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EN PORTADA

    La fàbrica de somnis
La MITMO arriba a la 15a edició i per celebrar-ho, enguany el Parc 

de les Pruneres es convertirà durant tot el cap de setmana en un 

gran espai dedicat a les instal·lacions de l'art dels titelles. El parc 

es convertirà en una gran fàbrica de somnis on es desplegaran 

tres grans muntatges de la companyia Galiot Teatre, l'espai Munta 

Titella -un petit taller artesà titellaire-, la Carpa Món Titella- 

un viatge interactiu per les cultures del món- i l'última de les 

creacions del molletà que ha voltat per escenaris de Catalunya i 

Espanya, fi nalment s'estrenarà a Mollet aquest divendres. Es tracta 
del Giravolta Titelles -un antic carrussel d'època que no porta 

cavallets, sinó teatrets autòmats-. L'única de les instal·lacions 

que no s'ubicarà a les Pruneres serà Cal Titella. La primera de 

les creacions de Galiot Teatre, s'adreça als més menuts i estarà 

al Mercat Vell. "La idea és que enguany despleguem els 4 

grans muntatges d'instal·lacions i a partir del 2023 convidem 

instal·lacions d'altres companyies molt vinculades amb el meu 

estil", explica el director de la MITMO, Jordi Monserdà.

La Mostra Internacional de Titelles de Mollet ce-lebra des d'aquest divendres i �ins diumenge una edició molt especial, la 15a. Després de dos anys, un sense celebració i el darrer amb un format re-duït a causa de la pandèmia de la Covid, la MITMO torna als carrers, places i escenaris de Mollet en un cap de setmana a vessar d'espectacles de diferents formats i per a públics de tota mena –des dels més menuts als adults.En la 15a cita, 24 espectacles ompliran de titelles la ciutat els dies 8, 9 i 10 d'abril. En aquesta ocasió seran 17 els col·lectius titellaires que participaran d'aquesta edició tan especial amb tècniques tan di-ferents com les ombres xineses, els titelles de so-bretaula, el teatre d'objecte i per descomptant, els espectacles intinerants de gran format, un clàssic de la MITMO que atreu petits i grans, els quals es podran veure diumenge al migdia.Una cita que inaugurarà la compayia molletana Galiot Teatre, impulsora i fundadora d'aquest es-deveniment, divendres a la tarda amb El Patufet i clourà diumenge, L'arc de Sant Martí i la Lluna, de la companyia La mà de l'artista.  Tot plegat per fer viu-re a qui s'apropi a la ciutat, uns dies màgics i plens de rialles, gràcies a la participació d'artistes  tite-llaires internacionals vinguts de la República Txeca i Anglaterra, i de nacionals arribats del País Valen-cià, Aragó, el País Basc, Saragossa i, per descomptat, també de Catalunya. 
Un esdeveniment d'alçadaUna mostra com diu el seu director, Jordi Monserdà, on tots i cada un dels espectacles són especials: "La MITMO ha tin-

gut la sort que sempre tot ha anat bé, que ha sigut positiva, que tothom sempre ha ajudat, que tothom ha mirat 

endavant i no puc diferenciar res. No podem dir quin serà el millor espectacle i quin en serà el pitjor. Tots són 

especials, diferents i íntims. I això és el que passa sempre a la MITMO. Mai hem tingut un moment espectacular, 

perquè mai res ha ressaltat, perquè ha ressaltat tot a la vegada".

La MITMO torna a trepitjar 
els carrers per celebrar 15 
anys d'història amb set 
escenaris i 17 companyies

En Patufet
Cia. Galiot Teatre
Titelles de sobretaula
Dv 18 h (Edat +3 anys)
Plaça Prat de la Riba

Roma Umbra. Números Romanos
Cia. Valeria Guglietti
Ombra xinesa 
Dv i Ds 20.45 h (Edat +4 anys)
Plaça de Catalunya

El somni de la Iaia Ina
Cia. Guinyol Didó
Titelles de sobretaula
Ds 12.15 h i 16.30 h (Edat +3 anys)
La Marineta / Sala d'exposicions

Mollet 

recupera el 

món titellaire
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EN PORTADA

    Los Extintos
Cia Opakar. Tècnica: Itinerari de gran format
Edat recomanada:Totes les edats
Hora i Lloca: Dg 12 h, parc de les Pruneres
Durada: 1 hora. Preu: Gratuït

    Una clase sobre el tiempo 
Cia. Pavel Smid (República Txeca). Tècnica: Txeca
Edat recomanada: + de 5 anys. 
Hora i Lloc: Ds 11.30 h i 17 h, a la Plaça de Catalunya. 
Durada: 45 minuts. Preu: Gratuït

Los Extintos és la història d'un Ankur anomenat Sargon l'explorador 
i els seus dos especials amics Donkor i Neb. Un espectalce itinerant 
protagonitzat per dues aus i un os que recorreran la ciutat amb 
aquest missatge: "És molt important cuidar dels animals".

Ja fa anys que un professor molt peculiar va pel món fent classes 
sobre el temps. Coneixeu aquesta assignatura? Doncs aprofi teu el 
moment per anar a l'escola on el senyor Pablo Tic Tiemponés us 
parlarà sobre el temps amb l'ajuda dels germans Rapidito i Lentito.

Un cuento del viento 
Cia. Pavel Smid
Tècnica Txeca
Dg 11.30 h i 17 h (Totes les edats)
Plaça de Catalunya 

La que escombrava l'escaleta 
Cia. L'invisible Titelles
Titelles de sobre taula i teatre d'objecte
Dg 11.50 h (Edat + 2 anys)
Plaça d'Europa

D'una pometa un pomer
Cia. De Paper. 
Titelles i objectes
Dg 11.45 h i 17. 15 h (+2 anys). 
La Marineta / Auditori

El petit Lilo
Cia. Actua Produccions.
Itinerant de gran format
Dg 12 h (Totes les edats)
Inici, parc de les Pruneres

Adéu Peter Pan 
Cia. Festuc Teatre
Titelles de sobretaula i teatre d'objecte
Dg 13 h (Edat +5 anys)
Plaça Prat de la Riba

L'Arc de Sant Martí i la Lluna 
Cia. La Mà de l'Artista
Titelles de sobretaula i objecte
Dg 18 h (Totes les edats)
Plaça Prat de la Riba

Noa Uy Uy Uy 
Cia. Panta Rhei Teatro
Actors i titelles 
Ds 18.15 h i Dg 11 h (Edat + 2 anys)
Sala Fiveller

Les Tres Porquetes / El viatge 
Cia. Xarop teatre
Titelles de sobretaula
Ds 11.45 h i 17.15 h (Edat + 5 anys)
Plaça d'Europa

La gallina dels ous d'or 
Cia. Zum Zum teatre
Actors i titelles 
Ds 19 h (Totes les edats)
Plaça Prat de la Riba

La burbuja 
Cia. Títeres sin cabeza
Titelles i música
Ds 12.15 h i 17.30 h (Edat + 1 any)
La Marineta / Auditori

El conillet que volia pa de pessic   
Cia. Cacahuet Teatre
Muntatge de titelles de taula amb música
Dg 10.45 h i 16.30 h (Edat + 2 anys) 
La Marineta / Sala d'exposicions

L'arbre de les sabates 
Cia. Pea Green Boat
Titelles de sobretaula
Ds. 13 h (Tots les edats)
Plaça Prat de la Riba

    Poemes visuals 
Cia. Jordi Bertran
Tècnica: Actors i teatre d'objecte amb titelles  
Edat recomanada: Públic adult
Hora i Lloc: Ds 22 h, Mercat Vell 
Durada: 55 minuts. Preu: 5 €

Poemes Visuals s'inspira en la màgia dels poemes visuals del 
poeta català Joan Brossa, prenent en préstec el magnetisme de 
l'abecedari brossià, el joc de lletres amb el qual Brossa il·lustrava 
la seva poètica visual. L'espectacle es va estrenar en la segona 
edició de la MITMO i s'acomiada dels escenaris dissabte, a Mollet.
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El veïnat organitzat 
de Mollet es rebel·la 
contra la proposta de 
POUM de l'Ajuntament 
MOLLET. La tramitació del nou pla 
urbanístic de Mollet ha anat sumant 
detractors a mida que avançava. 
L'aprovació del pla del Calderí fora 
del POUM i el projecte de construc-
ció de pisos a Santa Rosa, a tocar de 
la ronda dels Pinetons, són, potser, 
els punts del planejament que més 
debat han suscitat. Ara, la federa-
ció d’associacions veïnals de Mollet 
(FAVM) ha anunciat que presentarà 
un POUM alternatiu al de l’Ajunta-
ment, aprovat el juliol amb els vots 
de l'equip de govern de PSC i Podem 
i el suport de Cs i Junts (PDeCAT).

Sota el lema Quin  Mollet volem?, 
la FAVM inicia un calendari que 
durarà un any amb taules de debat 
amb experts, obertes a la ciutadania 
i entitats d'interès en les diferents 
àrees. "Serà un POUM participa-

tiu i que es preveu estarà llest al 

maig de 2023", apunten des de la 
federació. El diàleg es farà per temes 
d’interès: habitatge, mobilitat, sa-
nitat, medi ambient, equipaments, 
comerç i sostenibilitat econòmica.

La iniciativa de la FAVM neix de 
la "indignació" pel que conside-
ren falta de participació ciutadana i 
l'"opacitat" en el redactat de la pro-
posta del POUM, que s'ha aprovat 
sense consens. "S'ha fet un POUM 

d’esquenes a la ciutat i per aques-

ta manca de participació i trans-

parència, els anteriors POUM ja 

van ser tombats en tribunals", 
critiquen. "Volem evitar repetir 

els enormes costos que va tenir 

per la ciutat, tant a nivell econò-

mic com en el desenvolupament 

normal de planificació urbana", 
apunten els representants veïnals. 

La finalitat de la campanya és cre-
ar un document "molt més acurat 

que aporti llum sobre quin Mo-

llet volem", diuen des de la FAVM, 
un document que volen presentar 
al govern sorgit de les pròximes 
eleccions municipals de 2023.

Per la seva banda, el govern mo-
lletà ha reaccionat a la proposta, que 
titlla d'"acció mediàtica" i recor-
da que la iniciativa de planificació i 
ordenació del territori "sempre és 

competència de les administra-

cions públiques, i no dels privats, 

ni de manera associada ni indivi-

dual", diu la regidora de Disciplina 
Urbanística, Mireia Dionisio, qui 
defensa que el POUM és "fruit d'un 

pla de participació aprovat per 

l'Ajuntament" i que s'hi poden fer 
suggeriments o al·legacions i "la 

FAVM no ha fet ni una cosa ni l’al-

tra", etziva Dionisio. 

BAIX VALLÈS. La Diputació de Barce-
lona aprovava fa uns dies un paquet 
milionari d'ajuda als municipis, que 
deixarà al Baix Vallès 1.455.525 eu-
ros entre els anys 2022 i 2023. 

Els ajuts als ajuntaments s'em-
marquen en el nou programa espe-
cífic de Resiliència local 2.0, valorat 
en 50 milions d’euros totals, i que 
dona continuïtat a la primera edi-
ció del programa que es va posar en 
marxa el 2021. Aquesta segona edi-
ció té per objectiu "impulsar l’acti-

vitat i la creació d’ocupació per a 

combatre a curt termini l’impac-

te de la pandèmia", expliquen des 
de la Diputació. El programa té un 
segon objectiu, que és donar suport 
a mesures que s'apliquin per lluitar 
contra el canvi climàtic.  Resiliència 
local 2.0 està dirigit als ajuntaments 
i entitats municipals descentralitza-
des (EMD) de la província i compta 
amb dues línies de suport. La prime-
ra, per a inversions resilients; men-
tre que la segona està destinada a 
serveis i activitats resilients.

La distribució pels ajuntaments 
s’ha fet a partir d’una assignació 
mínima de 20.000 € a cada ens i, la 
resta, en funció del número d’ha-
bitants, l’invers de la renda bruta 
familiar disponible per habitant, 
el nombre de persones en situació 

Estabilitat a l'HospitalJudici a un acusat de violar una dona a Mollet

La situació de la Covid a l’Hospital de 
Mollet es manté estable. Dimecres hi havia 
vuit persones ingressades amb Covid-19 i en 
una setmana s’han donat 14 altes i no hi ha 
hagut cap defunció. 

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 20 anys 
i quatre mesos de presó acusat de segrestar l'exparella a Salt (Gironès), dur-la en cotxe fins a Mollet del Vallès, agredir-la i violar-
la en un descampat. Els fets van passar la tarda-vespre del 23 de 
gener del 2020 i el judici ha quedat vist per a sentència.

SOCIETAT

La Diputació destinarà 
gairebé 1,5 milions per a la 
reactivació del Baix Vallès   

ARQUES MUNICIPALS  PAQUET D'AJUDES DEL PROGRAMA RESILIÈNCIA LOCAL 2.0 URBANISME  LA FAVM VOL PRESENTAR UN PLA ALTERNATIU

469.824 €

197.293 €

202.153 €

188.827 €

126.536 €

124.200 €

90.876 €

55.816 €

MOLLET 328.876 € 140.946 €

PARETS 138.104 € 59.188 €

MONTORNÈS 141.506 € 60.646 €

LA LLAGOSTA 132.178 € 56.648 €

MONTMELÓ 88.574 € 37.960 €

SANT FOST 86.940 € 37.260 €

MARTORELLES 63.612 € 27.262 €

SANTA MARIA 39.070 € 16.744 €

Ajuts del programa específic de resiliència 2.0 
de la Diputació de Barcelona als municipis

INVERSIONS
SERVEIS I 

ACTIVITATS
TOTAL

de desocupació, el percentatge de 
població amb recursos per sota de 
7.500 euros anuals per unitat de 
consum, l’extensió del terme muni-
cipal i els ingressos propis del muni-

cipi corregits per esforç fiscal. Amb 
aquests criteris, Mollet és el munici-
pi que rep una major aportació amb 
469.824 euros, seguit de Montornès 
i Parets.  

