econò-
mica, però dubto de l’exigència del tot per ara 
mateix. Part de les demandes són reactives a 
uns canvis que escoles i instituts necessiten 
i que des de l’administració s’emparen i es 
promouen.  S’al·lega que hi ha unitat sindi-
cal per validar les protestes quan diverses de 
les reivindicacions són contradictòries entre 
si. Sorprèn quan sindicats ideològicament 
oposats comparteixen plantejaments.  Hi ha 
docents i centres que avancen cap a models 
educatius de futur i docents que practiquen 
l’immobilisme. 

Davant les reiterades intromissions dels 
tribunals, sembla que aquesta setmana hi ha 
hagut acord parlamentari entre els partits de 

V

ESCOLA CATALANA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

tradició catalanista per garantir l’hegemo-
nia del català a l’escola sense percentatges, 
tot revalidant el llarg, ampli i ferm consens 
sobre la llengua com a patrimoni col·lectiu 
més enllà de plantejaments ideològics o  
d’origen. Benvingut sigui l’acord, però el ve-
ritable problema pel futur del català no rau 
en el que diguin les lleis sinó en l’ús que se’n 
faci dins però especialment fora de l’escola. 

A partir de l’oralitat, les escoles i els insti-
tuts, especialment els d’entorns metropoli-
tans, han de garantir-ne l’aprenentatge,  el 
Departament d’Educació i els professionals 
dels centres en tenen la responsabilitat. No 
hi valen excuses, però amb el sistema edu-
catiu no n’hi ha prou. Els mitjans de comu-
nicació i el món audiovisual són igualment 
imprescindibles, però la pervivència del 
català depèn dels seus parlants. Només l’ús 
prioritari i habitual en tots els àmbits li do-
narà fermesa i en garantirà el futur com un 
element de cohesió social. No vull, no volem 
una societat fracturada, tampoc per la llen-
gua. El català és cosa de tots.
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esportiva preferida. A banda de ser 

una gran oportunitat per millorar-ne 

la tècnica, és un bon moment per fer-

ho en un entorn en el qual principal-

ment el vessant lúdic guanya pes per 

davant del competitiu.

Raqueta en mà

Una opció per fer esport a l'estiu és el 

campus del Club Tennis Mollet, que 

s'ofereix en dos períodes diferents: 

del 27 de juny al 29 de juliol, i del 29 

d'agost al 9 de setembre.

Els participants faran esport, es 

banyaran a la piscina i faran múl-

tiples jocs per gaudir de l'estada a 

les instal·lacions del Calderí. El Club 

Tennis Mollet ofereix concretament 

tres campus diferents: un de lúdic, un 

d'especialitzat en tennis i un altre de 

pàdel. Els horaris per a tots ells són 

de 9 a 13 h, amb l'opció de servei de 

menjador fins a les 15 h i amb torn de 

tarda fins a les 17 h.

Les preinscripcions ja estan dis-

ponibles i per més informació es pot 

trucar al 619 529 776 o accedir al web 

ctmollet.com.

Pilota als peus

Una altra proposta és la del CF Mo-

llet UE, que organitza un campus 

amb l'objectiu d'oferir activitats per 

passar-s'ho bé, així com fer esport. 

Concretament pel que fa al vessant 

del futbol, hi haurà entrenaments de 

tecnificació i treballs específics per a 

porters i porteres, i es treballarà per a 

la millora de la tècnica individual i del 

treball col·lectiu dels futbolistes.

El campus s'adreça a jugadors i 

jugadores nascuts entre 2007 i 2018, 

serà del 27 de juny al 29 de juliol de 9 h 

a 13 h i compta uns serveis d'acollida 

de 8.30 h a 9 h i de 13 h a 13.30 h, així 

com servei de menjador.

Per al campus masculí s'ha de 

contactar al 687 669 894 o al correu 

electrònic campus@cfmolletue.com 

i les dades de contacte del campus 

femení són el 666 477 403 i femeni@

molletue.com.  

Tennis i futbol, dues propostes esportives per a l'estiu

EL CLUB TENNIS MOLLET I EL CLUB FUTBOL MOLLET SÓN DUES DE LES ENTITATS DE LA CAPITAL BAIXVALLESANA QUE ORGANITZEN CAMPUS ESPORTIUS AQUEST ESTIU

ct mollet

AL CALDERÍ  Imatge del campus d'estiu de l'any passat a càrrec del Club Tennis Mollet

cf mollet ue

AL GERMANS GONZALVO  El CF Mollet torna a organitzar un nou campus de futbol

L'esport és fonamental per a la canalla 

i una bona manera de gaudir de l'es-

tiu és no desconnectant de la pràctica 
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Concert pels 10 anys de Roc & 
Gospel i pels 50 de Mans Unides
El concert solidari anual del Roc & Gospel 

amb Mans Unides té enguany un caràcter 

especial, gràcies al doble aniversari de les 

entitats organitzadores. Per una banda, 

Roc & Gospel celebra 10 anys dalt dels es-

cenaris, mentre que l'ONG commemora 

mig segle de la seva activitat de cooperació 

internacional des del Vallès Oriental. Així, 

dissabte el Teatre Auditori de Granollers 

serà l'escenari d'aquesta doble festa, amb 

un extens programa musical, amb balades, 

música tradicional nord-americana i peces 

de compositors diversos. Per aquest con-

cert, comptaran amb solistes convidats i un 

quintet de músics. Mans Unides destinarà la 

recaptació del concert a un projecte de for-

mació i integració socioeconòmica de joves 

de Kinsantu, a la república del Congo.

