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MOLLET. L'Ajuntament ha aprovat el 
pressupost municipal per a l'any 
que ve, l'últim del mandat, amb 
la xifra més alta dels darrers qua-
tre anys: 84,6 milions d'euros de 
pressupost consolidat –que inclou 
els organismes autònoms i empre-
ses municipals. Uns pressupostos 
que preveuen un increment dels 
ingressos sobretot per l'aportació 
d'altres administracions i també 
una major despesa que haurà de 
fer front a l'augment de preus de 
l'energia i a la pujada de sous de la 
plantilla municipal.

Pel que fa als comptes de l'Ajun-
tament, se situen en 78 milions 
d'euros, una quantitat que creix 
en 11,2 milions d'euros respecte 
al pressupost de l'any anterior (un 
16,7% més), per la previsió d'aug-
ment d'ingressos, provinents 
principalment, de transferències i 

ajuts d'altres administracions. En 
aquest sentit, les transferències 
de l'Estat, la Generalitat i la Dipu-
tació creixen un 10% i se situen 
en 26,8 milions. Una altra parti-
da d'ingressos que augmenta, un 
56%, és la d'ingressos de capital 
gràcies als Fons Next Generation 
de mobilitat, un ajut de l'Agència 
de Residus de Catalunya i els ajuts 
de la Diputació de Barcelona per �inançar el projecte Mollet Solar.  

D'altra banda, tot i l'acord d'en-
guany per congelar els tributs 
locals  –que suposen una impor-
tant font d'ingressos a les arques 
municipals–, i la reducció prevista 
dels ingressos per plusvàlues, es 
preveu un increment d'ingrés per 
l'Impost d'Activitats Econòmiques 
(IAE) i l'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) provi-
nents de tasques d'inspecció.  

Pel que fa a les despeses, més 
enllà de l'acció de govern munici-
pal, l'Ajuntament molletà haurà de 
fer front a l'encariment de la fac-
tura energètica i a l'augment de 
sous d'un 6,1% acordat amb els 
treballadors municipals,  una par-
tida que arriba als 20,6 milions 
d'euros.

Objectius pressupostaris
Aquest pressupost expansiu de �inal de mandat té, segons el go-vern de PSC i Podem, quatre ob-
jectius  principals. En primer lloc, reforçar l'escut social, amb el pla d'ajudes a famílies i comerços per 
la pujada de preus que va ser pre-
sentat fa unes setmanes. En segon 
lloc, creixen els recursos per al  
manteniment i la qualitat de la via 
pública, amb el nou contracte de 
neteja viària i més manteniment 

Mollet aprova el pressupost 
municipal més alt del mandat  

Les subvencions d'altres administracions com els Next Generation 

impulsen els comptes que arriben als 84,6 milions d'euros i que 

hauran d'afrontar l'increment de l'energia i dels sous de la plantilla
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1,5 milions
ÉS L'AUGMENT DE LA FACTURA 

ENERGÈTICA DELS SERVEIS  

municipals que preveu l'Ajuntament 

de cara a l'exercici 2023, a 

conseqüència de l'encariment dels 

costos de l'electricitat i el gas. Amb 

tot, el govern local espera poder 

eixugar part d'aquesta despesa 

amb el desplegament del projecte 

de plaques solars a equipaments 

Mollet Solar. Si les instal·lacions 

estan a ple rendiment al juliol, 

l'executiu molletà preveu que es 

podrien estalviar uns 240.000 euros 

de la factura elèctrica municipal.

de zones verdes. Un altre objectiu 
és ampliar l'oferta cultural i festi-va amb la consolidació de Mollet Music Week estrenat aquest any 
i nous programes d'oci nocturn 
per a joves i projectes de teatre i 
cultura al carrer. Per últim, un al-
tre dels eixos és continuar amb el 
foment de mesures contra el canvi climàtic amb l'avançament amb el 
projecte d'instal·lació de plaques solars Mollet Solar i la posada en 
marxa de la segona línia del bus 
urbà, subvencionada pels fons 
Next Generation. 

"Aquest és el full de ruta del 

govern amb els programes i 

prioritats a seguir. El 2023 és 

un any d’importants incerte-

ses, però aquest pressupost és 

prudent i realista i, gràcies a la 

bona salut econòmica de l'Ajun-

tament, ens permetrà afrontar 

aquesta incertesa amb les mi-

llors eines", apuntava Raúl Broto, 
coordinador de l’àrea de Gover-nança, Territori i Acció Climàtica, 
durant el ple municipal de dilluns. 
En la seva intervenció, Broto des-

tacava algunes de les partides per 
àrees de despesa 

Pel que fa a l'àrea d'educació, 
l'Ajuntament hi destinarà un mi-
lió més que servirà per duplicar 
la partida de manteniment dels 
centres educatius públics i incre-
mentar el personal a les escoles bressol i la plantilla de l’O�icina Municipal d’Escolarització. La 
despesa en l'àrea de medi ambient 
creix en quatre milions, principal-
ment pel nou contracte de neteja 
viària i recollida de residus que 
s'ha d'adjudicar el pròxim any, i 
per l’increment del contracte de 
manteniment de zones verdes i 
del contracte de neteja  d’equipa-
ments municipals. 

En l'àmbit de joventut, el pres-
supost s'augmenta un 36,8% per 
tirar endavant programes com un 
nou d'oci juvenil nocturn i l'Es-
colta jove, que treballa la salut 
mental d'aquest col·lectiu. L'àrea 
de desenvolupament econòmic i 
innovació també rep una injecció 
de diners i incrementa el pressu-
post en un 47,8%, amb l'objectiu 
de dinamitzar la ciutat amb, per 
exemple, la creació o participació 
en les Àrees de Promoció Econnò-
mica Urbana (APEU) industrials i 
comercials. ❉ LAURA ORTIZ
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CONSULTORI

L’Audiència Provincial de Cantàbria ha 
condemnat a dos anys de presó a una 
dona per extreure en repetides vegades 
diners dels comptes bancaris de la seva 
mare, aprofi tant que aquesta pateix 
demència. 
L’Audiència considera provat que l’acu-
sada, “amb ànim d’obtenir un benefi ci 
il·lícit” es va emportar a la seva casa a 
la seva mare, amb la qual havia perdut 
el contacte anys enrere, aprofi tant que 
aquesta “presentava un grau de depen-
dència sever i una deterioració cogniti-
va moderada”.
La situació de convivència va durar 
prop de dos anys i mig, i durant aquest 
temps l’acusada va aprofi tar “la seva 
qualitat de guardadora de fet i la seva 
condició d’autoritzada en els comptes 
bancaris per a anar progressivament 

apoderant-se del patrimoni de la seva 
mare”.
Així, va extreure prop de 39.000 euros 
en més de mig centenar d’operacions. 
Tenint en compte les despeses de ma-
nutenció de la mare i l’abonament de 
retribucions que va poder fer a terceres 
persones per a la cura de l’anciana, el 
tribunal considera que l’acusada “ha 
fet seu injustifi cadament” un total de 
19.000 euros, import aquest amb el 
qual la condemnada, així mateix, haurà 
d’indemnitzar a la perjudicada.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Condemnada a dos anys de 
presó per treure diners dels 
comptes de la seva mare

MOLLET. Enguany, el capítol d'in-

versions del pressupost rep una 

important injecció de d'ingressos 

de capital d'altres administracions 

i se situa en els 5.660.000 euros, un 

27,3% més que el de l'any anterior, 

un augment que es tradueix en un 

increment de més d'1,2 milions.  

D'aquests més de 5,6 milions, el pa-

quet més quantiós se l'enduran els 

treballs de pavimentació de carrers, 

remodelació de voreres i actuciaci-

ons al clavegueram, amb 1,4 milions 

d'euros. Però a banda d'aquesta in-

versió, que serà de les més visibles, 

el govern local ha anunciat un seguit 

d'actuacions per a l'any vinent, en-

tre les quals, la instal·lació de més 

plaques fotovoltaiques a equipa-

ments municipals, la millora de l'en-

llumenat públic, millores en diver-

sos equipaments cívics i culturals, 

més recursos per al manteniment 

de les escoles, actuacions a la pista 

d'atletisme, elaboració del projecte 

de rehabilitació de la Casa del Pintor 

i l'obertura d'un concurs d'idees per 

a un nou equipament cultural. 

LA REMODELACIÓ I PAVIMENTACIÓ DE CARRERS SUPOSARÀ UN 25%

MOLLET. L'aprovació del pressupost municipal 

va tirar endavant gràcies als vots favorables 

de l'equip de govern (PSC-Podem) i dels grups 

municipals de Ciutadans i Junts. Tots dos 

grups destacaven el procés de negociació amb 

el govern i la inclusió d'algunes de les seves 

propostes als comptes. El regidor Joan Daví 

destacava principalment el projecte de po-

sada en marxa de la segona línia de bus urbà, 

una proposta que fa anys que s'arrossega i que 

ha estat una demanda de la majoria de grups 

del plenari. L'increment de la partida per a la 

commemoració de l'Any Abelló també ha es-

tat una de les propostes acceptades.