 

CONDUCTOR DE CAMIÓ RÍGID 
(mínim carnet C i el CAP)

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

(Vanesa o Esther)

S’ofereix:
Contracte de 40 hores setmanals, 

directament per l’empresa
Incorporació immediata

Empresa amb més de 60 anys d’antiguitat 
en el sector del reciclatge necessita: 
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Mollet demana que es col·loquin 
pantalles a l'AP-7 i a la C-17 per 
reduir l'impacte acústic
MOLLET. L'alcalde, Josep Monràs, 
ha enviat una carta al vicepresi-
dent i conseller de Polítiques Di-
gitals i Territori, Jordi Puigneró,  
i a la secretària d’Estat de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
Isabel Pardo de Vera, on els dema-
na la col·locació de pantalles acús-
tiques o altres mesures per reduir 
l’impacte acústic dels 170.000 ve-
hicles que passen diàriament per 
la C-17 i l’AP-7.

En el document, l’alcalde recor-
da que Mollet és una ciutat que es 
troba envoltada per infraestructu-
res viàries d’alta capacitat i amb un 
gran volum de trànsit (AP-7, C-33, 
C-17 i C-59) i que és "responsabi-

litat de totes les administraci-

ons implicades fer accions con-

juntes i coordinades per reduir 

les molèsties i millorar la quali-

tat de vida de la ciutadania".
En aquest sentit, Monràs dema-

na a la Generalitat i a l’Estat, com 
a administracions titulars de la 
C-17 i l’AP-7, la col·locació de pan-
talles acústiques o altres mesures 

per reduir l’impacte acústic dels 
170.000 vehicles que passen di-
àriament per la C-17 i l’AP-7 per 
tal “de reduir les molèsties que 

el trànsit rodat genera al veïnat 

proper”.
 L’alcalde també recorda que fa 
uns dies ja els hi va enviar una 

carta “on els demanava reduir 

la velocitat de la C-17 i l’AP-7, al 

seu pas per Mollet del Vallès, a 

80 km/h tal com es produeix en 

trams anteriors”.

Una petició veïnal
Precisament, fa uns mesos l'As-
sociació de Veïns de Can Panti-
quet-La Casilla feia públic el seu 
malestar pel soroll que generava 
l'autopista al barri. En una entre-
vista a aquest diari, l'entitat veïnal 
es queixava que el soroll de l'AP-7 
havia "crescut una barbaritat" 
amb l'obertura dels peatges i de-
manava que es canviessin les tan-
ques protectores. "S'ha demanat 

a l'Ajuntament que faci un escrit 

al Govern i també perquè es re-

dueixi la velocitat en aquestes 

vies", afegien. 

INFRAESTRUCTURES L'ALCALDE HA ENVIAT UNA CARTA A L'ESTAT I A LA GENERALITAT 

Adif destina 3,4 milions 
a reformar el sistema 
d'electrificació entre 
Granollers i La Sagrera

L'Administrador d'Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) de l'Estat 
ha adjudicat, amb un pressupost 
de 3.468.338 euros (IVA exclòs), 
els treballs de tractament integral 
de la línia aèria del sistema d'elec-
trificació de la via del tram La 
Sagrega - Mollet del Vallès - Gra-
nollers, a la línia d'ample conven-
cional de Barcelona a Portbou.

El contracte s'ha adjudicat a 
l'empresa Lantania, i té un termi-
ni estimat d'execució de les obres 
d'1 any. L'objectiu de l'actuació, 
inclosa al pla de Rodalies, és dotar 
les instal·lacions de nous equipa-
ments per augmentar la fiabilitat, 
durabilitat i disponibilitat de les 
instal·lacions essencials per ga-
rantir la qualitat de l'explotació 
ferroviària.

A més, les obres permetran ra-
cionalitzar les necessitats de man-
teniment i reduir la probabilitat 
d'incidències relacionades amb el 
sistema d'electrificació en un tram 

S'ESTIMA QUE L'ACTUACIÓ DURARÀ UN ANY

MOBILITAT

Demanen millorar la 
senyalització al pas a 
nivell de Santa Rosa

MOLLET. El col·lectiu Mollet Opina 
ha traslladat al govern municipal 
un seguit de peticions de millo-
ra de la senyalització a diversos 
punts de la ciutat, que són recla-
mades pel veïnat. D'una banda, 
s'ha demanat una millora de la 
senyalització del pas a nivell de 
l'R3 a Santa Rosa. Una altra de les 
peticions del col·lectiu veïnal és la 
col·locació d’un mirall al carrer de 
Palaudàries amb la cruïlla amb via 
de Ronda, on s’acaba el carrer, per 
poder veure correctament els ve-
hicles que circulen per via de Ron-
da en sentit cap al Tanatori. També 
s'ha reclamat un pas de vianants 
als carrers Álvarez de Castro amb 
Sabadell.  

SUPRAMUNICIPAL

El cap de la Policia 

de Sant Fost parla de 

seugretat al Parlament

MOLLET. El cap de la Policia Local de 
SantFost, l’inspector Jaume Gon-
zález, va comparèixer divendres 
passat al Parlament de Catalunya, 
davant la Comissió d’estudi sobre 
el Model Policial. La seva ponència 
va revisar diversos punts de la llei 
4/2003 d'ordenació del sistema 
de seguretat pública de Catalunya, 
com ara el model territorial de la 
llei i la funció de les juntes locals de 
seguretat. 

arxiu

3,5 MILIONS  És el pressupost que ha destinat a l'actuació Adif

MOLLET. El nombre de delictes a la 
ciutat ha disminuït un 0,9% res-
pecte 2019, ha augmentat en un 
3,9% el nombre de resolucions i 
un 30,4% el nombre de detenci-
ons. També han reduït en 53,8% 
els robatoris amb força a domicilis 
i un 35,2% els robatoris amb força 
al carrer. Les dades es desprenen 
de la Junta de Seguretat Local que 
es va celebrar dimecres.

En la trobada dels cossos de 
seguretat que operen a la ciutat, 
també es va fer esment a la segu-
retat viària. Així, pel que fa al nom-

bre total d’accidents de trànsit, 
aquests ha disminuït un 45% i un 
31% el nombre d’accidents amb 
ferits respecte 2019, any abans 
de la pandèmia quan no hi ha ha-
via restriccions de mobilitat. Dels 
ferits, tant sols el 3,6% necessiten 
una segona atenció mèdica. 

Pel que fa al nombre d’atrope-
llaments també han disminuït un 
28% i cap d’ells s’ha produït fora 
del pas de vianants. Les dades tam-
bé constaten que Mollet no té cap 
punt negre a la ciutat, és a dir, no 
es repeteix cap accident al mateix 

lloc ni per la mateixa causa i que 
des de 2007 no es produeix cap ac-
cident mortal al nucli urbà. 

Seguretat, convivència i civisme  
L’any 2021 es van fer 16.710 ser-
veis planificats, un 22% més res-
pecte 2020. Es va prioritzar les 
campanyes de trànsit, de convi-
vència i civisme, d’animals com-
panyia i als establiments d’oci i co-
merços. També es van dur a terme 
serveis preventius de seguretat 
ciutadana, prioritzant el 85% del 
temps la proacció i la prevenció. 

D’altra banda, els Agents Cívics 
van fer més de 6.000 intervenci-
promovent el civisme i la Policia 
Municipal 1.500.

Multes a VMP i bibicletes 
Pel que fa a les denúncies per circu-
lar per la vorera a Bicicletes i  Vehi-
cles de Mobilitat Personal (VMP) 
tals com patinets, l'any passat es van 
multar 193 conductors de VMP i 28 
de bicicletes. Mentre que enguany 
-fins a 31 de març- la policia local ja 
ha interposat 56 denúncies a con-
ductors de VMP i 4 a bicicletes. 

Cauen un 53,8% els robatoris 
amb força a domicilis a la ciutat

SEGURETAT EL NOMBRE DE DELICTES A LA CIUTAT DISMINUEIX UN 0,9% RESPECTE AL 2019

REUNIÓ L'alcalde i els membres de la Junta de Seguretat Local de Mollet

aj. mollet

amb molta densitat de circulació, 
sobretot de les línies R2 nord i R11 
de Rodalies.

19 quilòmetres d'obres
Les operacions es faran en un tram 
de 19 quilòmetres aproximada-
ment, entre la sortida de l'estació 
de Sant Andreu Comtal i l'entrada 
de la de Granollers-Centre, passant 
per Montcada i Reixac, Mollet-Sant 
Fost i el túnel de Montmeló.

Les feines s'executaran en els 
diferents elements del sistema 
d'electrificació i inclouran la nete-
ja del 50% dels massissos, la reno-
vació d'equips, la regulació de l'al-
çada de la catenària i el muntatge 
de pòrtics i pals.  

La mesura serviria per 
reduir l'impacte acústic dels 

170.000 vehicles que 
circulen per aquestes vies 
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Gaudeix de 

l’estiu amb estil

Al Huda demana poder usar el 

seu local d'avinguda Badalona 

per a les pregàries del Ramadà
MOLLET. La comunitat musulmana 

Al Huda ha demanat a l'Ajunta-

ment de Mollet que els deixi utilit-

zar el local de la seva propietat de 

l'avinguda Badalona "de manera 

excepcional" per poder fer les 

pregàries durant el Ramadà.

El passat 2 d'abril va començar 

el mes sagrat dels musulmans, 

que s'allargarà fins al 2 de maig. 

Les multitudinàries trobades per 

a l'oració fan que el centre de cul-

te d'Al Huda al carrer Sant Ramon 

quedi petit per acollir tots els fidels. 

"No hi ha prou espai per a tots els 

membres de la comunitat i molts 

membres no poden participar 

en la celebració, especialment 

les dones i els nens, que es veuen 

més afectats per la manca d'es-

pai", explica Ahmed Balghouch, 

portaveu de la comunitat.

Per aquest motiu, la setmana 

passada Al Huda demanava, com 

en anys anteriors, que l'Ajunta-

ment cedís un espai a la comunitat 

per poder celebrar les oracions 

del Ramadà, que en la pregària del 

vespre pot arribar a aplegar unes 

300 persones. La resposta mu-

nicipal, però, és que, en les dates 

demanades, l'Ajuntament "no dis-

posa de cap espai cobert, ni de 

cap terreny que permeti mun-

tar les infraestructures neces-

sàries per atendre els requeri-

ments necessaris per a aquest 

esdeveniment".

Compartir espai, l'alternativa
L'opció que ha proposat l'Ajunta-

ment a Al Huda és que comparteixi 

RELIGIÓ  LA COMUNITAT MUSULMANA PLANTEJA AQUESTA ALTERNATIVA DE MANERA "EXCEPCIONAL" PER ACOLLIR LES ORACIONS MULTITUDINÀRIES DEL MES SAGRAT

l'espai de pregària durant el Ra-

madà amb l'altre col·lectiu musul-

mà de la ciutat, la Comunitat Islà-

mica Mollet amb qui l'Ajuntament 

ha arribat a un acord per habilitar i 

equipar la nau municipal de l'anti-

ga Lefa. "Els responsables de la 

Comunitat Islàmica Mollet, han 

manifestat que l’espai que ells 

gestionaran està obert a qualse-

vol persona que vulgui assistir a 

les pregàries del Ramadà", indi-

quen des de l'Ajuntament. Ahmed 

Balghouch, però, descarta aquesta 

possibilitat. "Les comunitats són 

diferents, cadascuna té el seu 

programa i les seves activitats 

i maneres de fer. No ens podem 

barrejar", opina el representant 

d'Al Huda.

Davant aquesta situació, Al Huda 

ha proposat a l'Ajuntament que 

permeti que la comunitat celebri el 

Ramadà al local de l'avinguda Ba-

dalona, que van recuperar el pas-

sat mes de febrer després d'anys 

precintat. "Nosaltres tenim 

aquest espai propi i el podríem 

utilitzar sense necessitat que 

l'Ajuntament ens hagi de cedir 

cap espai", diu Ahmed Balghouch, 

qui remarca: "Ja sabem que no és 

un centre de culte però dema-

nem utilitzar-lo durant el Ra-

madà, de manera excepcional".

Manifestacions al carrer
El portaveu d'Al Huda avança que 

si l'Ajuntament no respon a la seva 

petició, la comunitat tornarà a ma-

nifestar-se al carrer, com ja va fer 

per aconseguir recuperar les claus 

del local precintat.

En els últims anys, la comunitat 

musulmana havia celebrat les ora-

cions del Ramadà en un espai amb 

una carpa que s'habilitava al pati 

de l'Escola Sant Jordi. 

La iniciativa El llonguet solidari, impulsada per l'Associació Polseres Candela i forners 

artesans entre els quals el Forn Prat i la Fleca Llargués, de Mollet, i el Forn Corbalan, 

de Sant Fost, ha recaptat 7.906 euros per a la investigació del càncer infantil. La 

campanya es va celebrar els dies 11, 12 i 13 de febrer i els establiments participants 

van destinar l’import de la venda del llonguet, al preu habitual, a la investigació que 

es fa a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. FOTO: POLSERES CANDELA

7.906 € de recaptació del llonguet solidari

Actes per recordar la Segona 

República a Mollet i Parets
MOLLET / PARETS. El Baix Vallès com-

memorarà els 91 anys de la Segona 

República Espanyola, proclamada el 

14 d'abril de 1931. Mollet viurà di-

versos actes commemoratius. D'una 

banda, el col·lectiu Mollet per la 3a 

República, que aplega diverses sen-

sibilitats republicanes de la ciutat, 

organitzarà diumenge 10 d'abril un 

acte a la plaça de la República. L'ac-

te començarà a les 11.30 h i oferirà 

fragments teatrals, lectura de poe-

mes, ofrena floral i un vermut.

D'altra banda, també el 10 d'abril, 

altres col·lectius del Vallès Oriental i 

Occidental, sota el nom El Vallès per 

la Tercera República, organitzen a 

les 12 h a la rambla molletana.

Per la seva part, l’Ajuntament de 

Parets se suma a la commemoració 

amb actes que amb la col·laboració 

de la Taula de la Memòria Història 

de Parets. Aquest divendres (19 h), 

al parc de la Linera, es farà l'acte 

institucional i dijous 14 d'abril es 

farà la hissada de la bandera repu-

blicana a la plaça de la Vila. A més, 

fins al 24 d'abril es podrà veure a 

Can Rajoler l'exposició La Segona 

República a Parets, una mostra so-

bre els alcaldes de Parets, del 1931 

al 1939. 
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SOLIDARITAT

Sant Fost renova el 
conveni de recollida 
de la roba usada

SANT FOST. L’Ajuntament ha reno-

vat el conveni amb Humana- Fun-

dació Pueblo para Pueblo per la 

recollida i gestió responsable de la 

roba usada al municipi. El conveni 

permetrà seguir amb la  gestió res-

ponsable dels residus a través dels 

contenidors de recollida de roba 

usada ja instal·lats a la via pública. 