CONCERT SOLIDARI DEL ROC & GOSPEL AMB MANS UNIDES

Dissabte a les 20 h al Teatre Auditori (Torres i Bages, 50)

Entrades: granollers.koobin.com/mansunides
L’APARADOR

DE LA SETMANA

Dins de cada nen hi ha un petit geni

Avui, més que escriure un article, vull fer 

referència a una entrevista molt interessant 

des d’un punt de vista pedagògic, psicolò-

gic, emocional, social i fins i tot econòmic.

L'educació és el millor mitjà per millorar 

com a éssers individuals i com a societat, 

d’aquí el meu interès a compartir amb vos-

altres reflexions al respecte.

Us convido a llegir i reflexionar vers les 

respostes de Yaacob Hecht, un dels pioners 

d’educar intel·ligències múltiples per a la 

societat del coneixement en xarxa, a les 

qüestions plantejades pel periodista Lluís 

Amiguet, de La Contra de La Vanguardia.

Em reconec absoluta defensora d’un mo-

del d’educació l'objectiu base del qual sigui 

estimular que cada nen sigui qui és, en pau 

amb la seva essència única.

Crec en una educació que doni més im-

portància a l’autoconeixement/gestió emo-

cional i a la intel·ligència analògica, que a 

l’ús de la part racional i analítica del cervell.

Sento que l’autèntica educació ha de per-

metre que tots els nens connectin amb el 

seu do i geni particular que els fa únics i 

autèntics, per després posar aquestes apti-

tuds al servei de la societat.

No m’encaixa l’educació que premia la re-

petició, la memorització, la linealitat..., per-

què no permet ni ser ni desenvolupar-se en 

harmonia amb l’essència interior individual.

La nostra existència és massa valuosa per 

simplement ser una repetició d’un motlle 

estàndard. Cal ser una mica rebel i diferent 

per poder ser de debò, i el procés educatiu 

ha de facilitar-ho, no reprimir-ho. 

En aquest enllaç (ja.cat/lacontraHecht) 

podreu llegir l’entrevista a la qual feia refe-

rència. Bona lectura i bona reflexió, especi-

alment a tots aquells pares i mares, mestres 

i professors que es vulguin mantenir des-

perts.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

 ENTRENAMENTS DE TECNIFICACIÓ
    I TREBALLS ESPECÍFIC DE PORTERS I PORTERES

 MILLORA INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

ACTIVITATS PER GAUDIR 
+ FER ESPORT + MILLORAR LA TEVA TÈCNICA INDIVIDUAL

CAMPUS FEMENÍ
666 477 403
femeni@molletue.com

Per a jugadors i jugadores nascuts 
entre 2007 i 2018

CAMPUS MASCULÍ
687 669 894

campus@cfmolletue.com

DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL DE 9.00 H A 13.00 H
CAMPUS D’ESTIU DE FUTBOL
Vols ser part del millor de l’estiu? Vine i apunta’t al nostre campus!

PACK 1 SETMANA: 60 € (club) 65 € (no club)
PACK 2 SETMANES: 115 € (club) 125 € (no club)
PACK 3 SETMANES: 165 € (club) 180 € (no club)
PACK 4 SETMANES: 210 € (club) 230 € (no club)

I 5a SETMANA GRATUÏTA!

GERMANS 10% DE DESCOMPTE.
SERVEI D’ACOLLIDA DE 8.30 H a 9.00 H I de 13.00 H A 13.30 H.
SERVEI DE MENJADOR.
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Fusió d'handbol a La LlagostaMarina Pichel debuta internacionalment a Miami
Els dos clubs d'handbol del municipi, l'HC 
Vallag i el Joventut Handbol han anunciat la 
seva fusió per a la pròxima temporada. L'entitat 
resultant d'aquesta fusió portarà el nom de 
Joventut Vallag La Llagosta.

La lluitadora de MMA de Sant Fost Marina Pichel s'estrena aquest 
diumenge a la competició internacional Combate Global. Ho farà a 
la ciutat de Miami (EUA) davant la lluitadora francesa Jade Jorand. 
Fins ara, la santfostenca porta una marca de 7 victòries i 1 derrota. El 
combat es podrà seguir per l'aplicació i canal de pagament Eurosport.

Alèxia Putellas, MVP i màxima 
golejadora de la Champions 
tot i perdre la final de Torí 

MOLLET. Alèxia Putellas s'ha endut 
el premi a millor jugadora de la 
Women's Champions League. La 
molletana ha estat la màxima go-
lejadora de la competició amb 11 
gols, fet que també li ha valgut un 
lloc a l'onze ideal de la competició.

Tot i aquest rendiment, Putellas 
no va poder guiar el Barça cap a la-

seva segona Champions. Les barce-
lonistes no van poder amb l'Olym-
pique de Lió francès, que es va 
emportar el partit decisiu per 1-3.

La final va començar de la pitjor 
manera per a les blaugranes amb 
fins a 3 gols de les franceses en 33 
minuts. Alèxia Putellas va tirar dels 
galons de capitana per iniciar la re-

muntada amb un gol poc abans del 
descans. Tot i la insistència de les 
jugadores del Barça, i de Putellas 
en especial, el marcador no es va 
moure en la segona part. D'aques-
ta manera, l'equip capitanejat per 
la molletana torna a perdre la final 
de la màxima competició europea 
davant l'Olympique de Lió, tal com 
va passar fa 3 anys.

Tot i aquest cop dur, la tempo-
rada no ha acabat. Putellas juga 
diumenge la final de la Copa de la 
Reina davant l'Sporting de Huelva, 
després de superar el Reial Madrid 
a la semifinal.