Per la seva banda, Cs també donava su-

port al projecte de pressupostos. "S'ha fet 

un esforç per encaixar els recursos i as-

solir els objectius principals: millorar 

l'escut social, el manteniment de la ciu-

tat i la lluita contra el canvi climàtic", deia 

la regidora Eva Guillén.

Una visió més crítica van mostrar tant 

Ara Mollet ERC MES com Mollet en Comú. 

En el primer cas, els republicans van votar 

en contra del pressupost perquè "tot i com-

partir les idees generals no compartim 

les concrecions", deia la portaveu d'Ara 

Mollet, Marta Vilaret. La regidora destacava 

que gran part de les inversions es podran fer 

gràcies als fons europeus, però recordava 

els dèficits d'inversions en els darrers anys. 

"Aquest any està molt marcat per les 

eleccions. Estan prioritzant ara temes 

que nosaltres fa molt de temps que diem 

que falten a Mollet com la cultura, l'oci 

per a joves, el manteniment de carrers. 

Fa molts anys que nosaltres apuntem les 

problemàtiques reals de la ciutat".

Per la seva part, Marina Escribano, de Mo-

llet en Comú, considerava el projecte d'uns 

pressupostos d'any electoral, que "incorpora 

elements necessaris però que no transfor-

ma ni soluciona els problemes de la ciutat 

d'arrel". Escribano afegia que la resposta que 

ha donat el govern a les propostes presenta-

des pel seu grup "no ha estat del tot satisfac-

tòria. A algunes propostes com l'arranja-

ment de La Nau o una sala polivalent ens 

diuen que no i en altres es prenen compro-

misos però poc concrets", deia Escribano, 

qui també lamentava el poc temps que ha tin-

gut l'oposició per treballar els comptes. 

Ara Mollet i Mollet en 
Comú titllen el pressupost 
per a 2023 d'electoralista 

JUNTS I CIUTADANS HI VOTEN A FAVOR, COMUNS S'ABSTÉ I ERC HI VOTA EN CONTRA

ELS NEXT GENERATION A MOLLET ES COMENCEN 

A EXECUTAR AMB ACTUACIONS EN MOBILITAT 
Aquesta setmana han començat dues 
de les obres fi nançades amb els fons 
Next Generation de la Unió Europea; la 
millora d’accessibilitat de 97 passos 
de vianants i el carril bici al polígon 
Industrial de Can Magarola. Unes 
primeres actuacions que formen part 
d’un projecte més ampli de mobilitat 
que es fi nançarà amb els més de 2 

milions d’euros aprovats pel Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana (MITMA) del Govern espanyol.
Pel que fa a la millora dels passos de 
vianants, amb un cost de 477.740,88 
€ IVA inclòs, s’actuarà a punts repartits 
per tota la ciutat.Les obres han 
començat al barri de Santa Rosa, on 
s’actuarà durant un mes.

També han començat les obres 
d’ampliació i de connexió de tres 
quilòmetres de carril bici al polígon 
industrial de Can Magarola, amb un 
cost d 48.773 € IVA inclòs. L'obra 
s’inclou dins de l’execució de les 
mesures del Pla Director de la Bicicleta 
que té com a objectiu l’ampliació dels 
carrils bici existents a Mollet.

AJ.MOLLET
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La injecció de diners 

d'altres administracions

impulsa les inversions 
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Mollet redueix el reg als 

parcs i als camps de futbol
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

ha concretat en un ban municipal 

quines seran les mesures que s'apli-

caran a la ciutat davant la situació 

d'alerta per sequera que va entrar 

en vigor divendres. D'una banda, 

s'augmentarà l'extracció d'aigua 

dels pous, que passarà de 650 m3 

al dia a 1.200 m3 diaris. De l'altra, 

hi haurà una reducció del reg d'es-

pais verds, que passarà a fer-se dos 

dies per setmana i durant la nit de 

20 a 8 h. També es restringirà el reg 

dels camps de futbol, on es reduirà 

un 40% i es distribuirà en funció de 

les necessitats de les activitats dels 

clubs. En aquesta fase d'alerta, no 

hi haurà restriccions d'aigua a les 

fonts ni a la piscina municipal i la 

neteja viària es continuarà fent de 

la mateixa manera.

En el cas dels ciutadans, hi ha li-

mitacions en el rec de jardins i en 

l'ompliment de piscines. També es 

restringeix la neteja de vehicles a 

la via pública i la neteja de carrers i 

mobiliari urbà amb mànegues d'ai-

gua per part de particulars. 

Medi ambient a l'escola
Alumnes de l'Escola Joaquim Abril de Sant 

Fost han participat en els tallers de medi 

ambient promoguts per l'Ajuntament. Els 

de 2n van conèixer més coses sobre rèptils i am�ibis i els de 5è van fer caixes niu.

SOCIETAT

ES TRASPASSA JARDINERIA

A SANT FOST 
PER JUBILACIÓ

MÉS INFORMACIÓ     667 74 53 22

Els virus respiratoris 
dupliquen les urgències 
als ambulatoris
MOLLET. La circulació de diversos 

virus respiratoris en les darreres 

setmanes ha tensionat la sanitat 

primària. La grip, la Covid i la bron-

quiolitis –aquest últim entre la po-

blació infantil– han coincidit en el 

temps i a Mollet ha provocat un in-

crement d'atencions als ambulato-

ris, que és, de fet, on més s'ha notat 

l'augment de casos.

Al Centre d'Atenció Primària 

(CAP) de Plana Lledó, en els darrers 

dies s'ha registrat un increment de 

les atencions d'urgència, que s'han 

duplicat, i han passat de 30 a 60 di-

àries. "La incidència es va comen-

çar a notar amb pediatria, però 

ara ja ha passat a la població 

adulta, que és el comportament 

habitual amb aquests virus res-

piratoris", explica el doctor Yuniel 

Miralles, qui afegeix: "Els últims 

dos anys les mascaretes ens han 

protegit i els virus no es trans-

SANITAT LA GRAN MAJORIA DE CASOS SÓN DE GRIP LLEU I NO HAN NECESSITAT D'HOSPITALITZACIÓ

MEDI AMBIENT S'AUGMENTARÀ L'EXTRACCIÓ D'AIGUA DE POUS

Premi solidari ONCE per a l'IMSD de Mollet
L’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) li ha valgut a 

l’Ajuntament de Mollet un dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2022. 

Els serveis d’atenció directa per millorar la qualitat de vida, la prevenció, 

l’autonomia personal, la inclusió social i, per sobre de tot, el benestar de 

les persones amb discapacitat han estat els criteris destacats.

metien tan fàcilment".

Davant l'alta capacitat de conta-

gi d'aquestes malalties, el CAP ha 

mantingut el protocol que es va 

implantar amb la Covid i els paci-

ents amb símptomes de virus res-

piratoris són atesos en una mateixa 

consulta. "Quan el pacient entra 

a l'ambulatori se li fa un primer 

cribratge per evitar que es bar-

regi amb la resta d'usuaris", 

comenta Miralles, qui afegeix que 

aquesta és la consulta que s'ha so-

brecarregat aquests dies.

Ara per ara, el principal virus 

que s'està detectant és el de la grip, 

mentre que el de la Covid represen-

ta, segons el doctor, no més del 2% 

dels casos atesos. Això sí, Miralles 

reconeix que és possible que algun 

cas de Covid no s'arribi a diagnos-

ticar, ja que ja no es fan les proves 

diagnòstiques com la PCR que es 

feien durant la pandèmia. Aquestes 

proves només es fan en persones 

amb patologies prèvies o de col·lec-

tius de risc.

Sobre la gravetat dels casos, Mi-

ralles assegura que el virus de la 

grip té bon pronòstic i que molts 

dels pacients acudeixen al metge 

per por. "Abans de la pandèmia 

potser no haurien vingut i s'hau-

rien quedat a casa fent repòs", 

diu el doctor qui afirma que la im-

mensa majoria de casos són lleus i 

no cal una derivació a l'Hospital.

Poca incidència a l'Hospital
En aquest sentit, la directora mèdi-

ca de la Fundació Sanitària Mollet 

(FSM), Sabina Molina, confirma que 

el número global d'urgències no ha 

incrementat, tot i que la patologia 

respiratòria sí que ha augmentat un 

15% i és una mica superior a altres 

anys. Molina afirma que els casos 

que s'han detectat no són greus i no 

han necessitat ingrés hospitalari. 