També permetrà disposar anual-

ment des de Sant Fost d'un total 

de 350 quilograms de roba usada 

o de vals gratuïts amb els quals es 

podrà adquirir roba en els establi-

ments comercials d'Humana. Com 

a novetat, enguany el conveni in-

clou promocionar la creació d'un 

lloc de treball vinculat a la gestió 

dels contenidors o la roba. 

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

El Consell d'Infants vol fomentar 

el reciclatge als espais de Mollet

MOLLET. Els 27 regidors i regidores 

del quinzè Consell Municipal dels 

Infants de Mollet del Vallès (CIM), 

en representació dels nens i ne-

nes de 5è i 6è de primària de totes 

les escoles de la ciutat, van donar a 

conèixer en el Ple dels Infants, cele-

brat diumenge, les seves propostes i 

conclusions dirigides a potenciar el 

reciclatge a Mollet. La jornada tam-

bé va servir per posar sobre la taula 

les mesures que caldria prendre per 

millorar la gestió dels residus en els 

centres escolars de la ciutat.

Després de debatre entre totes 

les escoles més de 80 iniciatives, 

el CIM va proposar al Ple, crear un 

racó del reciclatge en el qual es po-

dria facilitar la separació dels resi-

dus i fer diferents tallers i activitats 

sobre la gestió dels residus a les 

escoles o centres cívics del munici-

pi, adreçades a infants, joves, famí-

lies o ciutadania en general, per tal 

d’educar i conscienciar més.

També van suggerir sortides a es-

pais verds de la ciutat amb l’objectiu 

de recollir residus; es va demanar 

revisar on estan ubicades les pa-

pereres del municipi, per garantir 

l’accessibilitat de tots els ciutadans 

i que es faci la festa del reciclatge, 

amb la participació de les escoles.

"El CIM és un projecte que apro-

pa la democràcia a l’alumnat així 

com els permet conèixer més a 

prop tant Mollet com l’Ajunta-

ment”, deia durant la benvinguda, 

el regidor d'Educació, Raúl Broto. 

PARTICIPACIÓ PROPOSEN ORGANITZAR SORTIDES A ZONES VERDES DE LA CIUTAT PER NETEJAR-LES

ELS 27 REGIDORS I REGIDORES  Els membres del Consell d'Infants amb l'alcalde i el regidor d'Educació

aj. mollet

PARETS. L’Ajuntament ha presen-

tat el projecte executiu de la instal-

lació solar fotovoltaica al claustre 

de professors de l’Escola Munici-

pal Pau Vila. El projecte consisteix 

a instal·lar 88 panells solars de 30 

kw de potència i projecta un es-

talvi anual en energia elèctica de 

6.000 euros. Les obres s’iniciaran 

en breu i la finalització està previs-

ta per aquest estiu. El pressupost 

de la intervenció és de 50.000 eu-

ros (IVA exclòs). L'electricitat ge-

nerada servirà per a l'autoconsum 

de l'escola, però tota l'electricitat 

produïda i no consumida passarà 

a la xarxa elèctrica. 

L'Ajuntament també està treba-

llant per col·locar panells solars a 

l’Escola Pompeu Fabra i a l'equi-

pament cultural de Can Rajoler. 

"Forma part d'un projecte del 

municipi, anar posant energies 

renovables a alguns edificis mu-

nicipals", destacava la regidora 

de Medi Ambient, Rosa Martí. 

Parets instal·larà 
plaques solars a l'Escola 
Municipal Pau Vila

MEDI AMBIENT ES COL·LOCARAN 88 PANELLS I ES PREVEU UN ESTALVI DE 6.000 EUROS

Abacus programa un 

taller de Lego Dots

MOLLET. La botiga Abacus de Mo-

llet programa aquest dissabte al 

matí el taller de Decora amb Lego 

Dotz. Serà d'11 h a 13 h, està adre-

çat a infants a partir dels 6 anys i 

la inscripció és gratuïta. Els sets 

Dots introdueixen els infants en la 

creativitat i l'alegria del joc Lego 

mentre construeixen i decoren els 

diferents elements. L'aforament 

és limitat i cal inscripció prèvia.  

CREATIVITAT

LEGO DOTS

abacus

29/03 El Montaser Israe        (Mollet)

27/03 Joel Andújar Rodríguez        (Parets)

26/03 Maria Victòria Uribe 

25/03 Yareth Marquez Zamona       (Santa Perpètia)

25/03 Aina Carbonera Ruiz        (Mollet)

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

29/03 Francisco López Torres 69 anys

29/03 Sebastián Martín Sánchez 76 anys

30/03 Jose Mata Mogollón 82 anys

30/03 Rafael Lozano Luna 82 anys

01/04 M. Dolores García Sánchez 94 anys

PARETS DEL VALLÈS

30/03 Alfonso Flores Moran 81 anys

30/03 Luís Valencia Becerra 66 anys

MARTORELLES

01/04 Concepción Montserrat Castro 58 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Tornen les sessions 

d'astronomia 

PARETS. L'Escola de la Natura de 

Parets ha reprès les sessions d'as-

tronomia per adults. La pròxima 

tindrà lloc el dia 8 d'abril, a les 21 h, 

a l'Observatori Astronòmic Josep 

Mauri i es parlarà sobre Mart. 

COSMOS
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30.000 € perquè els 
joves paretans escullin 
en què invertir-los
PARETS. El govern paretà invertirà 

30.000 euros en els pressupostos 

participatius joves que han enge-

gat i que s'adrecen a les persones 

empadronades d'entre 14 i 30 

anys. Es poden fer les propostes al 

web participacio.parets.cat fins al 

20 d'abril.

Des del consistori apunten que 

"algunes de les propostes i de-

mandes del jovent del nostre 

poble, en els últims temps, són 

taules de ping-pong als parcs, 

nits temàtiques, un nou parc de 

cal·listènia, ampliar l’skatepark 

o fer-ne una nova pista, una 

zona de biketrial, un pumptrack 

o concerts amb grups capdavan-

ters del panorama musical". Les 

propostes d'activitats o projectes, 

entre d'altres, no poden superar 

els 30.000 euros. D'aquí a un mes 

serà el moment perquè els joves 

votin quina proposta acabarà exe-

cutant el consistori.

Maria Gorina, regidora de Joven-

tut, anima a "triar en què vols que 

invertim els diners destinats als 

pressupostos participatius es-

pecífics per al jovent de Parets". 

Per la seva banda, Gemma Garcia, 

regidora de Participació, valora 

positivament que "cada cop cop-

sem més, mitjançant processos 

participatius, què és el que vol 

la nostra gent".

Activar uns pressupostos par-

ticipatius per a joves ja era una 

petició que el PSC havia fet quan 

estava a l'oposició. Tanmateix, 

els socialistes demanaven una 

xifra molt més elevada. La tardor 

del 2020 presentaven al Govern 

Plural una sèrie de propostes per 

incloure-les al pressupost de 2021 

i precisament una d'elles era "do-

tar d'una partida específica per 

a pressupostos participatius 

per a joves". La xifra sol·licitada, 

però, eren 400.000 euros.  

PARTICIPACIÓ  RECULL D'IDEES DEL VEÏNAT DE 14 A 30 ANYS

Alumnes d'ESO alerten de l'addicció 
al mòbil entre els adolescents  
PARETS.  El Consell de Joves –for-

mat per 21 alumnes de 3r i 4t d'ESO 

dels instituts del poble– va presen-

tar a finals de març a l'Ajuntament 

els resultats de l'enquesta sobre la 

relació dels joves paretans amb les 

noves tecnologies.

Amb tres centenars de respos-

tes, aquest òrgan de participació 

conclou sorprès, entre d'altres, 

"que hi hagi gent de la nostra 

generació que faci apostes amb 

diners reals". Si bé és cert que el 

percentatge és baix (6,49%), una 

vintena de joves que han partici-

pat en l'enquesta han afirmat que 

aposten diners tot i ser menors 

d'edat.

Ús excessiu de les pantalles
L'addicció és un altre tema que 

aborda l'estudi del Consell de Jo-

ves, que en les conclusions inci-

deix en la manca de consciència 

sobre l'ús excessiu de les panta-

lles. D'una banda, es mostren sor-

presos perquè "molta gent diu 

que no en té dependència i que 

ES PRESENTEN ELS RESULTATS DE L'ENQUESTA SOBRE LA RELACIÓ DELS JOVES AMB LES TECNOLOGIES

silvia ferran / aj. parets

REUNITS  Membres del Consell de Joves amb representants polítics del govern

no els necessita (els dispositius 

electrònics), i no és real". De fet, 

diverses dades de l'enquesta por-

ten a aquesta conclusió: la majoria 

d'enquestats afirmen haver obser-

vat companys i companyes addic-

tes al mòbil; el 38,3% fan servir el 

mòbil més de 5 hores diàries en-

tre setmana, el 25% dels enques-

tats l'empren entre 4 i 5 hores, el 

24,4% l'utilitzen entre 3 i 4 hores, 

i només el 12,3% dels joves que 

han participat en l'enquesta usen 

el telèfon mòbil menys de 3 ho-

res diàries. Per últim, i en aquesta 

mateixa línia, el 45,8% admet que 

amb l'ús de la tecnologia deixa de 

fer tasques havia de fer i el 36,4% 

també assegura que els afecta a 

l'hora d'anar a dormir.  
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L'Ajuntament de Sant Fost 
suspèn en transparència 
després de tres anys de millora
BAIX VALLÈS. Un any més, la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) ha analitzat la transparèn-

cia informativa dels webs dels 

Ajuntaments catalans i al Baix

Vallès no tots els consistoris sur-

ten ben parats. El Laboratori de 

Periodisme i Comunicació per a 

la Ciutadania Plural (LPCCP) de 

la UAB avalua la informació públi-

ca dels ens locals des de la pers-

pectiva que aquesta permeti a la 

ciutadania conèixer, entre altres, 

quins són els seus representants 

polítics, com gestionen els recur-

sos col·lectius i quines formes de 

participació tenen al seu abast. 

En concret, des del 2021 fins al 

març de 2022, s'han examinat 52 

indicadors en tres categories que 

inclouen informació dels represen-

tants polítics, com el pla de govern 

o l’agenda institucional de l’alcalde; 

la gestió dels recursos col·lectius i 

econòmics; i les eines que s’oferei-

xen per a la participació ciutadana. 

Al Baix Vallès són cinc els Ajun-

taments que han aconseguit el 

reconeixement de qualitat d'In-

foparticipa. Mollet torna a assolir 

bons resultats en els indicadors, i 

en compleix 51 dels 52 requerits 

(98,08%). Per la seva part, l'Ajunta-

ment de Parets rebrà per tercer any 

consecutiu el Segell Infoparticipa, 

també amb el 98% dels indicadors 

avaluats, un percentatge de com-

pliment que supera el 94% aconse-

guit l'any passat. Montmeló amb el 

100%, la Llagosta amb el 96,15% i 

Martorelles amb el 84,62%, són els 

altres Ajuntaments reconeguts pel 

nivell de transparència dels seus 

webs municipals.

Sant Fost baixa la nota
Per contra, segons la UAB, l'Ajunta-

ment que ha aconseguit uns pitjors 

resultats respecte a anys anteriors 

és Sant Fost de Campsentelles, amb 

només 20 indicadors assolits dels 

52 analitzats. Aquest 38,46% d'as-

soliment dista molt de l'aconseguit 

l'any anterior (2020-2021), quan 

es va arribar al 78,85% amb 40 

dels 52 indicadors. A més, aquesta 

davallada trenca amb la tendència 

a l'alça en la millora de la transpa-

rència del web municipal, que es va 

iniciar el 2019. 

Un altre Ajuntament que suspèn 

és el de Santa Maria de Martore-

lles, amb un 23,08%. Amb tot, en 

els casos de les poblacions més 

petites, la UAB reconeix les dificul-

tats d'implantar molts dels indica-

dors per la manca de recursos. 

En el cas de Montornès, el web 

municipal aconsegueix acomplir 

31 dels 52 indicadors analitzats 

(59,62%), un aprovat raspat que, 

amb tot, millora els resultats de 

l'any anterior (51,92%). 

L’objectiu del LPCCP és promou-

re la millora de la transparència i 

la qualitat de la informació que les 

administracions públiques oferei-

xen a la ciutadania.  

COMUNICACIÓ  SEGONS INFOPARTICIPA, NOMÉS ASSOLEIX UN 38,46% DELS INDICADORS ANALITZATS

MOLLET. Junts Mollet ha començat 

a treballar per presentar la seva 

candidatura a les eleccions muni-

cipals de 2023. La formació farà 

canvis en la coordinació local, que a 

hores d'ara assumeix Olga Vilaseca, 

i formarà l'equip per triar qui serà 

la persona que encapçalarà la llista 

per aconseguir l'Alcaldia.

Junts Mollet, agrupació local de 

Junts per Catalunya, celebrava el 

passat 29 de març la seva assem-

blea d'associats al Casal Cultural de 

Mollet. De cara a les municipals, la 

formació ha començat a fer ajustos 

organitzatius per encarar el procés 

electoral. Un dels primers movi-

ments serà la substitució d'Olga Vi-

laseca com a coordinadora local. Vi-

laseca centrarà la seva activitat en 

funcions a l'agrupació comarcal, de 

la qual ja en forma part. L'agrupa-

ció ha obert el termini per presen-

tar candidatures a la coordinació 

local, una de les quals, la de l'actual 

responsable de comunicació, Joan 

Ferrando, ja s'ha fet oficial. "L’ob-

jectiu és contribuir a vertebrar 

i impulsar la presència de Junts 

Mollet a les properes eleccions 

i per això és important comptar 

amb la implicació i participació 

dels associats", diu Ferrando. La 

intenció és que a finals d'aquest 

mes d'abril ja es pugui constituir la 

nova coordinadora local.

D'altra banda, Joan Canet i Olga Vila-

seca també van presentar candida-

tura, en aquest cas, per ser membres 

de la Comissió Municipal Territorial, 

òrgan que haurà d’avaluar les candi-

datures a les primàries per a caps de 

llista a les eleccions municipals en 

cas que n'hi hagués més d'una. 