La ciutat amb Alèxia Putellas
Molts veïns i veïnes de Mollet es 
van reunir a la pista exterior del 
pavelló Riera Seca per animar la 
jugadora, a través d'una pantalla 
gegant instal·lada per l'Ajunta-
ment. Les persones que hi van 
assistir no van poder celebrar un 
nou títol europeu de Putellas, però 
van poder animar-la cap a una re-
muntada que, finalment, no va po-
der arribar.  Sergi caSanovaS

FUTBOL LA MOLLETANA NO VA PODER SUMAR LA SEVA SEGONA CHAMPIONS A LA FINAL EUROPEA

AFICIÓ LOCAL Mollet va donar suport a la jugadora des del pavelló Riera Seca

Aj.mollet

Èxit per a la Milla Urbana 
del Centre d'Estudis
MOLLET. La Milla Urbana-Memori-
al Julio López del Centre d'Estudis 
Mollet va tornar diumenge dos 
anys després de l'última edició. 
Uns 470 atletes, tant adults com 
infants, van participar en la 32a 
edició de la prova que es va cele-
brar a l'avinguda Llibertat i als car-
rers adjacents.

La Milla va tornar amb una bona 
participació de les famílies i atle-
tes. La jornada va comptar amb 26 
curses per a infants i adults i amb 
una prova familiar.

Maya Alcoberro, membre de la 
junta directiva del Centre d'Estu-
dis Mollet, valora la jornada com 
"súper positiva": "Tot va fun-

cionar bé i no vam tenir cap in-

cident". Alcoberro reconeix que 
tenien "dubtes sobre la parti-

cipació" pel fet de "tornar a en-

gegar la cursa després de dos 

anys" i per la calor que es preveia.
Tot i aquestes dificultats, Alco-

berro es mostra satisfeta amb la 
participació "tenint en compte 

les circumstàncies". 

ATLETISME  UNS 470 ATLETES VAN PARTICIPAR A LA 32a EDICIÓ

TORNA LA MILLA Adults, infants i famílies van gaudir de la jornada atlètica

centre d'estudis mollet

La Penya d'Escacs Mollet va celebrar una nova edició de la seva Trobada Escola 

d'Escacs, tres anys després de la darrera. El Casal Cultural va ser el lloc escollit 

per aquesta jornada que es va celebrar el dissabte. Prop de 30 nens i nenes de 

quatre centres educatius de Mollet i un de Castelló van participar en la quarta 

edició de la trobada, que va comptar amb tres categories per primer cop. 

Entsa Salas, Axel Doblas i Flavius Maftei van ser els guanyadors dels tres grups: 

menors de 8 anys, alumnes de cicle mitjà i majors de 10 anys, respectivament.

Prop de 30 nens a la Trobada Escola

ESCACS  LA PENYA D'ESCACS VA RECUPERAR LA JORNADA
penyA d'escAcs mollet

SANT FOST. El CH Sant Fost viu unes 
setmanes de canvis. Miquel Subi-
rats és el nou president de l'entitat, 
que ja va dirigir fa uns anys. Amb 
ell, també ha canviat gran part de 
la junta, tot i que alguns membres 
es mantenen respecte a l'anterior 
directiva.

Per a aquest nou mandat, Subi-
rats afirma que volen "seguir la lí-

nia que porta el club", ja que creu 
que la junta anterior ha fet "una 

bona feina". Per Subirats, l'ob-
jectiu principal del club passa pels 

equips de base: "Volem mantenir 

la cadena de tots els equips, des 

de prebenjamí fins a sènior. Ara 

mateix només ens falta el juve-

nil". Sobre les categories feme-
nines, el dirigent també vol impul-
sar-les, ja que "només hi ha dos 

equips: el cadet i el sènior".
Miquel Subirats no ha trigat a 

posar-se en marxa i ja ha fet el pri-
mer fitxatge. És Luis Canalejas, que 
arriba des de la Llagosta i serà l'en-
trenador del sènior masculí. Sobre 
aquest equip, el president afirma 

que el seu objectiu és "mante-

nir-lo a Primera Catalana".  
Nou president i nou 
entrenador del primer 
equip pel CH Sant Fost

HANDBOL  MIQUEL ÀNGEL SUBIRATS PRESIDIRÀ EL CLUB I LUIS CANALEJAS ENTRENARÀ EL SÈNIOR

Cadet femení

El passat cap de setmana el club va 

viure una jornada especial organit-

zant a Sant Fost la final a quatre de la 

Primera Catalana Cadet femenina. Les 

santfostenques no van poder a semi-

finals amb La Salle Montcada (33-36), 

però es van refer per emportar-se el 

tercer lloc davant el Sant Quirze (33-

25). Per a Miquel Subirats, la jornada 

va ser "un gran èxit de gent" i afirma 

que "des dels temps bons no s'havia 
vist tanta gent al pavelló".

TERCER LLOC A LA 
FINAL FOUR A CASA
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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

La permanència de l'UFS Mollet 
en mans del Vall de Tenes CFS

MOLLET. L'UFS Mollet no va poder 

assegurar la seva salvació dime-

cres a l'últim partit de lliga. Els 

molletans van caure a la pista de 

l'Olímpic Floresta B per 9 gols a 4.

Ernesto Ballesteros, entrenador 

de l'UFS Mollet, creu que dimecres 

"no va ser el dia" i que els hi va 

faltar "molta efectivitat". L'en-

trenador afirma que el seu equip 

va tenir "moltes oportunitats", 

però no van entrar a porteria. El 

tècnic opina que l'equip de Sant 

Cugat "va donar-ho tot" i ells no.