Amb tot, recorda que la incidència 

de la grip sol empitjorar després 

de Nadal i assegura que la FSM ja 

disposa del pla de contingència per 

donar resposta als diferents nivells 

d'alerta, que es determina amb re-

lació al número d'urgències acti-

ves. En aquest sentit, algunes de les 

mesures serien reforçar el servei 

d'Urgències i obrir la tercera plan-

ta del Sociosanitari en cas que hi 

hagués més volum d'ingressos. En 

aquest cas, la FSM està treballant 

per fer contractacions per reforçar 

la plantilla en cas necessari. La si-

tuació s'avalua cada 15 dies amb el 

CatSalut. LAURA ORTIZ MATEO

Coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència vers les Dones, 

l'Ajuntament de Mollet ha instal·lat cartells permanents que declaren Mollet lliure de 

violència masclista a quatre entrades de la ciutat: a l'avinguda Burgos al lateral de la 

rotonda de la ronda, a l'avinguda Badalona, a la incorporació del ramal de la C-17, 

a l'avinguda d'Antoni Gaudí cantonada amb el carrer del Bosc, i al carrer Francesc 

Layret, a la rotonda amb el carrer de Nicaragua. FOTO: AJUNTAMENT

Una ciutat contra la violència masclista
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EQUIPAMENTS  EN LA PRIMERA FASE DE L'OBRA S'ENDERROCARÀ L'EDIFICI ANNEX A L'EQUIPAMENT, ON HI HA ELS VESTIDORS I EL BAR

SEGURETAT VIÀRIA MOBILITAT

El Pavelló 1, a punt d'iniciar la reforma
SANT FOST. Els treballs per remo-
delar el Pavelló 1 començaran 
aquest Nadal. Així es va fer públic 
en el ple extraordinari i urgent 
que va celebrar l’Ajuntament di-
jous passat. La cita tenia com a 
punt principal de l’ordre del dia 
l’aprovació de l’expedient de con-
tractació de l’execució de les obres 
de l'equipament que es va fer de 
forma urgent:  “El 30 de novem-

bre finalitza una subvenció molt 

important que ens dona la Dipu-

tació de més 500.000 euros i per 

aconseguir-la hem d’aprovar 

l’expedient de contractació de 

l’execució del pavelló 1”, deia 
l’alcaldessa, Montserrat Sanmartí 
durant el ple, per justificar el mo-
tiu d’haver convocat el ple de for-
ma extraordinària i urgent.

Una justificació que no conven-
cia a ERC-Junts: “El 2020, amb 

el govern d’ERC-Junts l'Ajunta-

ment havia aconseguit 250.000 

del PUOSC i 667.000 euros del 

Programa General d’Inversions 

de la Diputació de Barcelona, 

el 75% del qual està vinculat 

al projecte del pavelló 1. Amb 

aquestes ajudes les obres hau-

rien començat el setembre del 

2021 si el govern d’IUSF, des-

prés de la moció de censura, no 

hagués paralitzat el projecte”, 
denunciava des d’ERC-Junts.

El punt va ser aprovat per 
l'equip de govern (IUSF) i el PSC, 
mentre que ERC es va abstenir.

Un any d'obres
En la primera fase de les obres que 
es preveu dur a terme entre el de-

sembre i el gener, s’enderrocarà 
l’edifici auxiliar de l’equipament, 
inclosos els vestidors, el bar i la 
planta altell. Mentre que un cop 
acabat l’enderroc es farà la licitació 
de l’ampliació i de la reforma inte-
rior del pavelló. Aquestes actuaci-
ons es faran en dues fases i tenen 
un termini previst de 12 mesos. 
Així, l’ampliació espreveu fer el 
primer trimestre de 2023. En con-
cret, es farà per la zona de l’equi-

Mossos multa 450 

conductors per 

superar els 100km/h 

a l'autopista AP-7

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra han multat 
450 conductors per superar el límit de ve-
locitat de 100 km/h en el primer cap de set-
mana de limitació al tram de l'AP-7 comprès 
entre el Papiol i Mollet. S'ha fet un control 
sobre 7.000 vehicles que han circulat per 
aquesta via des de dijous i fins diumenge, 
on s'ha reduït la velocitat màxima de 120 
km/h a 100 km/h per reduir el volum de 
sinistralitat. El conseller d'Interior, Joan 
Ignasi Elena, es mostra satisfet pel balanç 
del primer cap de setmana amb l'aplicació 
de la reducció de velocitat a l'AP-7, on des 
de la desaparició dels peatges, el setembre 
de 2021, el trànsit ha incrementat un 40%.

D'altra banda, Interior prepara un dispo-
sitiu de cara al pont de desembre, amb dues 
operacions sortida i dues de tornada en què 
els camions veuran limitada la circulació 
per l'AP-7 en els dies de major expectativa 
de trànsit. Pel que fa als dies 2 i 6 de desem-
bre, es prohibirà als camions que circulin a 
més de 80 km/h entre Granollers i Marto-
rell, així com en els trams de l'autopista on 
hi ha dos carrils. Diumenge 11 de desembre 
es prohibirà la circulació de camions de 
17.00h a 21.00 h.  

MOLLET. A partir del 6 de desembre, Renfe 
incorpora una nova freqüència per sentit a 
la línia R3 de Rodalies de Catalunya els caps 
de setmana i festius. L'objectiu, segons Ren-
fe, és facilitar l’accessibilitat dels viatgers a 
la zona de muntanya.

El tren sortirà els dissabtes, diumenges 
i festius des de Barcelona-Plaça de Catalu-
nya a les 09.06 h i arribarà a Ripoll 11.10. La 
tornada serà a les 17.50 h des de La Molina 
per arribar a Plaça Catalunya a les 20.41 h. 
"El Departament de Territori i Renfe han 

treballat de forma conjunta per seguir 

millorant els horaris a la línia R3 que ja 

es van modificar a l’abril d’aquest any 

aprofitant la reconfiguració de serveis 

que circulen per Plaça de Catalunya", ex-
pliquen des de Renfe. En aquella millora ja 
es va incorporar un nou tren que permetia 
arribar a la part nord de l’R3 a primera hora 
del matí.

Amb aquests nous horaris es volen incen-
tivar els desplaçaments en aquesta línia du-
rant el cap de setmana amb un nou servei a 
l’R3 per sortir de Barcelona al voltant de les 
9 h cap a la Garriga, Vic o Ripoll i poder fer 
la tornada a mitja tarda a la Ciutat Comtal. 

Renfe incorpora un 

nou servei per sentit 

a la línia R3 els caps 

de setmana i festius

NOVA FAÇANA L'aspecte que tindrà l'accés al pavelló amb les obres acabades

aj. sant fost pament que toca a la carretera i 
al carrer de les Escoles. En aquest 
nou espai de 500 m² es construi-
ran els vestidors i els despatxos 
per les entitats.

Pel que fa a la fase de la reforma 
interior es preveu dur a terme de 
cara al segon trimestre del 2023. 
Durant l'actuació es canviarà de 
costat la grada, s'ampliarà la pista 
i s’eliminaran els vestuaris soter-
rats. També es faran millores des-
tinades a l’eficiència energètica de 
l’equipament. En concret, es col·lo-
carà una instal·lació fotovoltaica i 
s’inclourà una lluerna al sostre per 
ampliar la llum natural de l’espai.el 
que fa a la part exterior, es reforma-
rà la façana i es farà una nova plaça.

Subvenció a tres bandes
La inversió total del projecte és 
d'1,9 milions d’euros. L’actuació es-
tarà finançada amb tres subvenci-
ons: l’atorgada pel Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 
250.000 euros, 533.925,06 euros 
aconseguits a través del programa 
general d’inversions la Diputació 
de Barcelona i 750.000 euros dels 
fons Next Generation. 

MEDIAMBIENT

Neteja a l'entorn 
de Can Camp i al 
camí del Besòs

MARTORELLES. Tres remolcs de dei-
xalles són els que van omplir dis-
sabte els 18 voluntaris i voluntàri-
es que van participar en una nova 
jornada de neteja "Let's clean up" 
a l'entorn de Can Camp. Participar 
en aquesta activitat els comportarà 
una bonificació a la taxa de residus 
de l'any vinent. Per altra banda, di-
marts 29 de novembre es van dur 
a terme els treballs de neteja per a 
condicionar el camí pel riu Besòs 
al seu pas per Martorelles. L'actu-
ació ha tingut un cost de 2.994,75 
€ subvencionat per la Diputació de 
Barcelona dins el Programa secto-
rial per la millora de camins muni-
cipals 2022-2023. 

Nova cessió d'horts

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 
obert el termini perquè els martore-
llesencs puguin presentar sol·licitud 
per fer-se càrrec d'un dels horts ur-
bans que hi ha a Can Camp. El termi-
ni expira el 16 de desembre. 

ahorro y compromiso
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El Gran Recapte omple 26,7 banyeres 
amb 11 tones d'aliments a Mollet
BAIX VALLÈS. El Gran Recapte d'Ali-

ments va recaptar, durant el passat 

cap de setmana, al voltant d'uns 

11.000 quilos d'aliments a Mollet. 

Aquesta recol·lecta es va poder fer 

gràcies al retorn de les banyeres 

del Banc dels Aliments als super-

mercats, després de dos anys sense 

presència a causa de la pandèmia 

de la Covid. En concret, gràcies als 

donatius dels ciutadans, a Mollet es 

van aconseguir omplir 26,7 banye-

res grans.

"Hem quedat bastant satisfets. 