POLÍTICA OLGA VILASECA DEIXARÀ LA COORDINACIÓ LOCAL

EN ASSEMBLEA  La trobada d'associats es va fer al Casal Cultural 

JUNTS

Junts Mollet prepara el camí 
cap a les municipals 2023

L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, va reprendre dimarts les trobades presencials 
amb la ciutadania L'alcalde a prop teu amb un acte a La marineta amb una setantena 
de persones. L'acte va donar el tret de sortida al nou projecte de reflexió Mollet, el 
teu barri, i va servir al batlle molletà per parlar de "grans projectes de ciutat" del 
govern, entre els quals el nou barri al Calderí, la remodelació de l'estació 
Mollet-Sant Fost i l'obra a la rotonda de la Vinyota, entre altres. FOTO: A.MIR

'L'alcalde a prop teu' torna a ser presencial

MOLLET. A poc més d'un any de les 

eleccions municipals, el govern de 

PSC i Podem ha decidit incrementar 

la periodicitat del butlletí municipal 

que edita l'Ajuntament. La publica-

ció Quatre cantons, que s'editava de 

forma mensual passarà a ser quin-

zenal, amb l'objectiu de "d'ajudar 

a fer campanyes de la comuni-

cació  institucional i informar 

la ciutadania amb més agilitat", 

deia la regidora de Comunicació, 

Mireia Dionisio al ple. Ara Mollet 

demanava quin cost tindrà aquest 

increment d'exemplars impresos  i 

Dionisio assegurava que l'augment 

"no serà substancial" perquè es 

reduiran les pàgines editades.

El butlletí municipal
'Quatre Cantons' 
passa a quinzenal

Més de 500 persones van assistir diumenge a la 16a Calçotada Popular 
d'Independents Units per Sant Fost (IUSF) al Pavelló 1. A causa de la pandèmia, la 
calçotada no s'havia pogut realitzar els darrers dos anys. "Aquest acte és molt 
rellevant. Ens permet retrobar-nos amb els veïns i les veïnes en un ambient 
festiu, una oportunitat per passar una bona estona", destaquen. FOTO: IUSF

Èxit d'assistència a la calçotada d'IUSF
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SANT JORDI 
A L’ILLA DE MOLLET

m
a
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DIVENDRES 22 D’ABRIL
18.00 h · PRESENTACIÓ DE L’ÀLBUM 
IL·LUSTRAT “L’EMBOLIC”, 
a l’avinguda Llibertat 
davant de la Llibreria L’Illa. 
· Amb la presència de les seves autores: 

  Lídia Alcázar i Noemí Fernández 

  (autores del text) 

  i la il·lustradora Seta Gimeno. 

· Hi haurà sorpreses en forma de dibuixos, 

  punts de llibre i més. 

· Inici del joc l’embolic al Mercat Municipal.

DISSABTE 23 D’ABRIL
11.30 h · ACTUACIÓ DE DANSA DE CIA MAD BEATS 
de la Tramolla al Mercat Municipal i Plaça Major.

13.00 h · ASSAIG OBERT AMB CORAL CREIX a la Plaça Major.

17.00 h · CONTACONTES amb l’Eva Font,

davant de la Llibreria L’Illa.

18.00 h · ACTUACIÓ MUSICAL DE MANU FUSTA - CELLO&LOOP
davant de la Llibreria L’Illa.

Llibreria L’Illa tindrà durant tot el dia, una parada de llibres davant del seu establiment.

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

CONSULTORI

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

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

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

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

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

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El Suprem confi rma la 
nul·litat d’una clàusula sol 
a un no consumidor
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Finalitza el projecte EmprènLa cadena hoy-voy inaugura autoescola a Mollet El març va finalitzar a Sant Fost el cicle formatiu del projecte Emprèn, porta'ns el teu 

projecte. El cicle va tenir 22 participants, 21 dels quals van fer assessorament personalitzat i 17, mòduls formatius.
La cadena hoy-voy va inaugurar dimarts la seva primera autoescola a Mollet del Vallès. Aquest és el segon establiment que la companyia té a la comarca del Vallès Oriental, on la marca compta ja amb un centre a Granollers, i el número 38 de la companyia. La nova autoescola està a l’avinguda Burgos número 35 i té una superfície de 60 m2

.

ECONOMIA

TEIXIT COMERCIAL

Satisfacció entre els 
comerciants per la 
darrera edició del 
Fira Estoc

MOLLET. Després d'haver-se hagut d'ajornar en tres ocasions pel mal temps, el Fira Estoc va poder cele-brar-se el passat dissabte amb èxit de públic i participació: "Van anar 

molt bé, tant pel que fa a la par-

ticipació de la gent, com per les 

vendes", confirma el president de l'Associació d'Autònoms de Dones i Homes Emprenedors de Catalu-nya, s. XXI (ADHEC), Lluís Farré.Segons Farré, la ubicació és clau per l'èxit de la mostra: "Com sem-

pre, amb una fira al centre de 

Mollet, el ciutadà acaba respo-

nent", admet.En aquesta edició l'esdeveni-ment va comptar amb gairebé una seixantena de parades de dife-rents productes des de roba a ali-mentació. La jornada comercial es va celebrar entre les rambles Five-ller i Balmes i el carrer Barcelona, des de les 10 h i fins a les 20 h.
Concurs de la Patrulla ComerçAixí mateix, aprofitant la jornada, ADHEC va posar en marxa el con-curs familiar per aconseguir la col·lecció de xapes de la Patrulla Comerç i participar en el sorteig de dues bicicletes i 1.000 euros en vals de compra. Els ciutadans van poder informar-se sobre com participar del concurs en la carpa instal·lada a la plaça Catalunya. La jornada l'organitzava l'Ajunta-ment de Mollet i l'ADHEC.  

El Servei d'Emprenedoria i 

Empresa va atendre durant

el 2021 1.067 persones i es 

van crear 41 nous negocis

MOLLET. L’any 2021, un miler de persones van trobar feina a Mo-llet, de les quals 476 ho van fer a través de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocu-pació (EMFO) de l’Ajuntament. Les dades que es desprenen de la memòria d’EMFO de l’any passat, també indiquen que a través del Servei d’Orientació es van atendre 5.089 usuaris i es van gestionar 437 ofertes de feina.Pel que fa als Plans d’Ocupació Municipals, 49 molletans i molle-tanes van treballar per la ciutat en tasques com ara serveis de con-

sergeria, operaris de neteja, man-teniments o agents cívics, entre d’altres.En referència al Servei d’Empre-nedoria i Empresa, ubicat al Mollet Hub, durant el 2021 es van atendre 1.067 emprenedors, es van oferir més de 110 formacions online i es van crear 41 nous negocis.Així mateix, també es van signar dos convenis de col·laboració amb la Fundació.cat, per fomentar la capacitat digital dels nous nego-cis, i amb PIMEC Vallès Oriental per donar suport a la recuperació i l’impuls de les pimes i els autò-

noms de Mollet i del Baix Vallès i contribuir així, a la reactivació de l’economia, després de les conse-qüències provocades per la pan-dèmia.
Certificats de professionalitatPel que fa al Servei de Formació, s’han ofert 10 accions formatives adreçades prioritàriament a per-sones en situació d’atur i en ERTO. En total, 716 persones van partici-par en les sessions informatives i dels 165 alumnes que van iniciar el certificat de professionalitat o la formació en competències  trans-

versals, 123 van finalitzar-lo i 42 alumnes han finalitzat alguns dels mòduls formatius.   El regidor d’Ocupació, Raúl Bro-to, ha recordat que “Mollet és una 

de les ciutats on més es redueix 

l’atur, més de mil persones l’any 

2021, malgrat el context com-

plicat que ens ha tocat i encara 

ens està tocant viure”. El regi-dor ha afegit que “són dades que, 

en part, responen a l’aposta de 

l’Ajuntament per oferir forma-

ció i plans d’ocupació i a la bona 

feina que s’està fent des dels 

serveis municipals d’ocupació”. Així mateix, Broto també ha destacat que “el 2021 ha estat 

l’any d’implementar polítiques 

enfocades a la reactivació de 

la creació d’ocupació, i des de 

l’Ajuntament seguirem posant 

a disposició de la ciutadania i 

de les empreses tots els serveis 

municipals necessaris perquè 

els molletans i les molletanes 

tinguin més probabilitat de tro-

bar feina”. 

OCUPACIÓ L'EMPRESA MUNICIPAL VA ATENDRE  5.089 USUARIS I VA GESTIONAR 437 OFERTES DE TREBALL, DURANT EL 2021

SEU D'EMFO Durant l'any passat més de 700 persones sense feina van participar de les sessions del Servei de Formació

a.mir

La meitat d'aturats que van trobar 
feina el 2021 ho van fer amb EMFO 
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BAIX VALLÈS. Gairebé la totalitat de munici-
pis baixvallesans ha tancat el mes de març 
amb un lleuger increment de l'atur respecte 
al mes passat. Segons dades de l'Observato-
ri-Centre d'Estudis del Consell Comarcal, en 
el conjunt del Baix Vallès hi ha 6.577 perso-
nes sense feina i una taxa d'atur del 10,79%.

Tot i que l'increment relatiu no ha estat no-
table - un 1,31% respecte al mes anterior-, sí 
que es repeteix la tendència a l'alça del dar-
rer mes. Amb tot, les xifres de persones deso-
cupades continuen per sota de les registra-
des l'any 2021, una variació que en termes 
interanuals se situa en el -22,81% al conjunt 
de la subcomarca.

Pel que fa a les dades per municipis, gaire-
bé totes les localitats baixvallesanes ha aug-
mentat el nombre d'aturats respecte al mes 
anterior. L'única que ha seguit la tendència a 
la baixa ha estat la Llagosta, que té 777 perso-
nes sense feina i una taxa d'atur del 12,03%, 
la més alta del conjunt de la subcomarca.

Amb un descens de l'1,24 % respecte al 
mes de febrer, Mollet ha finalitzat el mes 
de març amb 2.935 persones desocupades 
i una taxa d'atur de l'11,21%; a Montornès 

amb 979 persones sense feina i una taxa del 
12,05%, l'atur ha incrementat un 0,82%; 
Martorelles, on la pujada respecte al mes de 
febrer ha estat del 2,18%, ha tancat el mes de 
març amb 234 persones desocupades i una 
taxa d'atur del 10,16%; a Parets, l'increment 
relatiu respecte al febrer ha estat del 0,72% 
i el municipi ha tancat el març amb 841 atu-
rats i una taxa de desocupats del 9,13%.

Mentre que a Sant Fost l'increment respec-
te al febrer ha estat el més baix, del 0,58% 
i la localitat ha acabat el mes de març amb 
348 persones aturades i una taxa d'atur del 
8,86%. Finalment, a Santa Maria de Martore-
lles el creisement relatiu de l'atur respecte al 
mes de febrer ha estat de l'11,11%. Així, el 
municipi més petit de la subcomarca ha fina-
litzat el mes de març amb 40 persones deso-
cupades i una taxa d'atur del 9,83%.

Valoració d'UGT
Tot i l'increment de l'atur, des del sindicat 
UGT consideren que la reforma laboral co-
mença a mostrar els seus efectes sobre la 
contractació. Però, apunten que els salaris en 
conveni no estan creixent al mateix ritme.  

Segon augment 
consecutiu de l'atur

TREBALL EL BAIX VALLÈS TANCA EL MES DE MARÇ AMB 6.577 DESOCUPATS

La B30 reclama més col·laboració 
per promoure l'economia circular
MOLLET. Millorar la col·laboració entre agents 
clau de la B30 per escalar projectes al conjunt 
del territori i evitar la duplicitat d'iniciatives 
en el marc de l'economia circular és una de 
les principals conclusions que s'extreu de la-
segona fase del projecte de la Xarxa d’Acció 
Circular de la B30 (XACB30). Les conclusions 
del projecte, que ha rebut el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, es va presentar  dimarts a 
la seu del Mollet Hub.

El document explica que l'economia circu-
lar s'està convertint en una realitat territori-
al, però hi ha barreres que impedeixen que 
s'avanci més ràpidament i una d'aquestes és 
la col·laboració entre municipis. 

En aquest sentit, plantegen que "els pro-

jectes centrats en estratègies de demanda 

agregada d'energia, mobilitat, i residus 

poden ser les llavors ideals per fomentar 

la col·laboració supramunicipal", indicava 
d’Adriana Sanz, sènior manager d’inèdit i en-
carregada de la presentació. També proposen 
que s'impliqui a la indústria en el seu conjunt  
i que el poder facilitador de les administraci-
ons pugui combinar-se amb la transferència 
de coneixements del teixit industrial. 

El primer tinent d'alcalde de Mollet, Raúl 
Broto, destacava que l'Associació Àmbit B30 
s'ha convertit en "un lobby molt important i 

escoltat per les administracions". 

INNOVACIÓ ES PRESENTEN LES CONCLUSIONS D'UN ESTUDI DE LA XARXA

MOLLET HUB Presentació de les conclusions del projecte de la Xarxa d'Acció Circular de la B30

a.mir
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ls sentiments que m'assalten en veu-
re onejar als edificis públics les ban-
deres són molt similars als que sento 
en assabentar-me de l'últim fitxatge 

de l'Inter de Milà. És un sentiment anodí, però hi 
ha una excepció i hi ha una bandera que m'emo-
ciona quan la descobreixo abocada a un balcó, 
en un pin a prop del cor o en un clauer carregat 
de responsabilitats i il·lusions: és la bandera 
tricolor, tres franges horitzontals d'igual gruix 
de colors de dalt a baix vermell, groc i morat. La 
bandera de la República espanyola.

Aquest sentiment reviu cada primavera 
quan s’acosta el 14 d’abril aniversari de la 
proclamació de la Segona República a Espa-
nya, aquest any serà el noranta-un aniversari 
d’aquest fet històric. Però… d'on surt  aquesta 
devoció, per una cosa que, al cap i a la fi, no és 
més que una forma de govern? Molt senzill, per 
a moltes persones la II República no és només 
una forma de govern, la República és una ma-
nera de pensar on primer són les persones.