Un descens en mans d'altres
La derrota deixa l'UFS Mollet en 

mans del Vall de Tenes CFS, que 

juga diumenge contra el Hummel 

Alella. Als de Mollet només els hi 

val la derrota del Vall de Tenes per 

mantenir-se a Primera Catalana. 

Ballesteros reconeix que ara no-

més poden esperar i que això és 

"el pitjor".

L'entrenador afirma que la sal-

vació era un objectiu difícil: "Des 

que vaig agafar el club, només 

ens podíem permetre una der-

rota i n'hem tingut dos". Tot i 

això, el tècnic explica que la inèr-

cia no era fàcil, ja que "no es pot 

fer en 5 jornades el que no s'ha 

fet en 25".

Per tant, Ernesto Ballesteros 

admet que l'equip esperarà els 

resultats del cap de setmana: "Si 

perden millor, si no, ens hem 

merescut el descens".   S.C.

FUTBOL SALA | Primera Catalana  ELS DE MOLLET DEPENEN DEL QUE FACIN ELS SEUS RIVALS

PATIR FINS AL FINAL El conjunt molletà no va complir a la pista i li toca esperar

UFS mollet

El Barri Can Calet i 
l'Sporting Montmeló 
asseguren la categoria

SANT FOST / MONTMELÓ. El Barri 

Can Calet de Sant Fost i l'Sporting 

Montmeló han aconseguit la sal-

vació matemàtica un partit abans 

del final de lliga. Els resultats de 

l'última jornada permeten als dos 

equips baixvallesans mantenir-se 

l'any que ve a la categoria actual,  

Primera Catalana.

El cap de setmana no va ser es-

pecialment brillant. L'Sporting 

Montmeló va perdre davant el Pre-

mià de Dalt per 5 gols a 2, un partit 

on els montmelonins no van po-

der plantar cara en cap moment. 

D'altra banda, el Barri Can Calet 

no va poder jugar durant el cap de 

setmana i va haver de disputar el 

seu enfrontament davant el Car-

dedeu el dimarts. Els santfostencs 

sí que van obtenir un bon resultat 

en guanyar per 7 a 5 un partit que 

se'ls hi va estar a punt d'escapar en 

els últims minuts.

Ara mateix i amb només 3 punts 

més en joc, el Barri Can Calet ocu-

pa la sisena posició amb 36 punts, 

set per sobre del descens. L'Spor-

ting Montmeló és novè amb 32 

punts a justament tres del Vall de 

Tenes, però en el seu cas preval la 

diferència de gols que tenen gua-

nyada davant els seus rivals.

Duel amb tranquil·litat
Amb aquesta situació els dos 

equips afrontaran l'última jorna-

da de lliga el proper cap de set-

mana, on s'enfrontaran entre ells. 

L'Sporting Montmeló rebrà al Bar-

ri Can Calet al Pavelló Municipal de 

Montmeló el dissabte a les 17 h, en 

un duel on els dos equips podran 

mostrar el seu joc sense la pressió 

del descens a sobre seu.

Els de Sant Fost buscaran 3 

punts que els podrien col·locar 

fins a la quarta posició, un resul-

tat impensable fa unes jornades. 

Pels de Montmeló, la victòria els 

hi donaria la possibilitat de pujar 

una plaça fins a la vuitena.  

OLÍMPIC FLORESTA B 9
UFS MOLLET 4

SP. MONTMELÓ - BARRI CAN CALET

Dissabte, 28  17 h Montmeló
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Més de 275.000 persones van 
assistir a la Fórmula 1 al Circuit
BAIX VALLÈS. El Gran Premi d'Es-

panya de Fórmula 1 va registrar 

diumenge la quarta millor entrada 

d'assistència de la història del Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya, amb 

121.667 persones presenciant la 

cursa. En els quatre dies acumu-

lats, un total de 277.836 assistents 

van passar pel traçat vallesà.

D'aquesta manera, el Circuit ha 

recuperat la presencialitat dels 

aficionats, després de dues edici-

ons a porta tancada per la pandè-

mia. A més, la instal·lació també 

aconsegueix revertir la tendència 

a la baixa dels anys prepandèmics.

Victòria de Max Verstappen
Pel que fa a la cursa, el pilot de Red 

Bull Max Verstappen va guanyar 

el Gran Premi per davant del seu 

company d'equip Sergio 'Checo' 

Pérez i de George Russell, de Mer-

cedes. Carlos Sainz va finalitzar en 

quarta posició, després d'una sor-

tida de pista. “Ha estat una cursa 

dolenta d'inici a fi. Me n'he anat 

llarg al revolt 4 i he fet malbé la 

part inferior del cotxe", comen-

tava el madrileny.

L'altre pilot espanyol de la grae-

lla, Fernando Alonso, va signar una 

gran remuntada des de l'última 

posició fins a la novena. "No puc 

demanar més, ha estat una gran 

cursa", comentava l'asturià en 

baixar del cotxe.  sergi casanovas

MOTOR | Fórmula 1  MAX VERSTAPPEN VA ACONSEGUIR EL LIDERAT DEL MUNDIAL AL TRAÇAT

EL CIRCUIT PLE El traçat va esgotar les entrades disponibles pel Gran Premi

circuit de catalunya

El Míting Ciutat de Mollet arriba 
a la cinquena edició aquest divendres
El Club Atlètic Mollet celebra la 5a edició del Míting Ciutat de Mollet 

aquest divendres. Les proves començaran a les 18.30 h a les pistes 

municipals d'atletisme Pedra Salvadora. La competició ja compta 

amb més de 500 inscrits. El programa del Míting inclou curses de sis 

distàncies diferents, salt de longitud i llançament de javelina. Totes 

les modalitats comptaran amb categoria masculina i femenina, fent 

un total de 19 competicions durant la vesprada de divendres.