La gent ha respost molt bé", as-

segurava el coordinador del Banc 

dels Aliments a Mollet, Juan Luís 

Hernández, un cop finalitzada la 

recollida física. Hernández també 

feia una menció especial a la gent 

que ha col·laborat en la gestió de la 

campanya: "Sense els coordina-

dors i els voluntaris la campanya 

no hauria sortit com ha sortit".

A Mollet, 95 persones es van ins-

criure al web del Gran Recapte com 

a voluntaris. 

SOLIDARITAT AL CONJUNT DEL BAIX VALLÈS LA CAMPANYA VA ACONSEGUIR RECOLLIR MÉS DE 23.600 QUILOS DE PRODUCTES

VOLUNTARIS A Mollet 95 persones es van inscriure per ajudar en la campanya

GRAN RECAPTE

La Sala Fiveller 
acollirà durant una 
setmana la botiga 
solidària de Càritas
MOLLET. La Sala Fiveller acollirà, a 

partit del dimecres, 7 de desem-

bre, la botiga solidària de Càritas. 

Aquesta activitat, que torna un any 

més coincidint amb la proximitat 

de les festes nadalenques, estarà 

oberta durant una setmana –fins al 

pròxim 14 de desembre–. A l'espai 

habilitat a la cèntrica sala molleta-

na s'hi podran comprar tota mena 

d'articles de regal i de la llar. La bo-

tiga estarà situada al vestíbul de la 

sala i romandrà oberta les tardes 

dels dies feiners, de 17 h a 20 h, i 

durant el cap de setmana, s'hi po-

drà accedir tot el dia. La recaptació 

aconseguida es destinarà a projec-

tes de l'entitat. 

La Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 

Catalunya va condecorar, dissabte passat, amb la Creu al Mèrit de Protecció 

Civil els santfostencs Jordi Gallego i Guillem Abelairas, per la tasca de 

coordinador i voluntari del cos, respectivament, durant els treballs per enviar 

ajuda humanitària a Ucraïna. També van rebre felicitacions públiques l'equip de 

govern, el Voluntariat Social, la brigada municipal i la família Anglada, per cedir 

la nau que ha funcionat com a Centre Logístic, entre altres persones i entitats.

RECONEIXEMENT SANTFOSTENC PER LES 
TASQUES D'AJUDA HUMANITÀRIA A UCRAÏNA

LA BRIGADA MUNICIPAL I EL VOLUNTARIAT, ENTRE ELS FELICITATS
PROTECCIÓ CIVIL

Tot i les xifres, la recollida d'en-

guany ha estat inferior a la de 2019 

quan es van aconseguir 28.540 

quilos d’aliments a la ciutat. Un 

descens principalment a causa de 

la reducció de punts de recollida als 

supermercats.

Més de 23.600 kg al Baix Vallès
Pel que fa al conjunt del Baix Vallès, 

amb la campanya d'enguany s'han 

recollit 23.676 quilos d'aliments. 

D'aquests, 7.600 kg a Parets, 950 

kg a Martorelles, 2.225 kg a Mon-

tornès, 1.041 kg a la Llagosta i 860 

kg a Montmeló. 

Primer cap de setmana 
amb activitats benèfiques 
per 'La Marató' a Mollet
MOLLET. El Baix Vallès comença a 

moure's per col·laborar amb La 

Marató de TV3, que enguany se ce-

lebrarà diumenge 18 de desembre 

i  dedicarà la seva 31a edició a les 

malalties cardiovasculars. Una de 

les primeres localitats del territori a 

posar-se a bategar serà Mollet amb 

tres activitats previstes per aquest 

divendres i dissabte. La primera, la 

de divendres, serà un esmorzar so-

lidari (10 h) amb pa i xocolata que 

organitzen els alumnes i el perso-

nal de l'escola Lestonnac. Durant 

la trobada també es realitzarà un 

acte on faran present els objectius 

de La Marató. Els altres dos actes 

benèfics de la ciutat els organitzen 

dissabte Castellers de Mollet. La 

colla prepara una fideuà popular a 

la plaça Prat de la Riba, a partir de 

les 13.30 h, i de 18 h a 21.30 h farà 

moure l'esquelet als presents amb 

una sessió de salsa i batxata al Mer-

cat Vell. Els tiquets de l'àpat valen 

7€ i 5€ per al ball. 

CASTELLERS PREPARA UNA FIDEUÀ POPULAR I UNA SESSIÓ DE BALL I L'ESTONNAC UN ESMORZAR

EL CARTELL

LA MARATÓ

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

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

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

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

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

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com
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Descens dels robatoris amb força 
a l'interior de domicilis a Sant Fost
SANT FOST. Els delictes relacionats 

amb el patrimoni han experimentat 

un descens respecte a l'any anterior 

a Sant Fost. Segons les dades regis-

trades entre gener i octubre de 2021 

i el mateix període de 2022 i fetes 

públiques en la darrera Junta Local 

de Seguretat que es va celebrar el 

passat 17 de novembre a l'Ajunta-

ment santfostenc, els robatoris amb 

força han descendit en l'últim any un 

38,6%, passant de 57 a 35.

Dintre d'aquests delictes, el des-

cens més important ha estat el dels 

robatoris amb força a domicili. 

Aquests han baixat un 38,1%, pas-

sant dels 42 –registrats de gener a 

octubre de 2021– als 26 –registrats 

de gener a octubre d'enguany–. Du-

rant aquest període també s'han 

reduït els delictes de robatori amb 

violència. En concret ho han fet un 

57,1%, passant de 7 a 3 fets, tots ells 

comesos a la via pública.

Presidida per l'alcaldessa de Sant 

Fost, Montserrat Samartí, i integrada 

pels cossos de seguretat que interve-

nen en el municipi –Delegació del 

Govern, Mossos d’Esquadra, Guàr-

dia Civil, Policia Nacional, Protecció 

Civil i Policia Local–, durant la Junta 

també es va determinar que el fet de-

lictiu que més ha augmentat al poble 

són les estafes per internet.

B-500: la via amb més accidents
Pel que fa al trànsit, també s’ha pogut 

apreciar un descens dels accidents 

amb una davalla del 16%, passant de 

69 accidents a 59. Tots ells, sense ha-

ver de lamentar cap víctima mortal. 

En aquest cas, la tipologia que més 

es repeteix a la localitat és la de sorti-

da de via, sent la carretera B-500 on 

s'han produït la gran majoria d'acci-

dents. 

Menys patrullatges a peu
Pel que fa a l'actuació concreta de la 

Policia Local, durant el 2022 s'han 

reduït, respecte a l'any 2021, els pa-

trullatges a peu de 356 a 299. També 

les queixes veïnals de 466 a 248 i no 

s'ha fet cap xerrada informativa de 

gener a octubre, mentre que l'any 

passat se'n van fer un parell. També 

destaquen, en l'àmbit de la via pú-

blica, les actuacions per incidències 

amb l'aigua, l'enllumenat públic i el 

mobiliari urbà. Tot i que hi ha un des-

cens, el 2021 se'n van produir 91 i el 

2022, 75. Així com les incidències 

amb els animals perduts (88 el 2021 

i 87 el 2022). 

SEGURETAT EL POBLE TAMBÉ HA REGISTRAT MENYS ACCIDENTS DE TRÀNST, SEGONS DADES DE LA  DARRERA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Alberto Bastida, escollit 
per liderar la candidatura 
de Podem a l'Alcaldia
SANT FOST. "La setmana passa-

da vam acabar les primàries de 

Podem, en les quals em vaig pre-

sentar com a candidat. La meva 

ha estat l'única candidatura i he 

sortit escollit per concens. Ara 

hem de parlar amb els Comuns 

per saber qui liderarà la llista a 

Sant Fost", explicava Alberto Bas-

tida a aquest diari. 

Bastida avançava que estan aca-

bant d'ultimar l'acord: "Aquests 

quatre anys hem estat treballant 

sota el paraigües d'En Comú Po-

dem i la idea és continuar, però 

no hi ha res confirmat encara". 

MUNICIPALS 2023 EL CANDIDAT NEGOCIA AMB ELS COMUNS PER ENCAPÇALAR LA LLISTA CONJUNTA

Crema un quadre 
elèctric a Sant Fost

SANT FOST. Els Bombers van actuar 

el passat dimecres a la nit (22 h) en 

un incendi que es va produir al car-

rer Penedès de Sant Fost. Segons 

fonts del cos, un veí els va alertar que 

un quadre elèctric estava traient es-

purnes. Al lloc dels fets s'hi va despla-

çar una dotació que es va encarregar 

d'apagar les flames. En el succés no 

hi va haver danys personals, però sí 

materials: el foc va afectar una tanca 

de fusta i part de la façana on estava 

el quadre elèctric. 