El 1931 després de la caiguda un any abans 
de la dictadura de Primo de Rivera, dictadura 
que va recolzar el Rei, la societat espanyola es-
tava sumida en un obscurantisme, amb gran po-
der clerical, òrfena de llibertats, amb una taxa 
d'escolarització inferior al 40% situació encara 
més sagnant per a les dones que no disposaven 

No és només una bandera

E

JOSÉ
RODRÍGUEZ

Membre de Mollet per la 
Tercera República

de drets tan elementals com el dret al vot.
A les eleccions municipals d'abril, els partits 

republicans obtenen la victòria i el 14 d'abril 
Alfons XIII fuig del país per instal·lar-se a luxo-
sos hotels europeus amb els diners que tenia 
dipositats a Suïssa, ummm això em sona molt 
actual, i amb la seva fugida es proclama la II 
República i aquest govern decideix invertir en 
professors en lloc d'armament, porta la cultura 
a través de companyies teatrals i biblioteques 
mòbils a tots els pobles d'Espanya, inicia la sa-
nitat universal, atorga drets a la dona que fins 
aleshores eren sols per als homes, en resum un 
govern que converteix els fins aleshores súb-
dits en CIUTADANS. La II República va acabar 
després del cop d'estat del 36 i tots els avenços 
van morir al costat de milers de ciutadans.

Avui a aquesta democràcia continuem tenint 
una monarquia ancorada en el passat incapaç 
d'assumir els avenços socials i sectors que amb 
el seu odi pretenen tornar-nos a aquests dar-
rers anys foscos i davant d'ells hem de treba-
llar per una nova República, una República de 
defensa de la justícia social, on es prioritzi la 
ciutadania per sobre de les classes dominants, 
una República que garanteixi la sanitat i l'edu-
cació pública, feminista, que a més garanteixi la 
igualtat en la diversitat, una República sinònim 
de Democràcia, justícia i llibertat.

Tornant al principi, quan veig la conjuga-
ció dels tres colors ja sigui en un balcó, en 
un monument, quan visito alguna ciutat eu-
ropea i veig un detall, un carrer, una placa… 
doncs, penso en tot això i em pregunto: que 
esperem per a la tercera?

Després de dos anys, torna una de les cites més multitudinàries a Mollet i 

que situa la ciutat en el mapa de la cultura a nivell català i estatal. Es tracta 

de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet, la MITMO, que durant un cap 

de setmana converteix els carrers i places molletans en un gran escenari. En 

la seva quinzena edició, el festival comandat pel titellaire Jordi Monserdà de 

Galiot, esdevé una cita consolidada gràcies a l'esforç del seu ideòleg, que hi 

aboca totes les ganes perquè any rere any l'esdeveniment sigui un èxit. Ja 

fa més de 15 anys l'Ajuntament de Mollet va apostar per la proposta sorgida 

de la ment inquieta de Monserdà i la MITMO ha anat creixent fins a ser un 

referent en el sector. Amb tot, els anys pesen i el suport institucional no ha 

d'afluixar si la ciutat no es vol deixar perdre aquest petit tresor. Són moltes 

les propostes culturals que sorgeixen de professionals i entitats locals i, en 

moltes ocasions, amb una mica més d'empenta per part de l'administració, 

aquestes iniciatives podrien agafar embranzida i esdevenir nous referents 

artístics a Mollet.   

LA MITMO, UN TRESOR A CUIDAR

Editorial

a poesia li dona a la paraula aque-
lla capacitat creativa de germa-
nor que enalteix la convivència 
dels pobles. I Parets del Vallés 

n’és una font ballant la sardana solidària amb 
altres fonts catalanes. El Niu d’art poètic de 
Parets convida el veïnatge a beure l’aigua 
d’aquesta font que és vida de convivència i 
germanor. Viure la poesia significa sentir-se 
poesia. No necessàriament cal escriure po-
emes. El poeta aporta a la poesia l’art de la 
paraula, una poema és una imatge que dona 
fe de la veritat d’un poble en les seves mani-
festacions culturals, i l’art és cultura. 

El Niu d’art poètic és portaveu dels ar-
tistes de la paraula, ciutadans del seu po-
ble. Però el Niu d’art és també ambaixador 
de la poesia de Parets arreu de Catalunya 

L

EL NIU D'ART FONT DE POESIA A PARETS

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

i de més enllà. Membres del Niu d’art han 
demostrat i demostren la seva qualitat po-
ètica amb els seus poemes i també amb els 
llibres de poesia publicats. Jaume Anfruns, 
Isidre Oller, Eulàlia Ripoll, són membres ac-
tuals del Niu d’art que han publicat poema-
ris, que trobareu a la Llibreria Farrés. 

L’afiliació de tots els poetes i les poetes que 
viuen a Parets faria que el raig d’aigua de la 
font fes més desitjable la seva beguda i els 
ciutadans descobrissin la poesia que viu en 
els seus cors. El dia del llibre, per Sant Jordi, 
les llibreries de Parets oferiran als ciutadans 
l’oportunitat de conèixer els títols dels poetes 
de casa i poder assaborir el missatge poètic 
de la font poètica de Parets. La poesia ens aju-
darà a ser més germans, més lliures i més dig-
nes. La poesia, factor de llibertat i germanor.

em vist la gent fugir amb cames 
de vidre. El camí no està dibui-
xat a cap mapa. El nord ja no 
és llevant i el ponent ha deixat 

de ser sud. Les pedres revoltades fan crits, 
que malgrat muts, martellegen els timpans 
com un clam que ha perdut la seva parti-
tura. Entre les petjades, cops de peu mal-
destres i enfurismats amenacen el destí. Els 
sentiments es desdibuixen, la ràbia ja no és 
desesperança i l’esperança ja no és tristesa, 
cada dia, la felicitat passa de ser translúcida 
a ser opaca. 

I resolc que tinc el cos descompassat de 
l’ànima

Aquesta ànima, que no sap del temps i es 

H

QUE NO MORI LA POESIA

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

tanca en banda tant si és nit com si és dia... 
La teníem a les mans i era fragilitat que 
s’esmicolava amb el subtil xiular de l’aire 
i els bocins n’eren forats. Per esquelet, una 
veu calcificada i arbòriament disposada en 
la qualitat del silenci.

Uns ulls cauen en el forat d’un pou ter-
restre on la mirada neda en aigües dolces 
i la llum és una simple taca en cercle i de 
contorns ben definits, allà, on la distància 
es perd i els capcirons dels dits mai no ar-
ribaran. Se senten els ossos cruixir amb 
l’esgarip d’un bocí ferit, un dia rúfol. És 
així com l’esquelet del cos es descompassa 
del silenci calcificat de l’ànima.

Com descriure l’horror de les guerres?
I malgrat tot, que no morin la poesia ni 

l’esperança.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Us presentem el Mur de l’entrada a 
l’escola fet pel @dase Ens fa especial 
il·lusió ja que ell, com els vostres fills 
i filles, ha estat alumne del Montseny. 
Un alumne que ha aconseguit fer allò 
que li apassiona i que se li dóna bé. I 
és per això que treballem, perquè el 
nostre alumnat sigui allò que somnia.
Desitgem que us agradi!

@escolamontseny
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OPINIÓ

Solidaritat amb Ucraïna
Ja fa més d'un mes que va esclatar la guerra d'Ucraïna, que les tropes russes 
van entrar al seu país veí carregats de tancs, trets i míssils enfrontant-se 
a tota la societat civil i militar. Mares, nens, nenes, avis i àvies, gent amb 
problemes de mobilitat, ucraïnesos, ucraïneses, joves d'altres indrets del 
món... fugien cap a les fronteres. I a Mollet, un grup d'ucraïnesos i ucraïneses 
s'organitzaven amb coratge, un nus a l'estómac, força, com si fossin al seu 
país, per lluitar per la seva terra. Disposats, no ho vàrem dubtar ni un segon, 
col·laboració immediata, converses de veu trencades per l'horror, amb un no 
res ens vàrem organitzar. Per aquesta, i moltes altres causes hi som.

Comunicació ràpida a les xarxes, permisos i ja érem al carrer recollint roba 
d'abrigar, medicaments, menjar, mantes... tot encaixat, mentre un rètol en català 
deia què hi havia a la caixa, un altre ho traduïa a l'ucraïnès, mentre un tancava 
les caixes amb cinta d'embalatge, altres ateníem a gent emocionada que venia 
a portar coses, a oferir-se… Quina gran solidaritat de la nostra ciutat. Només 
el primer dia vàrem omplir tres furgonetes grans i tres de més petites, en un sol 
matí... Els ucraïnesos, no sabré escriure el nom de tots, n'agraïen constantment a 
cada viatge la solidaritat de la ciutadania... I vàrem continuar... i continuar...

Respostes de gent de mil cultures diferents, expressant la seva solidaritat 
amb el poble d'Ucraïna ens va fer repetir divendres rere divendres el punt de 
recollida solidària per omplir, encara, més furgonetes! Traduïm converses en 
ucraïnès per a nens i nenes que han arribat fins aquí, compartim sentiments, 
compartim el coratge de tot un poble que lluita, vivim la solidaritat de tota una 
ciutat, que és la nostra!

CARME OLARIA 
Responsable de política municipal de Junts Mollet

Ajuntament de Mollet 
del Vallès està immers 
en la modernització i 
millora dels serveis mu-

nicipals. L’objectiu final és facilitar 
els tràmits que la ciutadania ha de 
fer amb l’administració mitjançant 
la digitalització i la implantació 
d’eines i solucions que les noves 
tecnologies faciliten per a l’atenció 
administrativa als molletans i mo-
lletanes. Des del passat mes de de-
sembre s’ha posat en funcionament 
un nou canal que, mitjançant l’acord 
amb la Federació de Persones Sor-
des de Catalunya (FESOCA), facilita 
que les persones amb discapacitat 
auditiva puguin fer les gestions 
administratives amb l’Ajuntament 
mitjançant la plataforma SVisual.

Amb aquesta voluntat de mi-
llorar i facilitar a la ciutadania els 
tràmits municipals, aquest mes 
de març ha començat a funcionar 
el videotràmit. Es tracta d’un nou 
canal d’atenció a través del sistema 
de videotrucada que pretén refor-
çar l’atenció no presencial i, alhora, 

facilitar l’accés de la ciutadania als 
tràmits administratius.

Per fer ús d’aquest nou canal, no-
més cal demanar cita prèvia amb el 
servei de Videotrucada i connec-
tar-se mitjançant un ordinador, 
tauleta o telèfon intel·ligent el dia 
i hora de la cita. Les videotrucades 
són ateses pel personal de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.

La plataforma de videotrucada 
implantada integra també la signa-
tura biomètrica i l’intercanvi segur 
de documents per tal que, d’aques-
ta manera, es puguin realitzar de 
forma completa i segura la majoria 
de tràmits, a excepció de l’expedi-
ció de certificats digitals o la fe de 
vida, que segueixen sent presenci-
als per normativa legal.

El sistema disposa també d’un 
xat on es poden fer preguntes per 
escrit i rebre les respostes, per la 
qual cosa totes les persones, in-
closes les persones sordes, poden 
interactuar amb el treballador o 
treballadora de l’Ajuntament.  

A  través d’aquest mateix mitjà, 

Modernitzant l'Ajuntament de Mollet

L'

XAVIER
BUZÓN

Segon Tinent d’alcaldia i Coordinador de l’Àrea de 
Modernització i Qualitat de Serveis

Bústia
Proposta econòmica i 
solidària per a l'Ajuntament

Una part important de la pobla-
ció té dificultats per a assumir les 
despeses relacionades amb la salut 
dental i la salut visual, ja que aques-
tes malalties encara no formen part 
de l'assistència sanitària del Cat-
Salut. L'alcalde de Mollet ha passat 
de cobrar un sou de 59.900 euros 
a l'Ajuntament de Mollet a 85.274 
euros bruts a l'any en la Diputació 
de Barcelona. I la primera tinenta 
d'Alcaldia cobra el sou de diputada 
al Parlament de Catalunya i ha pas-
sat de cobrar 50.700 euros a l'Ajun-
tament a 63.435 euros de diputada. 
Si sumem aquestes dues xifres han 
quedat lliures més de 115.000 eu-
ros anuals a les arques municipals.

No seria possible que aquest ex-
cedent quedés per a dedicar-lo aju-
des socials tal com vam proposar 
des de  la plataforma de sanitat en 
els pressupostos del 2022 perquè 
hi hagués una partida per a salut 
bucal i salut visual, per a persones 
sense mitjans econòmics sufici-
ents? La plataforma defensa que 
aquestes patologies siguin  a càr-
rec de la sanitat pública i universal. 
Però mentrestant un Ajuntament 
sensible amb els més desfavorits 
hauria d'ajudar-los. Recordar que 

els càrrecs públics no poden co-
brar més d'un sou de les adminis-
tracions públiques i, per tant, han 
de triar. Lògicament, trien els més 
favorables com és el cas.

JOSÉ ANTONIO RUIZ / Plataforma en 

defensa de la sanitat pública al Baix Vallès

MOLLET DEL VALLÈS

Aniversari de la instauració 
de la Segona República

L'any 2021 es van complir 90 anys 
de la proclamació de la Segona Re-
pública una efemèride que vam ha-
ver de passar amb una pandèmia. 
És en aquest context que també 
lamentem la guerra entre Rússia i 
Ucraïna, i el reconeixement del go-
vern espanyol a lliurar el Sàhara als 
marroquins com es va fer en 1975.

Celebrarem l'efemèride al ma-
teix temps que rendirem home-
natge als i les republicanes que 
van donar la seva vida o van estar 
represaliades per la dictadura, 
per lluitar per la llibertat i la jus-
tícia social.

Ens agradaria recordar alguns 
dels articles més avançats de la 
constitució republicana de 1931 i 
que avui ens donaria garanties per 
no entrar en blocs militars agres-
sius com és l'OTAN ni enviar armes 
a Ucraïna perquè serveixi i continu-

ïn matant els éssers humans.
Article1. Espanya és una Repúbli-
ca democràtica de treballadors 
de tota classe, que s'organitza en 
règim de Llibertat i Justícia. Els 
poders de tots els seus òrgans 
emanen del poble. La República 
constitueix un Estat Integral, com-
patible amb l'autonomia els Muni-
cipis i- les Regions. Article 2. Tots 
els espanyols són iguals davant la 
llei. Article 3. L'Estat espanyol no 
té religió Article 6. Espanya renun-
cia a la guerra com a instrument' 
de política nacional. Article 25. No 
podran ser fonament de privile-
gi jurídic: la naturalesa, la filiació, 
el sexe, la classe social, la riquesa, 
les idees polítiques ni les creences 
religioses. L'Estat NO reconeix dis-
tincions i títols nobiliaris. (...)
Enguany un grup d'homes i dones 
de la nostra comarca i, per tant, a 
Mollet estan preparant una consul-
ta popular estatal perquè la ciutada-
nia pugui triar entre la monarquia 
actual o prefereixen un estat repu-
blicà veritablement democràtic i 
avançat en el social en l'econòmic 
i cultural. Aquesta consulta se cele-
brarà el pròxim 14 de maig i com a 
republicans cridem a participar i a 
votar república... Viva la República.