El Moto Club Cent Peus estrena 

una nova competició de trial, que 

començarà dissabte a les 9 h a Can 

Teià. L'Hebo ProAm oferirà una 

jornada innovadora, on els pilots 

professionals faran equip amb els 

amateurs. Toni Bou, 30 cops cam-

pió del món de trial, serà el cap de 

cartell d'una jornada que també 

comptarà amb noms com Jeroni 

Fajardo o Gabriel Marcelli. 

MOTOR

El Museu Isern 
reobre les portes 
amb una exposició

Toni Bou, pilot estrella 
de l'Hebo ProAm Trial 
de Sant Fost

El Museu Isern torna a organit-

zar una jornada de portes ober-

tes aquest dissabte, de 10 h a 

13 h. La institució presentarà el seu nou monogràfic titulat Mo-

llet. Història de la moto. L'acte 

comptarà amb diversos expi-

lots, tècnics de motociclisme, 

col·leccionistes i altres col·labo-

radors, que faran algunes activi-

tats i presentacions.

Sant Fost va celebrar dissabte la seva 31a Nit de l'Esport, una gala on els 

esportistes i clubs més destacats del panorama esportiu local van rebre un 

homenatge. Francesc Garcia i Mariona Tasias, del Moto Club Cent Peus, van ser 

els guanyadors dels premis als millors esportistes sèniors de la temporada. Els 

premis a millor esportista júnior van ser per Antonio Gómez de l'UE Sant Fost en 

categoria masculina i per Berta Arenas del Club Handbol en femenina. La gala 

també va repartir premis i homenatges a molts altres esportistes i entitats.

ajuntament de sant fost

Torna la Nit de l'Esport de Sant Fost

ATLETISME

Exjugadors del Barça debatran sobre la 
situació del club a la Penya de Mollet
La Penya Barcelonista de Mollet organitzarà divendres un col·loqui 

titulat Passat, present i futur del Barça, que comptarà amb dos exjuga-

dors del club blaugrana i estarà presentat pel molletà Jordi Fandiño, 

presentador a TV3 i Esport3. Tente Sánchez, que va militar al club 

durant deu temporades als anys 80, serà un dels jugadors convidats. 

L'acte començarà a les 20 h a la seu de la Penya, al carrer Lluis Durán.

ENTITATS

Arriba la Festa de 
l'Esport al Carrer

MOLLET. La Festa de l'Esport al Car-

rer torna aquest diumenge amb 

la seva 29a edició. L'acte proposa 

activitats i esports de tota mena 

als nens i nenes, de la mà de l'Ajun-

tament i les entitats esportives. La 

jornada es farà diumenge al matí a 

l'avinguda de la Llibertat.

POLIESPORTIU

Acaben els Jocs 
Esportius Escolars 

MOLLET. Els Jocs Esportius Esco-

lars toquen a la seva fi aquest cap 

de setmana. L'acte de cloenda se 

celebrarà aquest dissabte a les 

11.30 h al Centre Municipal d'Es-

port i Salut Ca n'Arimon, on s'han 

desenvolupat algunes de les com-

peticions durant els últims mesos.

Juan Vinuesa analitza 
l'any de la UD Lourdes

MOLLET. La UD Lourdes va tancar la 

temporada el passat cap de setma-

na amb una victòria per 0-2 davant 

el CD La Llagosta. El resultat deixa 

l'equip molletà en vuitena plaça 

amb 54 punts al grup 11 de Quarta 

Catalana. L'entrenador de l'equip, 

Juan Vinuesa, valora la temporada 

i creu que han aconseguit "molts 

punts per una vuitena posició". 

Vinuesa explica que l'objectiu de 

la UD Lourdes al principi de tem-

porada era "competir entre els 

millors". El que no esperaven és 

que el grup que els hi ha tocat tin-

gués tant nivell: "Preveiem 3 o 4 

equips a la part alta i al final han 

estat 9". Malgrat aquestes dificul-

tats, el tècnic afirma que han gau-

dit de la temporada en "un grup 

molt difícil".

Juan Vinuesa es mostra satisfet 

amb el joc del seu equip, especial-

ment a final de temporada on han 

mostrat "la millor versió" i han 

aconseguit "grans victòries". Tot 

i això, el preparador opina que els 

hi ha faltat "contundència" i que 

han patit "algun problema a casa 

i amb les lesions".  s.c.

FUTBOL | Quarta Catalana  EL TÈCNIC ES MOSTRA SORPRÉS

PRIMER EQUIP La plantilla que aquest any ha acabat en 8è lloc 

ud lourdes
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CULTURA
Concurs del cartell de festa majorPop, soul i blues, amb Manual Dualicy
L'Ajuntament de Martorelles ha convocat la 

novena edició del Concurs del Cartell de la Festa Major. Es poden presentar les propostes fins al 19 
de juny a les 0 h i el premi al millor cartell estarà remunerat amb un import total de 1.000 euros.

Aquest divendres a les 19 h, Manual Dualicy actuarà a El 
Lledoner. El duet format per Alice Marcon (veu) i Emanuel Sonka (guitarra) és jove, dinàmic i versàtil. Tots dos músics 
aporten un toc personal en aquesta proposta musical que se centra, principalment, en estils com el pop, el soul i el blues.