VIA PÚBLICA

SUCCESSOS

Un mosso fora de 
servei deté un home 
per robar amb 
violència a un forn
MOLLET. Un Agent de la Policia de 

la Generalitat-Mossos d'Esquadra 

que es trobava fora de servei va de-

tenir el 28 de novembre un home, 

de 48 anys, com a presumpte autor 

d’un robatori amb violència i inti-

midació a un forn de pa de Mollet. El 

fet va succeir el migdia quan l’agent 

fora de servei va rebre l’avís que hi 

havia una baralla a un forn de pa i 

que una de les persones tenia una 

arma de foc. En arribar es va iden-

tificar com a policia i va reduir al 

lladre fins que un patrulla de mos-

sos va arribar al lloc. El presumpte 

autor va exhibir l’arma simulada 

per robar la caixa i va agredir un 

dels treballadors del forn. A l'home 

se'l relaciona amb mínim cinc roba-

toris violents en establiments sem-

blants, a Mollet i a Parets. 

MOLLET DEL VALLÈS

24/11 Feliciano Porras Martín 74 anys

24/11 Manuel Herrera Blanco 86 anys

26/11 Juana Maria Sánchez Cortés 87 anys

MARTORELLES

22/11 Juan Rebollar Segalés 92 anys

PARETS DEL VALLÈS

26/11 María Díaz Gallego 85 anys

LA LLAGOSTA

9/11 Agapito Moral Gómez 87 anys

MONTMELÓ

16/11 Josefa García Alcalá 96 anys

19/11 Manuel Marín Risquez 98 anys

SANTA PERPÈTUA

20/11 Manuel Da Silva Fernánes 78 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

SALA DE PLENS Els membres de la Junta Local de Segueretat durant la reunió

aj. sant fost

La previsió és que a mitjans de 

desembre es faci pública la decisió 

i es presenti el candidat, que si no hi 

ha novetats, tot apunta que recaurà 

en Bastida.

Candidates presentades
Per altra banda, les que ja han pre-

sentat candidatura oficialment són 

la Mònica Utrilla, per Martorelles 

En Comú, i  la Yolanda Ojeda, per En 

Comú Santa Maria de Martorelles.  

Els actes van tenir lloc dissabte i 

diumenge passat, respectivament. 

Les van acompanyar familiars, 

amics i companys de partit. 
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Tercera trobada del petit comerçTurrons, vi escumós i pannetone a Tasta'l Mercat
El pròxim 19 de novembre EMFO organitza la 

tercera dinàmica col·laborativa de resolució 

de reptes dirigida al petit comerç de Mollet, 

on s'abordaran temes com ara com millorar 

les vendes. Tindrà lloc d'11 h a 12.30 h.

Aquest dissabte torna al mercat de Martorelles el Tasta'l Mercat i ho 

fa amb una aposta d'allò més nadalenca. Durant la jornada es podran 

tastar i comprar turrons del Forn Prat de Mollet, el vi escumós del celler 

Can Roda i el pannetone de Gran Ducale. Tot plegat, com sempre, amb el 

sorteig d'una smartbox familiar entre la clientela del mercat.

ECONOMIA

El comerç molletà a l'expectativa per 
complir amb les vendes de Nadal
MOLLET.  La pujada de preus, sobre-

tot de l'alimentació i de l'energia, 

ha estat una gerra d'aigua freda 

pels comerciants que encaren 

aquesta campanya de Nadal ex-

pectants i amb certa por. 

"Esperem la campanya de 

Nadal amb ganes, però amb no 

massa expectatives, perquè la 

situació no està massa alegre. 

Nosaltres farem tot el possible 

per animar la gent, però de mo-

ment no tenen massa ganes de 

gastar, miren els aparadors, ve-

nen a veure la il·luminació i això 

és positiu, però ara falta que tre-

guin el moneder", opina la Car-

men Foz, propietària de la botiga 

de moda i complements situada al 

número 1 de la plaça Catalunya.  

Del mateix parer és la Maria Ma-

gem, de la botiga especialitzada en 

bosses de mà, Ventura, situada uns 

números més enllà, al 7: "Sempre 

esperem aquestes festes perquè 

solen ser bones. Normalment 

quan comencem ens preocupen 

i pensem que no arribarem a 

complir i sempre s'acaba fent, 

sobretot per la venda d'última 

hora", admet Magem. 

"La inflació ens ha afectat a 

tots, i més al producte alimenta-

ri. Entenc que el client del mer-

cat segueix buscant qualitat i no 

anirà a comprar productes més 

barats per economitzar, potser 

TEIXIT COMERCIAL ELS BOTIGUERS ENCAREN LES FESTES AMB CERT PESSIMISME, PERÒ CONFIEN EN LA CLIENTELA FIDEL I D'ÚLTIMA HORA

MOLLET S'IL·LUMINA 
PER DONAR LA 
BENVINGUDA AL NADAL

La ciutat va celebrar dimecres a la tarda la tradicional encesa de llums. Un acte que 

va congregar una gran expectació, sobretot entre els més menuts que asseguts a 

primera fila esperaven emocionats la il·luminació de l'arbre de Nadal, situat entre les 

rambles Balmes i Fiveller. Un grup de comerciants i l'alcaldessa - que s'estrenava en 

l'encesa- es van encarregar de prèmer el botó. La cloenda de l'acte va a càrrec d'un 

quartet de corda de l'escola Municipal de Música. Els llums de Nadal estaran obertes 

fins al dia de Reis. Però a diferència d'altres anys està previst que la il·luminació 

s'encengui a les 17.30 h, mitja hora més tard de l'horari habitual, i s'apagui a les 23 

h, mitja hora més tard. Tot plegat, per contribuir a l'estalvi energètic de la ciutat.

anna mir

sí que reduiran en quantitat i 

si abans compraven 10 ara en 

compraran 8. Tots estem una 

mica a l'expectativa",  feia es-

ment la secretària de l'Associació 

de Paradistes del Mercat Munici-

pal de Mollet, la Ivette Prat.

Nou horari al Mercat per Nadal
Però tot i que el mes de novembre 

ha estat "fluixot", segons Prat, els 

paradistes del mercat esperen que 

acabi sent una "bona campanya". 

Per afavorir la compra, el mercat  

ampliarà horaris i obrirà el dijous 

22, en horari continuat (de 8 h a 18 

h) i el dia 24, previ a Nadal, no abai-

xaran la persiana fins a les 16 h.  

Coca-Cola recupera 
l'envàs de vidre 

MARTORELLES. Coca-Cola ha iniciat 

un pla per impulsar des de la planta 

de Martorelles, l'envàs de vidre en el 

sector de l'hostaleria. El pla es basa 

en tres pilars: fer créixer els hosta-

lers a través de la varietat de produc-

tes i mides per donar més opcions 

als consumidors; millorar l'experi-

ència dels consumidors, i apostar 

per un envàs més sostenible. 

INDÚSTRIA

FORMACIÓ

El Sant Gervasi 
participa en el 
clúster Craft Beer

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi Coo-

perativa ha signat un conveni amb 

el clúster de la cervesa artesana 

Craft Beer per tal d'establir una 

aliança per a la formació contínua 

en l'àmbit de la producció de la 

cervesa artesana. El clúster és una 

associació d'empreses i entitats 

del territori que col·laboren per 

fomentar el sector de la cervesa ar-

tesana de qualitat. El conveni es va 

signar el passat 26 de novembre. 
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L'expectació que generen els plens municipals cada cop és menor. Queden 

ben lluny els anys en què la ciutadania s'interessava pels debats plenaris. 

Ara, que la tecnologia permet fer-los més accessibles –no cal desplaçar-se 

a l'ajuntament, sinó simplement obrir una pantalla–, el públic a la sala és 

gairebé innexistent i a través d'Internet no superen la vintena en directe, i 

això, per exemple, en el ple d'aprovació del pressupost municipal, un dels més 

substancials de l'any. Això fa evident la manca d'implicació de bona part de la 

ciutadania en els afers públics, però també palesa la incapacitat de la classe 

política d'atraure l'interès dels seus conciutadans. I és que, cada cop més, 

els regidors expliquen els seus arguments només fora de l'àgora pública i 

usen les xarxes socials com a aparador, on, amb quatre idees senzilles, volen 

arribar al màxim nombre de ciutadans. Però Internet no pot ser l'espai que 

substitueixi un plenari, on es poden confrontar idees i arguments, perquè això 

encara ens aboca més a una lamentable vanalització de la política.

L'INTERÈS PER LA 'RES PÚBLICA'
Editorial

uan decideixes implicar-te en la 

política municipal, ho fas amb la il-

lusió i les ganes de poder aportar 

projectes que millorin la vida dels 

teus veïns i veïnes i que beneficiïn al poble. 

La política local és, sovint, la més agraïda, en 

el sentit que, en ser política de proximitat, 

pots veure com les propostes que es duen a 

terme, a poc a poc, es converteixen en rea-

litat. Aquesta és l'anomenada bona política. 

Però hi ha persones que arriben a la políti-

ca per uns altres interessos, més particulars. 

Governen i gestionen l'Ajuntament i els seus 

comptes amb poca rigorositat i poca pers-

pectiva de futur. I és que el seu objectiu dei-

xa de banda el fet de treballar en les millors 

polítiques pel poble, per donar prioritat a 

aconseguir un bon resultat a les eleccions.