JOSÉ FERIA / Membre del Casal Popular 

la  República de Mollet del Vallès

Dies 8, 9 i 10 d’abril  

FESTIVAL MITMO DE TITELLES 
(Consultar horaris al web de l’Ajuntament)

Organitza: Ajuntament de Mollet del Vallès

Diumenge 24 d’abril 
a les 18.00 h 
Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA: “LEILA” 
Producció pròpia 

A càrrec de l’Associació Artística Kakaiba

PROGRAMACIÓ
ABRIL 2022

també s’ofereix un servei d’assis-
tència per a la tramitació electròni-
ca adreçat a aquelles persones que 
ho necessiten amb la voluntat de 
reduir la bretxa digital.

Mollet és una ciutat pionera en 
l’adaptació de les noves tecnologies 
i una altra novetat és el sistema de 
telefonia municipal, on la centraleta 
està en el núvol i han desaparegut 
els tradicionals telèfons de sobre-
taula. Això facilita la intercomunica-
ció tant interna com externa.

Així mateix, seguim treballant 
en la implementació d'altres eines 
tecnològiques com els bots o as-
sistents virtuals basats en intel·li-
gència artificial o també en la ins-
tal·lació d’oficines electròniques 
on la ciutadania podrà realitzar, en 
règim d’autoservei, algun dels trà-
mits més habituals sense haver de 
desplaçar-se a l’Ajuntament.

Finalment, l’Ajuntament està al 
capdavant de la implantació de les 
noves tecnologies per poder oferir 
a la ciutadania el millor servei pos-
sible i continuarà amb aquest pro-
cés de modernització i millora de 
la qualitat dels serveis municipals, 
perquè aquesta és la vocació i vo-
luntat d’aquest govern: millorar els 
serveis municipals per poder millo-
rar la vida de tots i totes.
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

seguirà, com a mínim, a la LEB 

Plata un any més. L'equip molletà 

va aconseguir la permanència ma-

temàticament aquest dimecres, 

després de guanyar per 78 a 70 el 

CB Cornellà. La victòria va ser clau 

i molt necessària, ja que l'equip 

portava set partits sense guanyar 

i sense acabar de rematar la desit-

jada permanència.

El partit no va ser fàcil. Els dos 

equips van arribar amb un bon 

plantejament al Pavelló Municipal 

Plana Lledó. La primera part va 

ser igualada, però el conjunt local 

va poder anar al descans amb 6 

punts d'avantatge. Al tercer quart, 

l'equip del Baix Llobregat va plan-

tar cara, però el Mollet va saber 

frenar les ofensives i mantenir-se 

per davant al marcador fins al fi-

nal del partit, amb una gran gestió 

del temps als últims minuts.

La victòria aconseguida davant 

el CB Cornellà és important per 

molts aspectes. El primer és que 

el Recanvis Gaudí Mollet assegura 

la permanència, el principal ob-

jectiu de l'equip aquesta tempo-

rada. També permet al club aspi-

rar al play-off d'ascens, depenent 

del que passi a l'última jornada 

d'aquest cap de setmana. Actual-

ment, els molletans són vuitens, 

l'últim lloc d'ascens a la següent 

fase. Si l'equip de Josep Maria 

BÀSQUET | LEB Plata  L'EQUIP MOLLETÀ COMPLEIX EL SEU PRINCIPAL OBJECTIU I LLUITARÀ PER ENTRAR AL PLAY-OFF D'ASCENS

El Recanvis Gaudí Mollet certifica la 
permanència a la divisió LEB Plata

BÀSQUET | Copa Catalunya

El Santger femení 

opta a l'ascens a 

Copa i el masculí 

a la salvació

MOLLET. El sènior femení de l'Es-

cola Sant Gervasi ha acabat al 

tercer lloc de la fase regular de la 

Primera Catalana i opta a l'ascens 

a la Copa Catalunya. El conjunt di-

rigit per Carles Paredes va tancar 

diumenge la primera fase amb un 

triomf contra el Cerdanyola B (62-

53), que suma un total de 16 vic-

tòries i 6 derrotes.

El conjunt femení ha anat de menys a més fins aconseguir si-
tuar-se entre els millors de la Pri-

mera Catalana i el cap de setmana 

del 23 i 24 d'abril iniciarà el camí 

de l'ascens. L'equip molletà ha es-

tat enquadrat al grup 2 de la se-

gona fase i tindrà com a rivals el 

Lluïsos de Gràcia, el Nou Bàsquet 

Olesa i el Grup Barna B.

Lluita per mantenir-se a Copa
Pel que fa al sènior masculí de 

l'Escola Sant Gervasi, lluitarà per 

la permanència a Copa. L'equip de 

Toni Sáez ha acabat la fase regular 

al 9è lloc, amb un total de 8 vic-

tòries i 14 derrotes. Diumenge, va 

guanyar l'últim duel de la prime-

ra fase contra el Mataró Germans 

Homs (91-82) i ha estat enquadrat 

al grup 4. Els rivals dels molletans 

són l'Espanyol, el Clotet Sant Boi 

i el Ramon Llull. La primera jor-

nada del Sant Gervasi masculí a la 

pròxima fase serà el 24 d'abril a 

casa contra l'Espanyol. 

ESPORTS

El bàsquet femení, en ratxaJosé Palomo segueix al capdavant del CB Parets El sènior femení del CB Parets s'ha classificat 
per disputar la fase d'ascens a la Segona 

Catalana. Per la seva banda, el sènior femení 

Shad CB Mollet lluitarà per la permanència a la 

Segona Catalana.

L'actual president seguirà al càrrec després que la seva candidatura 

hagi estat l'única que s'ha presentat a les eleccions del club paretà, que 

d'aquesta manera no ha hagut de fer una jornada electoral. L'equip 

directiu paretà està format per Víctor Cañizares, com a secretari; 

Aranzazu Martínez, tresorera; i Laura Sierra i Javier Suárez, vocals.

Marsà guanya a El Ventero Villa-

rrobledo, s'assegura participar 

en la fase d'ascens, independent-

ment del que facin els seus rivals. 

L'objectiu ja està assolit
Tot i que l'equip molletà lluitarà 

per entrar al play-off d'ascens, 

la meta de la temporada ja està 

complerta, tal com explica el pre-

sident del club, Carlos Nuez. "Som 

molt nous en la categoria; si a 

començament de temporada 

ens haguessin dit que estaríem 

així, ho hauria signat tothom", 

declara el president que també 

assegura que "per a nosaltres 

és un èxit total, una temporada 

perfecta". 

 Respecte al play-off d'ascens, 

Carlos Nuez s'ha mostrat il·lusio-

nat per poder arribar-hi, però tot i 

això són conscients que "pujar és 

impossible". Així i tot, considera 

que el fet de poder jugar aquesta 

fase és un premi a una temporada 

que valora com molt bona i que 

també agraeix a l'afició perquè 

cb mollet

SALVACIÓ ACONSEGUIDA Els jugadors del Recanvis Gaudí Mollet celebrant l'objectiu aconseguit

"hem tingut molts abonats i el 

pavelló s’ha omplert molt tots 

els partits". 

El club amb el medi ambient
D'altra banda, una setantena de 

persones van participar diumen-

ge a la caminada Walk and Clean 

a Gallecs, que va impulsar el Club 

Bàsquet Mollet en col·laboració 

amb el patrocinador Segro. L'acti-

vitat va consistir a recollir deixa-

lles dels espais rurals dels Pine-

tons i Gallecs.  Sergi CaSanovaS
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MOLLET. La Penya Barcelonista 

de Mollet té nou president. Santi 

Sánchez ha estat escollit en una 

assemblea celebrada divendres 

passat. Sánchez agafa el relleu de 

l'antic president Julián Ruiz i del 

president en funcions Teo Sáez, 

que passarà a ser el vicepresident. 

El nou alt càrrec de la Penya ha 

remarcat la importància dels jo-

ves a l'entitat i també ha explicat 

com prepara el 50è aniversari de 

la Penya.

Santi Sánchez té els objectius 

del seu mandat clars. Mantenir la feina feta �ins ara, potenciar la 
Penya entre els joves o augmentar 

la seva mida són algunes de les 

propostes que porta la nova junta. 

Una junta que, a més d'ell mateix, 

comptarà amb persones com Teo 

Sáez, vicepresident, Albert Creus, 

secretari, o Meritxell Ros, una de 

les vocals.

L'aposta pels joves és un dels 

pilars del programa de Santi Sánc-

hez. Així ho ha expressat: "Neces-

sitem gent jove que vinguin a la 

Penya i al camp de futbol. Si no 

SERGI CASANOVAS

NOU PRESIDENT  Santi Sánchez dirigirà la Penya Barcelonista

LA PLANTILLA  Els santfostencs pendents de retrobar el camí de la victòria

ENTITATS ARRIBA AL CÀRREC EN UN MOMENT CLAU PEL 50è ANIVERSARI DE L'ENTITAT

Santi Sánchez és el nou 
president de la Penya 
Barcelonista de Mollet

en uns anys tot se n'anirà a fer 

piles". També ha destacat que jo-

ves hi ha a l'entitat, però que els 

costa entrar en aspectes com la 

junta.

El nou president també ha par-

lat del gran moment que viu la Pe-

nya, amb 820 socis i un gran nom 

del barcelonisme que ve des de 

Mollet: Alèxia Putellas. En aquest 

sentit, Santi Sánchez ha remarcat 

que "per a nosaltres és un goig 

sentir el nom de Mollet per la 

tele cada dia. Nosaltres tenim 

molta relació amb el Barça i 

amb l'Alèxia".

Sánchez també ha parlat dels 

actes de celebració del 50è ani-

versari de la Penya Barcelonista 

de Mollet. L'aniversari va ser l'any 

passat, però les restriccions de la 

pandèmia han fet que els actes es 

traslladin a aquesta tardor. El nou 

president espera poder celebrar 

un gran sopar on vinguin "unes 

200 o 300 persones". Tot i això, 

organitzar aquests actes no serà 

feina seva exclusivament, ja que la 

Penya compta amb una comissió que s'està encarregant especí�ica-
ment d'aquest aniversari.

Finalment, Santi Sánchez també 

ha volgut agrair a tots els socis i a 

la junta que l'han votat i l'han fet 

costat per a arribar a la presidèn-

cia. SERGI CASANOVAS

Temps de reacció per la UFS 

Mollet i el Barri Can Calet

MOLLET / SANT FOST. La UFS Mo-

llet i el Barri Can Calet no aconse-

gueixen trobar-se amb la victòria 

en les darreres jornades. Els dos 

equips baixvallesans acumulen 

dues derrotes consecutives, que 

els acosten als llocs de descens.

En el cas de la UFS Mollet, els 

partits perduts han estat davant 

el CFS Cerdanyola 2006 i el Hum-

mel Alella FS. A l'últim partit, on 

es van desplaçar a la localitat del 

Maresme, els molletans van caure 

per 6 a 2, en un partit dominat per 

l'Alella i on el Mollet no va gaudir 

de gaires oportunitats.

Pel que fa a l'equip santfostenc, 

la seva última jornada va ser més 

estreta. El Barri Can Calet va per-

dre davant l'Escola Pia Sabadell per 

un ajustat 2 a 3. El conjunt sabade-

llenc es va avançar al marcador en 

FUTBOL SALA | Primera Catalana  ELS DOS EQUIPS EN PERILL

diverses ocasions, mentre l'equip 

de Sant Fost igualava el partit mi-

nuts després. Amb el tercer gol, el 

Can Calet no va poder empatar i es 

va deixar els tres punts del partit.

Aquests resultats deixen a la 

UFS Mollet i al Barri Can Calet em-

patats a 24 punts, juntament amb 

el Vall de Tenes. Els dos equips 

ocupen la vuitena i la novena po-

sició, només 2 punts per sobre 

dels llocs descens, amb 7 jornades 

per disputar. Per això, els partits 

d'aquest cap de setmana esdeve-

nen claus per ambdós equips. 

La UFS Mollet rebrà al CFS Pre-

mià de Dalt al Pavelló de Ca N'Ari-

mon. El partit és fonamental pels 

interessos del conjunt molletà per-

què el Premià de Dalt ocupa actu-

alment la desena plaça i és un rival 

directe per la permanència. D'altra banda, el Barri Can Calet anirà �ins 
a Vilassar de Mar per enfrontar-se 

al Sant Joan de Vilassar FS. Aquest 

duel també serà vital per l'equip de 

Sant Fost, ja que l'equip del Mares-

me ocupa actualment l'onzena po-

sició, la primera de descens. 

UFS MOLLET - PREMIÀ DE DALT 
Dissabte, 9 - 18 h Mollet

ST. JOAN DE VILASSAR - CAN CALET

Dissabte, 9 - 20 h Vilassar de Mar

BARRI CAN CALET

"Necessitem gent jove que
 vinguin a la Penya i al camp
 de futbol. Si no en uns anys

 tot se n'anirà a fer piles"

CLUB ATLÈTIC MOLLET
ATLETISME LA COMPETICIÓ DE CLUBS ES TANCARÀ DIUMENGE A LES PISTES MUNICIPALS

MOLLET. El Club Atlètic Mollet 

és l'amfitrió de dues jornades 

del Campionat de Catalunya de 

Clubs, que va començar el cap de 

setmana passat. L'entitat molle-

tana va acabar en la sisena posi-

ció i fora dels llocs de descens.

El club molletà va tenir un dia 

complicat, segons explica el seu 

director esportiu, Rogelio Vega, 

perquè comenta que arribava 

amb un equip ple de baixes i d'at-

letes que havien centrat la seva 

preparació en altres competi-

cions. Tot i això, el club va que-

El Club Atlètic, 
amfitrió del 
campionat català

dar millor classificat que els dos 

equips cuers, el Laietania i l'An-

dorra Atlètic que ocupen llocs de 

descens. Diumenge es disputarà 

la segona, i última, jornada de la 

competició, que es tornarà a ce-

lebrar a les pistes municipals de 

Mollet. 

EN CURSA  Un dels moments del campionat català a Mollet
Una caminada de marxa nòrdica

Més de 150 persones van participar dimecres a l'activitat Passejades 
de Marxa Nòrdica per a la Gent Gran, que s'emmarca dins els actes per 
commemorar el Dia Internacional de l’Activitat Física. La jornada va estar 
impulsada per l'Ajuntament de Mollet i va comptar amb participants 
molletans, de l’Hospitalet de Llobregat, de Viladecavalls i de la Roca.