Migracions reflectides als museus
MOLLET.  El projecte de desenvolu-

pament cultural comunitari Mollet 

Migrant, concretat amb diferents 
exposicions que tenen l'objectiu de 

recollir les inquietuds i els proces-

sos vitals de persones que han mi-grat a Mollet, s'inaugurava dimarts. 
La iniciativa artística ha comptat 

amb la intervenció de persones mi-grades a Mollet, de l'artista Susana 
Malagón i d'alumnes de l'INS Mollet 

i el Centre d'Estudis Mollet.Sovint, els nouvinguts topen amb 
moltes portes tancades i aquesta és 

una de les idees que expressen a La 

Marineta els alumnes de batxillerat 

artístic de l'INS Mollet a la mostra fo-

togràfica Estudi del territori i del pai-

satge, on representen visualment i 
metafòricament el procés fins que 

progressivament les oportunitats 

arriben. Neus Gómez, docent de l'INS Mollet, explicava que després 
d'una trobada entre les persones migrades i els alumnes, per conèi-
xer "les diferències i les coses en 
comú", els participants van portar 
els joves a diferents punts de la ciu-

tat que tenien alguna singularitat 

vinculada a la seva arribada o esta-

da a Mollet. Va ser en aquests espais 

on es van realitzar les instantànies 

exposades a La Marineta.

Aquest projecte ha sigut "molt 
enriquidor tant per a l'alumnat 
com per al professorat", deia Gó-mez, qui considerava que ha estat 
"una manera de treballar que 
s'adiu molt a com es treballa en 
l'àmbit professional artístic: ex-
perimentar, fer un procés i tro-

bar un resultat final".

Els passadissos de La Marineta 

també acullen una doble interven-ció, que es titula Caminants, i que fa referència als viatges interiors i ex-

teriors que cada persona recorre al llarg de la seva vida. Un, farcit amb unes 200 sabates; i l'altre, amb 
una tona i mitja de sorra per cami-

nar-hi a sobre i crear camins "que 
es dibuixen i es desdibuixen", apuntava l'artista Susana Malagón, 
coordinadora del projecte.

Mirades migrants
"Mollet és una ciutat on hi ha mol-
tes persones que han fet el procés 
migratori i volem mostrar què 
passa quan una persona marxa 
d'un lloc a un altre", explicava Ma-lagón, qui volia deixar constància 
que "potser demà som nosaltres 

qui hem de canviar de país de 
residència o de ciutat". Aquest 

missatge traspua també d'una de 

les instal·lacions de Mirades –al Museu Abelló–, que amb un mirall 
i unes reixes situa l'espectador en 

el que podria ser un camp de re-

fugiats i sota uns ocells que volen 

en llibertat. "Som tan lliures com 
pensem?", qüestionava l'artista.

L'exposició del Museu acull tam-

bé unes entrevistes en vídeo fetes 

per alumnes del Centre d'Estudis Mollet a persones migrants, així 
com obres de la col·lecció Abelló se-

leccionades pels participants i vin-

culades amb els seus processos vi-tals, i també, entre d'altres, alguns 
objectes que als mateixos migrants 

els recorden els seus llocs d'origen.La Soumaia, una de les partici-pants, va decidir cedir un Alcorà 

ben especial: "El meu pare, abans 
de morir, me'l va regalar. Me'l 
vaig emportar i sempre l'asso-
cio a ell. És un orgull portar el 
llibre del pare al museu de la 
nostra ciutat".Sobre l'arribada a Mollet, fa més de 20 anys, la Soumaia diu: "Els pri-
mers dos mesos van ser els més 
difícils de la meva vida. Venia 
d'un país amb un idioma i una 
cultura diferent, i no hi tenia ni 
família ni amics".    SERGIO CARRILLO

ART COMUNITARI  DIMARTS S'INAUGURAVA 'MOLLET MIGRANT', AMB INTERVENCIONS A LA MARINETA I A L'ABELLÓ PER REFLEXIONAR SOBRE ELS PROCESSOS MIGRATORIS

AL MUSEU ABELLÓ  La Soumaia davant de l'Alcorà del pare

s.c.r.

La 40a Festa de la Primavera, "un èxit"
El cap de setmana es va celebrar la 40a edició de la Festa de la Primavera, 
a càrrec de l'Associació de Veïns de Can Sunyer, i va ser "un èxit", segons 
valora la Mari Carmen Villarrazo, vicepresidenta de l'entitat. Villarazo destaca 
que el veïnar tenia ganes d'aquest retrobament sense les mascaretes i 
distàncies de l'any passat, i celebra que tot plegat va ser "molt participatiu". 
El sopar de dissabte va comptar amb uns dos centenars de persones, i on 
també esperen molta afluència de públic és al concert de Seyka de divendres 
vinent, amb la posterior disco també al parc de Can Sunyer.

av can sunyer

POPULAR  VA SER UNA CELEBRACIÓ "MOLT PARTICIPATIVA"

40
SÓN ELS COMERÇOS QUE PARTICIPEN 
EN EL PROJECTE, QUE PLANTEJA  
un recorregut des de la Marineta fins 
al Museu Abelló, tot seguint unes 
petjades blaves pintades per marcar 
l'itinerari al carrer. Els aparadors 
acullen unes maletes elaborades 
per la canalla i joves del Casal Obert, 
i que contenen els missatges de 
les persones protagonistes que 
participen en aquesta proposta.
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L'APLEC SARDANISTA 
VA COMPTAR AMB 8 
COLLES IMPROVISADES