A Sant Fost, aquests dies hem pogut veure 

aquest tipus de política on, els partits amb 

més representació al plenari, lluitaven entre 

ells per reclamar l'autoria del projecte del 

Pavelló 1. Deixant de banda el tema d'inte-

rès pel poble: que, tot i rebre un milió i mig 

d'euros d'inversió, aquests diners no s'in-

vertiran en el municipi de forma equitativa. 

Una legislatura més, barris com Mas Llom-

bart, Mas Corts i La Conreria, entre altres, 

a setmana passada va sortir pu-

blicat al diari SomMollet a doble 

pàgina el recordatori dels 3 anys 

de l’acord per un govern d’esquer-

res i progressista per Mollet per part del PSC 

i Podemos.

En el cas de la segona tinent d’alcaldessa, 

la sra. Núria Muñoz, ens parla d’un "govern 

amb mirada animalista" i treu pit de la Co-

ordinadora de Respecte Animal, del projecte 

de construcció del correcan del Lidl, de l'ar-

ranjament i millora dels quatre correcans 

existents a Mollet, la gestió ètica de les co-

lònies de gats i del projecte de construcció 

d’una gatera.

Però la realitat és tossuda i la regidora ens 

presenta una realitat totalment distorsiona-

da i desenfocada.

La Coordinadora de Respecte Animal no 

ha servit per a res, és la joguina trencada 

de la regidora, ni protocol per a la recollida 

de gossos perduts, morts o abandonats, ni 

espai temporal de 24-48 hores a Mollet per 

evitar que els gossos vagin directament a la 

protectora de Mataró, ni treure la prohibició 

d’accés dels gossos als parcs de les Pruneres 

i Pau Casals, ni regular l’accés dels gossos a 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ni esponjar i 

reorganitzar el parc de Can Mulà, ... la llista 

és ben llarga.

El projecte de construcció del correcan 

del Lild està ple d’errades i de molt grosses 

Interessos particulars

Una mirada desenfocada

no veuran traduïda aquestes subvencions 

en millores de manteniment o en inversions 

d'equipament públic. I és que s'apropen les 

eleccions i molts partits només pensen a ta-

llar cintes. Les regidores i els regidors, quan 

sortim electes, ho som des del primer dia fins 

al darrer de la legislatura. 

Durant tots aquests dies hem de treballar 

pel poble i pel bé comú. Escoltant a la ciuta-

dania amb coherència amb el nostre projecte 

polític. No podem entrar en contradiccions 

com el Partit Socialista, que vota a favor d'un 

increment de sou d'un membre del govern, 

quan tres mesos abans demanava rebaixar 

els sous dels polítics, o queixar-se de no 

tenir representació en el plenari, i després 

votar en contra d'ostentar un càrrec supra-

municipal. Sovint, aquestes contradiccions 

ens posen en avís que hi ha hagut un canvi 

de prioritats en el partit, deixant de banda el 

compromís polític amb el municipi i la gent 

a qui es representa. 

Potser, abans d'acabar aquesta legislatu-

ra, podrem saber quines són aquestes noves 

prioritats. 

com per exemple que les portes no estan 

adaptades per a les persones de mobilitat 

reduïda. S’hauria de retirar el projecte, refer 

i tornar-lo a presentar.

I pensar que això ho paguem amb els 

diners de tots els veïns i veïnes, un projecte 

extern fet el juny de 2022, que l’Equip de Go-

vern Municipal presenta aquest novembre, 

tan sols ens preguntem: Què no ho va mirar 

ningú de l’Ajuntament? Ningú no ho va re-

passar?

Els quatre correcans de Mollet estan en un 

estat lamentable. Tan sols cal recordar el cas 

que va passar fa poc al correcan de la plaça 

de la Constitució / avinguda Badalona, on 

els cargols oxidats de la tanca van provocar 

ferides  a gossos que van necessitar punts de 

sutura. En tres anys no ha estat capaç de po-

sar sistemes de doble porta per  poder entrar 

i sortir, i així evitar que hi hagi gossos que es 

puguin escapar.

Per no parlar de la neteja i la desinfecció.

I de la construcció d'una gatera, bé real-

ment no és una gatera, és una petita caseta 

prefabricada de fusta amb un petit tancat 

amb aigua i llum per als gats malalts o aca-

bats d’esterilitzar de les colònies de gats i 

que necessiten uns dies de repòs. La volen 

construir al costat de la deixalleria munici-

pal sense cap mena de sistema de seguretat.

Com podeu veure la realitat és tossuda.

Q

L

ALBERTO
BASTIDA

Regidor de Sant Fost 

En Comú Podem

TONI 
GARCIA

Representat legal 

d’Espai Gos Mollet

La regidora Núria Muñoz treu pit
 de la coordinadora de Respecte
Animal, però no ha servit de res, 

és la seva joguina trencada  

S'apropen eleccions i molts
partits només pensen a tallar

 cintes, però les regidores i regidors
 ho som des del primer fins al 

darrer dia de la legislatura

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Novembre. Per què les fulles a la tardor es tenyeixen de colors 

vermellosos, ataronjats i grocs?

Les fulles de les plantes estan destinades a agafar l’energia del sol mitjançant la fotosíntesi i a aportar nutrients a la planta 
per al seu desenvolupament i creixement. La disminució de la llum i el fred envien uns senyals a la planta que generen uns 
canvis hormonals que s’encarreguen d‘aturar la producció de la clorofil·la. En aturar-se la producció, la fulla es comença 
a degradar, i això permet que vagin apareixent altres pigments La clorofil·la és el que fa que les fulles tinguin el seu 
característic color verd. Els carotens són els responsables dels colors ataronjats, la xantofil·la dels colors groguencs, i els 
antocians dels vermells o porpres.

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors de SomMollet de forma mensual les imatges 
relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost. 

olítica i poesia, dues paraules etimològi-

cament germanes en la convivència, es 

troben dissortadament massa allunyades. 

Sentir-se polític i poeta té massa de con-

trasentit quan les dues paraules són indispensables 

en el joc de la vida del dia a dia.  Llibertat, igualtat i 

fraternitat. Pensar la pròpia veritat diferent a la dels 

altres sense deixar de donar-se la mà dialogant frater-

nalment. Dialogar ajuda a respectar els pensaments 

com factors de convivència entre les diferències. 

Dir t’estimo no ha de significar que la idea de l’amor 

sigui la mateixa del amic o amiga. Però si la paraula 

és poesia crea bones relacions i ensenya a conviure. 

Ensenya a ser polític perquè l’objectiu fonamental de 

la política és facilitar la bona convivència també en-

tre contraris. Joana Raspall amb el poema Agraïment 

ens alliçona sobre la felicitat de la vida: 

“Em creia haver perdut

tot allò que donava,

i sense saber com 

me’n trobo les mans plenes.

Com un grapat de blat

caigut en bona terra,

de cada gra sorgeix

-miracle- l’espiga!

Beneïda saó 

de terra generosa”. 

Del poemari El jardí vivent

La bona convivència, l’espiga de la terra treballa-

da, la nostra vida, és el fruit de la qualitat humana 

de les nostres relacions en cada moment de la nostra 

existència. La poesia és la “beneïda saó / de la terra 

generosa”. Ser terra generosa en convivència. Ser in-

teriorment poesia és el camí.

P

LA POESIA DELS CIUTADANS I LA CONVIVÈNCIA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Som les que donem resposta a les 
violències. Les que no ens sotmetem. 
Organitzem-nos per ser més, cada dia 
moltes més. Sabem del cert que només 
juntes farem caure la por i serà aleshores 
quan el feminisme impregni arreu.

@MolletFeminista @molletopina

Ahir, 28/11, es va aprovar el pressupost per al 
2023 de l’@ajmollet La segona línia del bus 
urbà, reivindicació ciutadana històrica i que, 
des de Molletopina s’havia treballat molt, per fi, 
hi és present. Esperem que es pugui implantar 
correctament i tingui una bona acollida.

L’expert respon

Laia Manté

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

Llei de segona oportunitat: 
el dret a tornar a començar

Les darreres dades fetes pú-
bliques indiquen que des de 
la seva entrada en vigor l’any 
2015, més de 15.000 perso-
nes a tot l’Estat s’han acollit a 
l’anomenada Llei de Segona 
Oportunitat que permet, en 
determinades circumstàn-
cies i complint certs requi-
sits, paralitzar els processos 
d’embargament i cancel·lar 
fins al 100% dels nostres deu-
tes pendents.

Aquesta llei actua de forma 
anàloga a com ho fa el cone-
gut concurs de creditors per a 
les empreses, però en aquest 
cas està adreçada a les perso-
nes físiques, particulars, au-
tònoms i, fins i tot, empresa-
ris que pateixen una situació 
d’insolvència. La intenció és 
superar una eventual situa-
ció de fallida i començar de 
zero, sense deutes, intentant 
preservar al mateix temps els 
interessos dels creditors. 