POLIESPORTIU  ES COMMEMORA EL DIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA
AJUNTAMENT DE MOLLET
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MOLLET. Jordi Candela seguirà com 

a president del CF Mollet UE, com a 

mínim sis anys més. El molletà, de 

67 anys, va arrasar dissabte a les 

eleccions de la presidència del CF 

Mollet UE amb un total de 79 vots, 

mentre que l'altre aspirant, Joan 

Creus, en va obtenir 16. A més, un 

soci va votar en blanc. En total, del 

cens de 121 persones, van exercir 

el seu dret a votar a les oficines del 

Camp Municipal del Germans Gon-

zalvo 96 persones. 

La jornada es va celebrar al llarg 

del dia sense incidents i les portes 

del camp molletà es van obrir per 

a la votació, d'11 a 18 h. A partir 

de les sis de la tarda es va iniciar 

el recompte electoral i en un quart 

d'hora ja es feia oficial el clar tri-

omf de Candela. Ràpidament, es 

va corejar el seu nom com a nou 

president del CF Mollet UE i les 

persones del seu grup de campa-

nya electoral van fer esclatar pe-

tards i van celebrar la victòria amb 

una ampolla de cava. "Estic molt 

content perquè de 121 socis, 

m'han votat prop d'una vuitan-

tena. Això és molta gent i sento 

que tinc el suport de la massa 

social. El club és un dels refe-

rents de Catalunya i em sento 

FUTBOL | Primera Catalana  EL MOLLETÀ GUANYA LES ELECCIONS AMB UN TOTAL DE 79 VOTS, MENTRE QUE JOAN CREUS ES QUEDA AMB 16

Jordi Candela segueix com a 
president del CF Mollet UE

HANDBOL | Primera Catalana TÉ COM A OBJECTIU L'ASCENS Segona Catalana

SANT FOST. El Club Handbol Sant 

Fost domina el grup B de la fase 

de permanència després d'haver 

guanyat els quatre primers par-

tits de la competició. Els resul-

tats permeten a l'equip tenir una 

certa tranquil·litat i estar molt a 

prop de la permanència. L'equip 

santfostenc va guanyar la jorna-

da passada contra el Berga, per 

un ajustat 32 a 33. La victòria ja 

és la quarta consecutiva del club, 

que els permet mantenir-se invic-

tes de la segona fase. L'equip és 

líder del seu grup amb vuit punts, 

un més que l'Handbol Molins B. El 

pròxim partit del Sant Fost serà 

dissabte a casa contra el Molins B, 

segons amb set punts.  

L'Handbol Sant 

Fost encadena 

quatre victòries

Miguel Luque, d'or a les Sèries Mundials

Miguel Luque ha guanyat l'or dels 150 metres estils multidisability de les 
Sèries Mundials de la natació adaptada. El campionat internacional va 
tenir lloc a Berlín, on es van reunir els millors nedadors del 31 de març al 3 
d'abril. El paretà va mostrar a la ciutat alemanya el seu gran estat de forma 
amb un or en els 150 metres estils, tot i que la seva especialitat són els 
50 metres braça. Luque va participar amb èxit a Tòquio a l'estiu als seus 
sisens Jocs Paralímpics i està dins un nou cicle olímpic perquè manté la 
intenció de disputar els seus setens Jocs Paralímpics a París 2024. D'entre 
els reptes d'aquesta temporada de Miquel Luque destaca el Mundial de 
Funchal, a Portugal, que se celebrarà al juny.

NATACIÓ | Internacional  GUANYA LA PROVA DELS 150 METRES ESTILS

PARETS. El Club Handbol Parets 

arrenca la segona fase de la lliga 

amb un clar objectiu: aconseguir 

l'ascens. El conjunt dirigit per Jo-

sep Manel Herrero va tancar la 

primera ronda de la competició 

el passat cap de setmana amb 

dues victòries, contra l'Egara i el 

Banyoles B. La seva primera part 

de la temporada ha estat excelsa, 

amb 17 victòries, 3 empats i cap 

derrota.

L'equip paretà començarà dis-

sabte la fase per l'ascens i pel tí-

tol amb dues victòries de marge 

respecte als seus perseguidors, i 

tres respecte als llocs de fora de 

L'Handbol Parets, invicte, 

lidera la fase per l'ascens

l'ascens –arrossega 12 punts de la 

primera fase i lidera la classifica-

ció–. L'objectiu de l'equip paretà 

és acabar entre els tres primers 

classificats per pujar directament 

a la lliga Catalana. "Ens ha sortit 

de conya", assenyala Herrero, 

que referma el compromís de la 

plantilla amb l'ascens. A més, el 

preparador deixa la lluita pel títol 

per més endavant, un cop la meta 

de l'ascens ja sigui una realitat. 

Herrero també destaca l'actual 

plantilla, que és gairebé la mateo-

xa que la que fa dos anys va aca-

bar a la cua de la classificació i, 

assegura, "hem tret un molt bon 

rendiment".

El primer rival dels paretans 

de la fase per l'ascens és el Ràpid 

Cornellà, que ocupa el segon lloc 

amb set punts, empatat amb La 

Garriga.  SERGI CASANOVAS

FEDDF

molt orgullós de ser president", 

assenyalava en acabar el recomp-

te a SomMollet, Jordi Candela, qui 

confia que "l'oposició ens deixi 

tranquils durant un temps. Hi 

havia un delegat federatiu, i tot 

s'ha fet correctament".

Potenciar la base i un amateur
La nova directiva estarà formada 

per onze persones, tot i que prò-

ximament s'oficialitzaran els càr-

recs. De fet, el president Jordi Can-

dela vol celebrar a finals de mes 

una assemblea per informar de 

la situació del club i la nova junta 

directiva. D'entre les novetats del 

nou mandat de Candela, vol crear 

un segon equip a la Quarta Cata-

lana i potenciar el futbol base, el 

futbol femení i l'equip Special. "Te-

nim moltes ganes de fer l'ama-

teur per donar sortida als joves 

i recuperar jugadors que hagin 

marxat", explicava Candela, molt 

content. 

Creus es planteja impugnar
Joan Creus manté la intenció d'im-

pugnar les eleccions del CF Mollet 

UE "per les anomalies que hem 

pogut constatar durant el pro-

cés electoral", explica el molletà 

i exdirectiu. Segons enumera l'ex-

El CF Mollet UE i el CF Parets tindran 
diumenge un duel directe pel segon 
lloc, del grup 1 de la Primera Catalana. 
El cap de setmana la Montanyesa 
podria proclamar-se campió del grup, 
però els dos equips baixvallesans 
encara podrien lluitar per quedar al 
segon lloc de l'agrupació. El Mollet és 
quart, amb 36 punts, i el club paretà 
és cinquè, amb 35 punts. El derbi de la 
primera volta va acabar amb un triomf 
ajustat en favor dels de Mollet, per 
2 a 1, amb dos gols d'Óscar Reche. El 
derbi de la segona volta es disputarà 
diumenge al camp paretà a partir de 
les 12 h.  

DERBI BAIXVALLESÀ 
PEL SEGON LLOC

candidat, "creiem que s'ha mani-

pulat el cens i la junta electoral, 

en tenim evidències". Per aquests 

motius, Creus va presentar l'en-

demà de la jornada electoral una 

queixa al delegat federatiu, la jun-

ta electoral i la secretaria del club. 

Segons afirma Creus, depenent de 

la resposta que tinguin "iniciarem 

els tràmits per impugnar les 

eleccions".

Pel que fa a l'equip de campa-

nya de Jordi Candela estan molt 

tranquils amb la celebració de les 

eleccions i amb ganes de portar a 

terme el nou projecte esportiu i so-

cial del club.   jl.R.b.

EUFÒRIA  Jordi Candela amb el seu equip de campanya, de celebració

CH PARETS - RÀPID CORNELLÀ 

Dissabte, 9 - 19.45 h Parets

CH SANT FOST - MOLINS B 

Dissabte, 9 - 20 h Sant Fost

MOLLET. Tan sols queden tres jor-

nades per acabar la fase per a l'as-

cens i el Mollet HC masculí segueix 

dins la lluita per pujar. En la jorna-

da passada, l'equip dirigit per Eloi 

Gaspar va sumar un punt de mèrit 

contra el Cubelles (3-3) i se situa al 

quart lloc amb 18 punts, empatat 

amb el tercer, el Cerdanyola, i a un 

punt dels dos primers classificats, 

Barberà i Cubelles. Precisament, el 

conjunt molletà rebrà dissabte el 

Barberà amb l'objectiu de guanyar 

i assaltar els primers llocs. "Estem 

dins la lluita per l'ascens i al club 

veiem que ho podem fer", explica 

el president Leo Conde, qui remar-

ca "la bona feina que s'hi fa dins 

la pista i la conscienciació men-

tal dels jugadors". En la primera 

volta de la fase d'ascens, el Mollet 

HC va empatar a la pista del Barbe-

rà (2-2).

Pel que fa al sènior femení, que 

ocupa el 5è lloc amb 40 punts, re-

brà dissabte la Roda, que és al 10è 

lloc amb 20 punts.  

HOQUEI | Segona Catalana 

El Mollet HC, a 

un punt dels dos  

primers classificats

MOLLET HC MASCULÍ - BARBERÀ 
Dissabte, 9 - 19.45 h Mollet

MOLLET HC FEMENÍ - RODA 

Dissabte, 9 - 17 h Mollet
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CULTURA

Taller de màscara al CRA'P de Mollet'Una dent sota el coixí', a Can Rajoler
CRA'P organitza aquest cap de setmana una nova edició 

del taller La Màscara. Aquest taller proposa compondre 

i articular la creativitat del cos confrontat a la màscara. 

S'adreça a practicants d'arts escèniques, cal inscripció

prèvia i es farà de 9.30 h a 14.30 h.

Can Rajoler acollirà aquest diumenge a les 18 h un nou 

espectacle programat per Rialles Parets. Es tracta d'Una dent 

sota el coixí, de la companyia Pocacosa Teatre, que portarà el 

públic a conèixer el magatzem de joguines del Ratolí Martí, 

el Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents i els Angelets.

"És la història d'una dona amb el 
certificat de menopàusica oficial"
MOLLET.  L'Empar Moliner presentava di-

vendres passat el seu darrer llibre, el tercer, 

Benvolguda, a la Llibreria L'Illa.

L'escriptora no va entrar a la llibreria a les 

20 h, just per posar-se davant de la desena 

d'assistents per parlar de la seva novel·la. A 

Mollet ja hi va arribar molt abans per anar-

se'n "al bar Palentino a fer-nos unes con-
sumicions". Com si del seu poble en parlés, 

com si de la seva vila es tractés, Moliner, que 

irradiava tanta energia com naturalitat, ex-

plicava que aquí a Mollet hi té amics –amb 

qui va anar al bar– i que "L'Illa i el Carles 
són una de les meves llibreries de refe-
rència". Sobre el fet de visitar les llibreries 

amb les presentacions, comentava que "és 
bonic i divertit, perquè a casa mai t'escol-
ten tant parlant del llibre i aquí t'escolten 
molt sempre".

Sense que semblés tenir res gaire preparat 

–o sense que ho volgués semblar– més enllà 

de moltes ganes d'aconseguir un feedback 

constant amb el públic, va arrencar l'acte. 

Amb un bagatge que la va portar, entre d'al-

tres, a fer el que perfectament podria ser una 

classe literària analitzant com s'han de llegir 

i entendre les primeres persones als llibres, 

l'Empar Moliner va guanyar-se l'atenció 

del públic de L'Illa des del primer moment. 

Inquieta i dempeus, sense parar quieta, va 

arribar a pujar a la cadira emulant John Ke-

ating –interpretat per Robin Williams– a El 

club dels poetes morts, un film del qual, per 

LITERATURA  L'ESCRIPTORA EMPAR MOLINER VA SER LA PROTAGONISTA DE LA PRESENTACIÓ LITERÀRIA DE DIVENDRES PASSAT A LA LLIBRERIA L'ILLA, AMB 'BENVOLGUDA'

Segon Canta Parets! de l'any
PARETS. Divendres passat va tenir lloc la se-

gona edició del Canta Parets! 2022. Després 

que el 21 de gener –emmarcat en la festa 

major d'hivern– no hi poguessin participar 

totes les escoles a causa de la situació pan-

dèmica d'aleshores, l'Ajuntament va pro-

gramar-ne una segona actuació.

Aquest darrer concert el va protagonitzar 

l'alumnat de P-5 de les escoles Vila Parietes, 

Acesco i Lluís Piquer i, així com va passar 

el gener, van interpretar El Món, un conte 

en forma de cantata que tracta la temàtica 

de com entre tots es pot arribar a construir 

un món millor. El director de l'Escola Mu-

nicipal de Música de Parets, Jordi Azagra, 

apuntava: "Els nens estan molt contents, 
és una cosa que no han fet mai i per ells 
tocar amb músics és tota una festa".  

MÚSICA  HI HAN PARTICIPAT LES ESCOLES VILA PARIETES, ACESCO I LLUÍS PIQUER

CANTA PARETS!  Un moments de l'actuació dels alumnes de P-5 de les escoles

silvia ferran / aj. parets

PRESENTACIÓ L'Empar Moliner durant l'acte a la Llibreria L'Illa per donar a conèixer 'Benvolguda'

s.c.

cert, tampoc s'hi va mostrar gaire fan.

Si ja havia captat l'atenció de tothom, quan 

va definir el seu llibre en una sola frase com 

"una història d'una dona de 50 anys que 
té el certificat de menopàusica oficial", 

els somriures van ser encara més presents. 

Ras i curt, per què donar moltes voltes per 

definir la novel·la si en només una frase ho 

pot fer? Això sí, Moliner també va explicar 

que Benvolguda és "una història tragicò-
mica, més tràgica que còmica, en prime-
ra persona", i on el matrimoni hi torna a ser 

protagonista. "És el tema que a mi m'ha 
ocupat des del 1999, quan vaig publicar 
el primer llibre. Per alguna raó m'agra-
da molt aquesta estranya unió, és molt 
estrany aparellar-se i al mateix temps és 
sublim", hi deia.