La calor va ser la gran protagonista del 79è aplec de la sardana de Mollet, organitzat 

per Tradicions i Costums diumenge al parc de Can Mulà. Precisament les altes 

temperatures van fer reduir l'assistència al matí i és per això que es va traslladar 

a la tarda el concurs de colles improvisades, quan se'n van formar vuit. L'entitat 

assegura que tot plegat va anar "força bé" i lamenten haver comptat amb menys 

sardanistes que el 2019, tot i que entenen que és "una problemàtica global".

tradicions i costums

POPULAR  DIUMENGE ES VA CELEBRAR EL 79è APLEC DE LA SARDANA AL PARC DE CAN MULÀ

Temps de sarsuela

MOLLET.  Los Gavilanes tornen a l'es-

cenari de Can Gomà 30 anys després 

que fos la primera representació del 

Fòrum Abelló, Associació  Musical 

Sarsuela de Mollet –aleshores ano-

menats Companyia de Sarsuela de 

Mollet–. Si la primavera del 2020 ja 

havien preparat l'obra per celebrar 

ARTS ESCÈNIQUES  EL FÒRUM ABELLÓ REPRESENTARÀ DIUMENGE 'LOS GAVILANES' A CAN GOMÀ

EL 1992  Representant 'Los Gavilanes' per primer cop, fa 30 anys a Can Gomà

fòrum abelló

els 30 anys de la fundació de l'enti-

tat, la pandèmia l'ha ajornat fins a 

la present primavera, quan es com-

pleixen tres dècades des que la Com-

panyia de Sarsuela representés el 

seu primer espectacle, precisament 

Los Gavilanes i també a Can Gomà. 

En aquest cas, l'obra tindrà lloc diu-

menge a les 18 h i es poden comprar 

entrades a taquilla per 20 euros.

Sota la direcció escènica de Mar-

ta Busquets i musical de Daniel 

Pérez, els assistents podran tornar 

a gaudir d'aquesta sarsuela que 

té lloc en un poble pescador de la 

Provença, a mitjans del segle XIX i 

que protagonitza el Juan, un indià 

que arriba de fer fortuna d’Amè-

rica i que vol casar-se amb la Ro-

saura, la filla del seu antic amor, de 

quan ell era jove i pobre, l'Adriana. 

La resolució de l’obra, al tercer 

acte, transcorrerà a la vigília de les 

noces del Juan i la Rosaura.  

MARTORELLES. Judit Neddermann 

serà la gran estrella de la Nit Brun-

zit que se celebrarà dissabte al ves-

pre al Pati de Carrencà, emmarcat 

en el festival Vine Al Pati (VAP). 

Durant un deseni, Neddermann va 

portar la veu cantant a la banda de 

mestissatge caribeny The Gramo-

phone Allstars i al llarg de la seva 

carrera ha col·laborat amb artistes 

com Alejandro Sanz, Joan Manuel 

Serrat, Macaco, Blaumut i un llarg 

etcètera. A Martorelles actuarà 

amb Vernat, un cantant, composi-

tor i productor que explora i eixam-

pla els límits del pop convencional 

amb un estil molt personal i proper.

Prèviament, a partir de les 19 h, 

serà el concert de la cantant mul-

tiinstrumentista Magalí Sare, qui 

oferirà un viatge de pop mediter-

rani amb tocs folklòrics i experi-

mentals.  

Judit Neddermann, a la
Nit Brunzit de Martorelles

MÚSICA  ACTUARÀ AMB VERNAT I ABANS HO FARÀ MAGALÍ SARE

JUDIT NEDDERMANN

gerard vilà / acn

Art renaixentista, a escena

MOLLET.  El molletà Pau Garcia Mo-

rillas estrenarà diumenge (18.30 

h) la seva primera creació artísti-

ca, Salai, el deixeble estimat. Serà a 

La Tramolla, com a cloenda del ci-

cle de Teatre de prop, precisament 

a l'espai on ha estat fent residència 

preparant aquest espectacle.

Garcia –autor, director i intèr-

pret– presenta una reinterpreta-

ció de la vida del Salai, un dels dei-

xebles més propers a Leonardo da 

Vinci. El molletà assegura que des 

que va conèixer la seva història li 

ha interessat molt i apunta que al 

Salai "se l'ha intentat esborrar". 

En aquest sentit, explica que la re-

lació entre Salai i Leonardo anava 

més enllà de la d'un aprenent i un 

artista.

"Hi ha una part queer i LGTBI 

de la història que m'atrau", diu el 

Pau Garcia, qui afegeix sentir-se'n 

identificat pel fet de "buscar sem-

pre la validació i no sentir-se'n 

mai suficient". L'actor també diu 

que es tracta d'una "creació molt 

sincera i honesta", que la sent 

"com un fill" i assegura que mal-

grat que la història va passar fa 

gairebé 500 anys, l'àmbit de les re-

lacions entre persones "és vigent".

Les entrades tenen un preu de 12 

euros (10 per als socis) i es poden 

adquirir a latramolla.cat/botiga.  

TEATRE  ESTRENA DE 'SALAI, EL DEIXEBLE ESTIMAT' A LA TRAMOLLA

PAU GARCIA MORILLAS

Josep ramon garcia

dissabte 28

diumenge 29

divendres 27

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

Cel serè la major part 

del dia, amb algun  núvol 

baix a primera i darre-

ra hora i poca cosa més. 

Temperatures en augment.

Continuarà el cel assolellat 

i les temperatures seguiran 

pujant, amb calor intensa 

a migdia, però no insòlita 

per l'època de l'any.