Es tracta d’un procediment 
que pot arribar a ser força 
complex i que requereix ne-
cessàriament d’anar acom-
panyats d’advocat/da i pro-
curador/a que poden ser 
d’ofici si existeix insuficiència 
de rendes. L’extensió d’aquest 
article no permet, en absolut, 
oferir gaires detalls, per això 
us enllacem al final de la pà-
gina l’accés a una pàgina web 
on trobareu informació més 
acurada. El que cal tenir pre-
sent, això sí, és que es tracta 
d’un procediment tutelat per 
un Jutjat Mercantil adreçat a 

trobar la fórmula més adient 
per tal que la persona interes-
sada pugui fer front a la part 
assumible dels seus deutes 
pendents i exonerar, és a dir, 
alliberar de l’obligació de pa-
gament, la resta.

No tots els deutes són suscep-
tibles d’exoneració i alguns 
només com ho són amb certs 
límits, tal i com succeeix amb 
els deutes amb Hisenda i la 
Seguretat Social que superin 
els 7.500 euros. Queden fora 
de l’abast de la Llei, per exem-
ple, els deutes derivats de 
l’obligació d’abonar una pen-
sió d’aliments, els salarials o 
els que estiguin relacionats 
amb una responsabilitat ci-
vil extracontractual o amb la 
comissió d’un delicte. També 
s’exclouen els deutes hipo-
tecaris i els impagaments de 
crèdits amb garantia real. 
La resta de deutes o supòsit 
d’impagament són suscepti-
ble de poder incloure’s en la 
nostra sol·licitud. 

Els Jutjats tenen al seu abast 
diferents mecanismes per in-
tentar trobar el millor mode 
d’aplicar la norma i que seran 
els més adients en funció de 
si la persona sol·licitant és 
titular de béns o no ho és i 
del conjunt de les seves cir-
cumstàncies personals, que 
caldrà detallar i documentar 
amb la màxima precisió pos-
sible. Segons siguin aquestes 
circumstàncies i valorant tant 
el volum de deutes com la 
capacitat real de pagament 
de la persona endeutada, es 
pot optar per una o altra op-
ció, ja sigui amb una liquida-
ció ordenada de tot el nostre 
patrimoni o establint un pla 
de pagament a 3 o 5 anys que 
permeti fer front amb garan-
ties a les obligacions creditíci-
es que pugui haver-hi. En fun-
ció de quina sigui la fórmula 
que resulti més adequada 
per a la persona, el procedi-
ment pot ser més o menys 
complicat i arribar a requerir 
per part del Jutjat de la par-
ticipació d’un administrador 
concursal i d’un acord amb 
els principals creditors.

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
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La Mitja Montornès ja té dataJohn Torres, campió de Segones de L'Endroit
La Mitja Montornès ja té data per la seva 28a 

edició, el diumenge 26 de març de 2023. La 

cursa tornarà a la normalitat després de la 

pandèmia amb ple de participants i sense 

restriccions per la COVID.

El molletà John Torres va guanyar la tercera edició del Campionat 

de Segones de L'Endroit de billar americà. La competició del pub de 

Mollet va reunir a més de 30 jugadors, la majoria de la ciutat i rodalia. John Torres va vèncer a la final a Genís Busquets per 5-2 i va perdre 3-4 amb David Gómez 'Pijo', proclamant-se campió del torneig.

Arnau Basagaña substitueix David 
Parra a la banqueta del CF Mollet UE
MOLLET. La setmana ha estat con-
vulsa dins el CF Mollet UE. El club 

va destituir l'entrenador David Parra el dimarts pels mals resul-tats de l'equip aquest curs. El ma-
teix dia, ja es coneixia el substitut de Parra a la banqueta, el montme-loní Arnau Basagaña.
Destitució matinera
El moviment va començar dimarts al matí, quan el CF Mollet UE va fer oficial el cessament de David Par-
ra com a entrenador del primer equip. El tècnic va sumar una nova 
derrota el passat cap de setmana al camp del FC L'Escala (2-1), que va fer tornar el conjunt molletà a 
la cua de la taula. Tot i això, la deci-
sió ja estava presa d'abans, segons 

explica el president Jordi Cande-
la: "Hem ajornat molt temps 

aquesta decisió. Era una situa-

ció insostenible".Per la seva banda, el ja exen-trenador David Parra reconeix que la decisió no l'ha agafat "per 

sorpresa", però creu que l'equip 
podia remuntar sota les seves or-
dres: "Podríem haver sortit de la 

cua. Teníem diversos partits a 

casa per davant i l'equip estava 

en línia ascendent".

Un canvi sense perdre temps
La tria del nou entrenador no va fer-se esperar. El mateix dimarts 

a la tarda, Arnau Basagaña ja esta-
va dirigint el seu primer entrena-
ment.Arnau Basagaña del Moral, de 29 
anys, arriba al CF Mollet UE des-

prés de dirigir al Juvenil A del CE Europa, equip que juga a la Divisió d'Honor Nacional Juvenil. Abans d'aquesta etapa, Basagaña va estar a la Fundació Marcet i a la Primera 

Divisió d'Argentina, com a segon entrenador d'Aldosivi i Talleres de 
Córdoba.

El nou entrenador arriba al CF Mollet UE amb el seu equip tècnic format per quatre integrants: l'Olí-as, l'Eric, el Luís i ell mateix. Basa-gaña afirma que afronten el repte 
"amb il·lusió i molta feina". De fet, el nou equip tècnic ja ha po-gut provar als jugadors de l'equip 
molletà amb bones sensacions: 

"La primera sessió molt bé, amb 

una intensitat i un estat anímic 

molt bo", afirma Basagaña. El montmeloní creu que l'equip té 
molt potencial: "Hi ha molt bons 

jugadors. Ells poden arribar on 

vulguin, tenen qualitat i actitud, 

però cal treballar".

Derbi a la vista
El nou entrenador tindrà uns dies per adaptar-se a l'equip i inculcar la seva forma de treballar. El CF Mollet UE no té partit aquest cap 
de setmana i la següent jornada de lliga serà la setmana que ve. El debut oficial serà en el derbi baixvallesà contra el CF Parets, on Basagaña confia a endur-se "la 

primera alegria de moltes".

Malgrat això, des del club molletà 

estan preparant un amistós per ini-cis de la setmana que ve i que així Basagaña pugui estrenar-se sense 
la pressió del derbi.  s.casanovas

FUTBOL | Primera Catalana  EL TÈCNIC MONTMELONÍ AGAFA EL CONTROL DEL PRIMER EQUIP DE CARA AL DERBI CONTRA EL CF PARETS

D'ESTRENA  El president Jordi Candela va donar la benviguda a Basagaña

cf mollet ue

RACING VALLBONA 2

UD MOLLETENSE 0

 Segona Catalana

La UD Molletense 

perd el segon lloc 

a Vallbona

MOLLET. La UD Molletense va patir 

el passat diumenge una dolorosa 

derrota al camp de Racing Vallbo-
na. El partit es va decidir al minut 54, amb l'expulsió de Juan Carran-za per doble groga. Els barcelonins van aprofitar el moment i van sen-
tenciar amb dos gols.La derrota fa que la UD Molle-
tense caigui al tercer lloc i perdi l'estela del líder, el CE Júpiter. Aquest cap de setmana, els blanc-i-blaus tindran un descans abans de la pròxima jornada, que es di-putarà la setmana que ve contra el CF Singuerlín. 
Compte enrere

per a la Neorural 

a Santa Maria 

SANTA MARIA. La Neorural comp-ta ja els últims dies per celebrar 
la seva desena edició. La cursa de 

Santa Maria torna el diumenge 11 de desembre al matí i, de mo-
ment, ja compta amb més de 200 

inscrits. Les inscripcions encara estan obertes, es poden fer per 
internet per un preu d'entre 30 i 35 euros i inclouen diversos ob-sequis. 

MUNTANYISME
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El Recanvis Gaudí Mollet trenca 

la ratxa de quatre derrotes

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

recupera sensacions amb la victò-

ria aconseguida el diumenge da-

vant el Lobe Huesca per 72-63 en 

un partit d’anades i tornades.

Els dos primers quarts van se-

guir el mateix guió de constants 

atacs pels dos costats, un plante-

jament del qual va sortir lleuge-

rament millor parat l’equip ara-

gonès, que va anar-se’n al descans 

tres punts per sobre (33-36). La 

reacció local va arribar al final del 

tercer quart i a l’últim, amb una 

ratxa d’anotació que va perme-

tre al conjunt molletà remuntar i 

acabar guanyant el partit per nou 

punts.

Un triomf clau
L’entrenador del Recanvis, Josep 

Maria Marsà, afirma que el partit no 

va ser gens fàcil: “El Huesca ens ha 

posat les coses molt difícils. Sem-

blava que al tercer quart trenca-

ven el partit, però quan anàvem 

per sota, l’equip ha cregut i han 

començat a sortir-nos les coses”. 