El llibre es va publicar el març, i l'Empar 

Moliner assegura que està tenint una molt 

bona acollida. "M'estan fent unes crítiques 
tan bones que penso que tinc una ma-
laltia incurable i que no m'ho volen dir. 
M'estaran aguantant una mica, perquè 
mori contenta. Sinó, no s'entén", concloïa 

l'escriptora ben sorneguera.    s.carrillo
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Una trobada gitanera 
passada per aigua

MOLLET.  Diumenge a mig matí es va 

celebrar a la plaça Prat de la Riba la 

42a Trobada de Colles del Ball de 

Gitanes a la capital baixvallesana, 

organitzda per l'Esbart Dansaire de 

Mollet, i amb la participació de les 

colles de Martorelles, Ripollet i San-

ta Perpètua de Mogoda, així com els 

Antics Dansaires de Cerdanyola. Es 

tractava d'un acte que des del 2019 

no s'havia pogut celebrar, però la 

sort no els va fer costat i la pluja va 

fer suspendre algunes de les actua-

cions. "Va estar caient pluja, po-

queta, de tant en tant i anàvem 

parant", explica el director artístic 

de l'Esbart, Sergi Roldán. Amb tot, 

"just abans que comencéssim 

els nostres nens va començar 

a arrencar una miqueta més", 

lamenta Roldán, i això va fer que 

el cos de dansa molletà no pogués 

ballar, "perquè ja plovia massa, 

estava el terra mullat i podíem 

relliscar", però sí que hi van sortir 

al final de la ballada dels infants.  

ARTS ESCÈNIQUES  EL COS DE DANSA NO VA PODER ACTUAR

PRAT DE LA RIBA  El cos de dansa de Mollet va sortir al final del ball dels infants

JOAN PARERA

El 10è Faràndomus, tot un 
èxit amb 180 espectadors

MOLLET.  El cap de setmana va tenir 

lloc la desena edició del Faràndo-

mus, el festival organitzat per Pau 

Segalés i que compta amb la col-

laboració del Casal Cultural, que 

proposa espectacles escènics per 

gaudir en espais privats. Espais 

tan privats com pot ser el menja-

dor d'una casa –com a la imatge–.

Amb l'efemèride dels deu anys de 

festival, el Faràndomus d'enguany 

va apostar per incloure algunes de 

les millors ubicacions i dels millors 

artistes que ja havien passat per 

l'esdeveniment. Però també hi va 

aportar una novetat: els dos grups 

es van acabar ajuntant al Casal Cul-

tural. En total hi van assistir uns 

180 espectadors –es van exhaurir 

les entrades–. Segalés assegura 

que el públic va sortir-ne "conten-

tíssim" i que els més fidels al Fa-

ràndomus –inicialment anomenat 

Hors Lits– li van comentar que la 

present ha estat "la millor edició, 

amb diferència".  

COM A NOVETAT, ELS GRUPS ES VAN TROBAR AL CASAL CULTURAL

AL MENJADOR DE CASA  Un dels escenaris del Faràndomus

FARÀNDOMUS

POPULAR

Torna la processó 
i la benedicció de 
les palmes, dos 
anys després

MOLLET.  Des de l'any 2019 no es 

podia gaudir d'una Setmana San-

ta sense que la pandèmia en fos 

protagonista i impedís les aglo-

meracions, i aquest dissabte el 

Centro Cultural Andaluz tornarà 

a celebrar la tradicional processó. 

Arrencarà a les 19 h de Can Gomà i 

clourà també al mateix teatre mu-

nicipal. En la processó hi participa-

ran els passos del Cristo del Gran 

Poder, la Virgen del Mayor Dolor i 

la Virgen de los Dolores, acompa-

nyats per la banda de tambors de 

l'entitat, gaites de la Irmandade a 

Nosa Galiza i l'Agrupación Musical  

Costaleros de Castelldefels. 

En acabar l'acte, Can Gomà aco-

llirà les actuacions de Semilla Fla-

menca, Triana, Arte y Compás i Pa-

sión Flamenca. 

D'altra banda, i com també és 

tradicional, diumenge a les 12 h 

el mossèn de la parròquia de Sant 

Vicenç beneirà les palmes i els pal-

mons dels assistents a la plaça Prat 

de la Riba.  

“EL MÓN NECESSITA UNA POLÍTICA HUMANA”
Una crítica a la política de l’estat per no respectar 
el dret de la persona que segons la Constitució 
és la que atorga autoritat. 
L’autoritat és un servei al poble, no l’amo.

Propera edició:

“DEMOCRÀCIA, UN PROCÉS 
HISTÒRIC DE LLIBERTAT”

Edicions Forment l’edita properament.

Si no el trobeu a la vostra llibreria 
el podeu demanar a: jsalavila@hotmail.es

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

10€

KIT-B
O

O
K SERVICIO

S ED
ITO

RIALES, S.C.P.

Noves oportunitats per viure
la Passió a Llinars del Vallès
Aquest cap de setmana el Teatre Auditori de 

Llinars acull les darreres representacions 

de Veniu a mi, la Passió de Llinars del Vallès 

del grup de teatre Till-Tall, una companyia 

local que enguany celebra el 35è aniversari. 

El muntatge, ideat i dirigit per Reyes Barra-

gán, torna al format tradicional després de 

la suspensió de 2020, a causa del confina-

ment, i de les representacions de l'any pas-

sat, condicionades per les restriccions anti-

covid. De fet, l'efemèride és doble perquè 

aquesta és la vintena edició de la Passió, i 

en tot aquest temps només s'ha deixat de 

fer en tres ocasions, per motius sanitaris o 

bé organitzatius. Les dues últimes funcions 

tindran lloc dissabte i diumenge, a les 17 

h. Les entrades es poden adquirir a través 

del web www.teatreauditorillinars.cat, una 

hora abans de l'espectacle al mateix equi-

pament o bé a l'Ajuntament de Llinars.

DISSABTE 9 I DIUMENGE 10 D'ABRIL (17 H)

Al Teatre Auditori de Llinars del Vallès

www.teatreauditorillinars.cat

L’APARADOR

DE LA SETMANA
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L’expert responL’expert respon

Famílies monoparentals 
i extensió del permís 
per naixement
«Existeixen a la nostra societat 
diferents models de família i la 
norma jurídica no ha de reco-
nèixer més drets als fills nas-
cuts en un model front als nas-
cuts en un altre». Aquesta frase 
que segurament la majoria de 
nosaltres subscriuríem sense 
recança, forma part d’una re-
cent sentència dictada per un  
jutjat tarragoní a instàncies de 
Col·lectiu Ronda que reconeix 
el dret d’una mare en solitari a 
gaudir de 32 setmanes de per-
mís per naixement. O el que és 
el mateix, a encadenar les 16 
setmanes que li correspondri-
en en la seva condició de mare 
biològica amb les 16 setmanes 
de permís que haguessin cor-
respost a l’altre progenitor.

L’esmentada sentència comen-
ça, sortosament, a no ser pas 
innovadora i diferents jutjats 
arreu del territori, tant a Cata-
lunya com al conjunt de l’Estat, 
s’estan pronunciant en idèntic 
sentit valorant que s’atribueix 
al nadó nascut en el si d’una 
família biparental el dret a ser 
cuidat durant 32 setmanes 
per ambdós progenitors men-
tre que, en canvi, la legislació 
vigent només atorga al nadó 
d’una família monoparental el 
dret a 16 setmanes de cures. 
Situació agreujada significa-
tivament pel fet que el 80% 
de les famílies amb un únic 
progenitor està constituït per 
la mare biològica i els fills, de 
tal forma que una part impor-
tant del temps que hauria de 
destinar-se a la cura del nou-
nat coincideix amb el període 
de necessari i imprescindible 
restabliment físic posterior al 
part (fixat en 6 setmanes per 
l’ordenament jurídic).

D’ençà que el Tribunal Superi-
or de Justícia del País Basc dic-
tés la primera resolució judici-
al en aquest sentit, els jutjats 
estan apreciant de forma cada 
vegada més habitual i amb 
bon criteri que la distinció que 

la legislació estableix compor-
ta un tracte menys favorable 
pels nadons de famílies mo-
noparentals. Per tant, es con-
culca el principi constitucional 
de no discriminació i, especial-
ment, el contingut de la Con-
venció Sobre Drets dels Nens, 
un tractat internacional ratifi-
cat per Espanya l’any 1990 que 
obliga els Estats que el subs-
criuen a impedir tota forma de 
discriminació per causa de la 
condició dels seus progenitors 
i actuar sempre considerant 
primordialment l’interès del 
menor per sobre de qualsevol 
altra consideració.

Els jutjats prenent la davan-
tera al legislador

A l’espera que el Tribunal Su-
prem fixi un criteri doctrinal 
respecte aquesta qüestió, els 
jutjats estan actuant amb fer-
mesa per combatre una doble 
forma de discriminació impo-
sada per la legislació espanyo-
la: la que afecta els nadons i la 
que afecta també aquesta ma-
joria de dones que es fan càr-
rec de la criança dels seus fills 
i filles en solitari, a qui se’ls pri-
va de disposar de temps per 
assegurar el seu restabliment 
físic i oferir al nounat des del 
primer moment l’atenció que 
necessita.

Ara fa uns dies, el Congrés va 
anunciar la tramitació d’un nu 
projecte de llei que pretén am-
pliar a 26 setmanes els permi-
sos per naixement que afectin 
famílies monoparentals. Una 
proposta encara insuficient 
però que, en qualsevol cas, 
representaria una passa im-
portant vers l’objectiu d’acabar 
amb l’actual situació de discri-
minació de les persones que 
tenen fills i filles en solitari. 
Però fins que aquest moment 
arribi, si és que ho fa, són els 
tribunals qui estan vetllant 
pels drets d’aquests menors i 
les seves mares.

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

El Sant Jordi paretà, farcit d'actes

Yo me confieso bruja, d'Isabel Márquez 

i Anna Madrid

Aquestes dues antropòlogues i infer-

meres vallesanes donen veu a 22 dones 

d'èpoques i racons del món ben diver-

ses que, pel fet de no seguir els estere-

otips del moment, van ser perseguides, 

acusades de bruixeria i condemnades a 

morir a la foguera o a la forca.

Convergencia. Hijos de un dios mayor, 

de José Luis Barca

Es tracta del segon volum d'aquesta 

trilogia de ciència-ficció històrica, que 

planteja una distopia amb la qual el món 

que avui es coneix comença a canviar 

a partir de la Segona Guerra Mundial. 

L'autor hi posa un punt fosc i sobrena-

tural amb un estil àgil i dinàmic.

Democràcia. Un procés històric de 

llibertat, de Joan Sala Vila

Un llibre de filosofia política que entoma 

els assumptes de les ciutats i que pretén 

convidar al diàleg obert i profund sense 

crispació. Tot plegat ho fa sense intentar 

imposar cap dogma, sinó com una apor-

tació a la democràcia com el model de 

llibertat per a la convivència dels pobles.

Valle de Robles. La desaparición de 

Sara, de Laura Pallarés

El primer volum d'aquesta futura trilo-

gia arrenca quan l'Amaya, que torna de 

Madrid al poble, s'assabenta que la seva 

millor amiga de la infància ha desapa-

regut. Sense ser investigadora i sense 

mitjans, arrenca la cerca de la Sara en un 

procés en què tothom semblarà sospitós.

La diada portarà a Parets una vintena d'activitats i serà un bon 

dia per comprar llibres, com les quatre recomanacions locals

PARETS.  Sant Jordi se celebrarà al 
poble durant tres dies, del 21 al 23 
d'abril, i l'Ajuntament ja n'ha publi-
cat el programa, que compta amb 
una vintena d'activitats. El tret de 
sortida de la diada serà el diven-
dres 22, vigília de Sant Jordi, quan 
la Biblioteca Can Butjosa acollirà 
un club de lectura de contes LGTBI 
i Jaume Anfruns presentarà el seu 
nou llibre, 20 oficis, 20 records, al 
Teatre Can Rajoler. El dia abans, 
però, el Casal Sant Jordi ja haurà ce-
lebrat tarda poètica i musical, amb 
berenar i obsequi de roses, adreçat 
als usuaris dels diferents Casals 
Municipals de Gent Gran.

El 23 hi haurà a la plaça de la Vila 
les tradicionals parades de llibres 
i roses, així com tota mena de pro-
postes. Diables, Òmnium Cultural i 
diversos partits polítics del consis-
tori, entre d'altres, organitzaran 
tallers diversos. Durant el matí, 
es presentaran els llibres Con-

vergencia. Hijos de un Dios Mayor

(el segon volum de la trilogia), de 
José Luis Barca, i Democràcia. Un 

procés històric de llibertat, de Joan 
Sala Vila. A les 12.30 h, la colla cas-
tellera dels Manyacs aixecarà un 
pilar i a continuació s'hi oferirà 
un recital poètic a càrrec del Niu 
d’Art Parets, que finalitzarà amb 
un espectacle de dansa a càrrec 
de Dansa Benestar organitzat per 
PROdansa.

Els actes de la tarda estaran 
precedits per l’espectacle famili-
ar Princeses, dracs, cargols i altres 

animalons, a càrrec de la compa-
nyia teatral Patawa, i, seguida-
ment, el punt final el posarà la 
colla Diables Parets amb una re-
presentació de la llegenda de Sant 
Jordi amb la temàtica de la música 
catalana i el tradicional piromusi-
cal de la Bèstia.  

DISSABTE 9

DIUMENGE 10

DIVENDRES 8

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

Cel enteranyinat de núvols 
alts, amb vents aponentats i  
augment de les temperatu-
res, que assoliran valors de 
primavera avançada.

Molt tapat, fins i tot amb 
alguns ruixats febles al 
matí, i una baixada molt 
pronunciada de les tem-
peratures.

El vent tornarà a canviar 
de direcció, i passarà a ser 
de component sud, amb un 
clar augment de la tempe-
ratura i un cel variable.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 31 15ºC 10ºC 10ºC 7,6 29 km/h NE

DIVENDRES, 1 14ºC 6ºC 13ºC - 40 km/h NNW

DISSABTE, 2 16ºC 4ºC 12ºC - 34 km/h WNW

DIUMENGE, 3 9ºC 4ºC 8ºC 1,2 21 km/h SW

DILLUNS, 4 13ºC 2ºC 12ºC - 23 km/h SE

DIMARTS, 5 17ºC 2ºC 13ºC - 26 km/h SE

DIMECRES, 6 17ºC 8ºC 16ºC - 29 km/h ESE

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