No vol canviar la situació, 

i el sol i el cel continuaran 

un dia més amb nosaltres, 

encara que les temperatu-

res es frenaran un xic.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 19 27ºC 18ºC 25ºC - 29 km/h SE

DIVENDRES, 20 30ºC 16ºC 29ºC - 27 km/h SSW

DISSABTE, 21 34ºC 17ºC 32ºC - 27 km/h SSW

DIUMENGE, 22 36ºC 17ºC 32ºC - 32 km/h SW

DILLUNS, 23 26ºC 19ºC 24ºC - 39 km/h SE

DIMARTS, 24 21ºC 17ºC 18ºC 14,2 26 km/h NE

DIMECRES, 25 22ºC 14ºC 22ºC 7,4 23 km/h NNW

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

'Divas, divinas y divones',

un xou per gaudir al Jardinet
MOLLET.  El Casal Cultural organitza 

aquest cap de setmana –dissabte 

a les 19 h– una nova proposta es-

cènica al Jardinet. Es tracta de la 

comèdia Divas, divinas y divones, de 

Las Bisagras, on unes humils maina-

deres ajuden a brillar a grans dives 

del moment. L'entrada té un preu de 

5 euros i inclou una copa de cava al 

final de l'espectacle, i  les entrades ja 

estan exhaurides.

Diumenge havia d'actuar el mo-

lletà Oriol Bargalló amb Amanida de 

mainada, però el xou s'ha ajornat.  

ESPECTACLE  ES TRACTA D'UNA COMÈDIA DE LAS BISAGRAS
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Can Mulà acollirà la presentació de
la Coordinadora de Cultura Popular
MOLLET.  Aquest diumenge al mig-

dia es presentarà oficialment la 

Coordinadora de Cultura Popular 

de Mollet, que tindrà lloc al parc 

de Can Mulà. A les 12 h entraran al 

parc les entitats que formen part de 

la coordinadora –Torrats, Morats, 

La Cuca Molla, Esbart Dansaire, Ball 

de Diables, Colla Gegantera i Caste-

llers de Mollet– per fer tot seguit el 

manifest d'aquest nou organisme 

creat. Alguns dels seus principals 

objectius són disposar d'una agen-

da d'actes conjunta o demanar a 

l'Ajuntament un nou espai que les 

aglutini. A les 13 h hi haurà el lluï-

ment de les entitats, principalment 

musical i probablement amb algun 

pilar de Castellers, amb el bestiari 

molletà exposat al parc, i a tot ple-

gat clourà a partir de les 13.30 h 

amb el vermut de Germanor.

La Coordinadora ha convidat a 

l'acte les entitats culturals del mu-

nicipi, així com a escoles i instituts, 

entre d'altres.  

ENTITATS  LES SET PARTICIPANTS PRESENTARAN OFICIALMENT AQUEST PROJECTE EN UNA JORNADA FESTIVA I AMB UN MANIFEST

castellers de mollet

Una barbacoa amb mig miler de solidaris

La plaça de Pau Casals va acollir diumenge la sisena edició de la BBQ solidària 

de Polseres Candela, en una jornada que "feia goig", apunta el David Sánchez, 

president d'aquesta associació que recapta fons contra el càncer infantil i 

juvenil. Sánchez també es mostra satisfet per seguir integrant entitats a l'acte, 

"per donar-nos visibilitat". Malgrat que encara no tenen la xifra de recaptació 

confirmada, el president de Polseres Candela calcula que hi van assistir unes 

500 persones. D'altra banda, també diu, sobre el nou emplaçament: "Tot i 

que (la plaça de Pau Casals) no va estar malament, Can Mulà és millor, per 

logística i per muntatge. Ho demanarem per a l'any vinent".

ACTIVITATS

Un taller a Abacus 

ensenyarà els 

infants a crear el 

seu petit 'fanzine'

MOLLET. La botiga Abacus de Mo-

llet organitza aquest dissabte (de 

12 h a 13 h) una nova activitat 

emmarcada en el mes del còmic. 

Es tracta del taller Crea el teu petit 

còmic fanzine!, adreçat a infants a 

partir de 7 anys, gratuït però amb 

inscripció prèvia a cooperativa.

abacus.coop.

Els participants crearan el seu 

propi còmic de vuit pàgines, dibui-

xant les seves històries en vinyetes 

de forma divertida i senzilla.

El còmic és la tècnica que consis-

teix a explicar històries a partir de 

dibuixos i text escrit, és apte per a 

totes les edats i inclou una gran va-

rietat de temes: n’hi ha de terror, 

d’aventures, d'acció, històrics...

Pel que fa als fanzine (abrevi-

atura fan's magazine, que vol dir 

revista per a aficionats), consis-

teixen en publicacions de baix cost 

realitzades sobre un tema en con-

cret i que en la majoria dels casos 

no té una finalitat econòmica, sinó 

divulgativa.  

Castellers de Mollet organitzaran dissabte al matí una bicicletada popular, un 

dels actes inclosos en el 30è aniversari de l'entitat. El preu per a la pedalada és 

de 4 euros i inclou dues peces de fruita, una ampolla d’aigua, una bossa de roba 

i assegurança. A les 10 h arrencarà la ruta des de Can Mulà, que recorrerà tant 

els carrers de Mollet com algunes zones de Gallecs. Es preveu que l'arribada a 

Can Mulà sigui a les 12 h, on tindrà lloc una festa de l'escuma amb ambientació 

musical. A partir de les 13 h serà el moment de la botifarrada popular –5 euros i 

inclou una beguda– i a les 15 h serà el sorteig d'equipament ciclista.

Bicicletada popular castellera
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