El tècnic reconeix que era impor-

tant “guanyar ja”.

El millor jugador del partit ha 

estat el pivot del Mollet Dejan Ilin-

cic, amb 16 punts i 9 rebots. El ser-

bi afirma estar molt content per 

l’equip: “Estàvem en una ratxa 

negativa, així que necessitàvem 

la victòria. Hem pogut traslla-

dar a la pista tot el que ens ha dit 

l’entrenador”.

El següent rival serà el Gran Ca-

nària, en un duel que es jugarà el 

dissabte a les 19.30 h al pavelló in-

sular. SERGI CASANOVAS

BÀSQUET | LEB Plata  L'EQUIP MOLLETÀ ES VA IMPOSAR AL LOBE HUESCA EN UN PARTIT FRENÈTIC

GUANYANT DE NOU Els molletans van tornar a guanyar després de 4 derrotes

S.C.

Doble victòria crucial pels 

sèniors del Sant Gervasi
MOLLET. Els conjunts sèniors del 

Bàsquet Sant Gervasi van aconse-

guir el passat cap de setmana dues 

victòries molt importants per a les 

seves aspiracions. 

Les jugadores de Carles Paredes 

van guanyar amb claredat a la pis-

ta del Femení Maresme per 64-77. 

D'aquesta manera, el combinat fe-

mení es manté en la primera plaça 

del grup amb 6 victòries i 3 der-

rotes, el mateix balanç que el seu 

perseguidor, el Femení Osona. El 

Sant Gervasi tornarà a jugar a casa 

aquest cap de setmana contra el 

CB Roser. El partit serà el diumen-

ge a les 18.45 h.

Per la seva part, el masculí va 

aconseguir un triomf molt impor-

tant contra la UE Barberà per 68-

61, que els ajuda a seguir escalant 

a la taula. El masculí visitarà el CB 

Ripollet aquest diumenge, en bus-

ca d'un nou triomf. 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL FEMENÍ SEGUEIX COM A LÍDER

LÍDERS El Sant Gervasi femení es manté en primera posició i lluitant per l'ascens

ESCOLA SANT GERVASI

Ronda de Can Fàbregas, 5  ·  Mollet del Vallès  ·  T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02  
www.elcasal.cat  ·  secretariat.elcasal@gmail.com 

Dissabte 17 de desembre 
a les 12 h
ANIMACIÓ DE  NADAL ON 
ELS DOS ANIMADORS ANIRAN VESTITS D’ELFS.

Nadal  al Jardinet

Diumenge 11 de desembre 

a les 12 h

ESPECTACLE DE MÀGIA 

AMB EL MAG LOR.

CASAL PETIT  
Aquest Nadal no et deixis perdre dos espectacles 

GRATUÏTS al Jardinet pensats pels més petits. 

Us hi esperem!

PESSEBRE MONUMENTAL  
Els dies 10, 11, 17, 18, 24 
i 31  de desembre
Estarà obert als nostres associats i a la ciutadania en general 

el Pessebre Monumental al Jardinet que els pessebristes i 

membres de la Junta del Casal Sra. Lidia Falcon i Sr. Isidre Ribas 

crearan sota la porxada del Jardinet. En diferents horaris pactats 

tindrem visites programades de centres escolars de Mollet del 5 

al 21 de desembre.

HORARI:
Dissabtes 10 i 17 de 10.30 a 13.30 h 
i de 16.30 a 19 h.
Diumenges 11 i 18 de 10.30 a 14 h.
Dissabtes 24 i 31 de 10.30 a 14 h.
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Dues noves campiones
per a l'Escola Hansu
MOLLET. L'Escola Hansu té, des del 
passat cap de setmana, dues cam-
piones de Catalunya de taekwon-
do infantil. Noa Alemany i Elida 
Tapia van pujar al calaix més alt 
del podi a la competició, celebrada 
al Pavelló de la Mar Bella de Bar-
celona. Les dues taekwondistes es 
van imposar a les seves categories, 
separades per edat i pes dels par-
ticipants.

Elida Tapia va proclamar-se 
campiona al grup C1 d'entre 44 i 

47 kg, una categoria formada per 
les lluitadores d'11 i 12 anys. D'al-
tra banda, Noa Alemany va asso-
lir la primera posició a la mateixa 
franja d'edat, però al grup C2, des-
tinat a les lluitadores d'entre 47 i 
50 kg. 

A la competició també van acon-
seguir medalla Eric Paredes (or) 
i Aroa Martín (plata), del Club 
Taekwondo Warriors de Sant Vi-
cenç dels Horts i entrenats pel ma-
teix equip de l'Escola Hansu. 

TAEKWONDO  NOA ALEMANY I ELIDA TAPIA VAN PENJAR-SE L'OR

CAMPIONES DE CATALUNYA  Les dues lluitadores van guanyar la competició

escola hansu

La UE Sant Fost va presentar diumenge els seus 16 equips per aquesta 

temporada. El club va omplir el camp municipal amb la festa dels seus equips, 

en una jornada que va tenir molta música i animació per l'afició santfostenca. 

La presentació d'equips també va comptar amb representants de la Federació 

Catalana de Futbol, que van entregar al club una samarreta de la selecció 

catalana. La presentació del curs va acabar a la tarda amb el partit del sènior 

contra el CF Mollet UE B, que va acabar amb derrota local  per 1-6.

La UE Sant Fost presenta la temporada

FUTBOL  EL CLUB VA OMPLIR EL CAMP MUNICIPAL AMB LA FESTA
ue sant fost

235 atletes participen  
al Cros Escolar de Mollet

MOLLET. El Cros Escolar de Mollet 
va reunir 235 atletes a les pistes 
d'atletisme Pedra Salvadora. La 
jornada, organitzada pel CA Mollet 
el passat dissabte, forma part de la 
lliga comarcal del Consell Esportiu 
del Vallès Oriental. En total es van 
córrer 16 curses de totes les cate-
gories, des de mini fins a open, tant 
masculines com femenines.

Les curses principals, les de ca-
tegoria open, van coronar a Ivan 

Zarco, del club Air Runners, i a 
Paula Fabregat, del CA Canovelles. 
El podi masculí el van ocupar Ser-
gio Moreno, del Triatló Montor-
nès, i Oscar Vadillo, del CA Mollet. 
Pel que fa a la categoria femenina, 
la segona plaça va ser per Maria 
Ángeles García, del CA Calderí, i la 
tercera per Bego del Salto, del CA 
Parets.

L'amfitrió CA Mollet va ser el club 
més representat amb 75 atletes. 

ATLETISME | Cros  AMB CORREDORS DE TOTA LA COMARCA

JORNADA COMPLETA Tots els clubs de la comarca es van reunir un cop més

ca mollet

HUMMEL ALELLA 4

BARRI CAN CALET 5

FUTBOL SALA | 1a Catalana

Triomf vital del 
Barri Can Calet a 
la pista de l'Alella

SANT FOST. El Barri Can Calet va 
aconseguir el passat dissabte una 
victòria clau davant el Hummel 
Alella. El partit va presentar una 
constant anada i tornada amb gols 
pels dos bàndols i es va decidir 
amb un gol del capità santfostenc, 
Aitor Millán, al minut 38.

Amb els tres punts, el conjunt 
de Sant Fost se situa dotzè amb sis 
punts i es reenganxa al tren de la 
part mitja de la taula. El següent 
partit no serà fàcil perquè reben a 
l'Inter Sentmenat, un equip en rat-
xa amb tres victòries consecutives. 
El duel serà el diumenge a les 18 h 
al Pavelló 2.  

n El documental Alexia. Labor 

Omnia Vincit ja està disponible a 
Amazon Prime Video. La produc-
ció és en realitat una minisèrie de 
tres episodis que repassen la vida 
de la futbolista molletana, des 
dels seus orígens fins al moment 
actual. El documental es va pre-
sentar dimecres amb una premi-
ere al Teatre Lliure de Barcelona, 
on es van reunir multitud de con-
vidats i el cercle més proper de la 
futbolista molletana.

EL DOCUMENTAL 

DE LA JUGADORA, 

A PRIME VIDEO

Alèxia Putellas és la millor 

jugadora catalana de l'any

MOLLET. Nova nit pel record per 
Alèxia Putellas. La molletana va re-
collir dos nous premis a la Gala de 
les Estrelles de la Federació Cata-
lana de Futbol, celebrada dilluns al 
vespre a l'antiga fàbrica Damm de 
Barcelona. La futbolista va sumar 
dues estrelles més al seu palmarès 
amb els guardons de millor juga-
dora catalana i màxima golejadora 
de la temporada 2021-2022. 

La del Barça es va endur el premi 
amb el 51,2% dels vots, per sobre 

de la seva companya blaugrana 
Aitana Bonmatí (46,3%) i de la ju-
gadora del Manchester United Ona 
Batlle (2,5%).

Alèxia Putellas va afirmar du-
rant la gala que rebre tots els pre-
mis que està guanyant és "motiu 

d'alegria", però que el fet de reco-
llir-los estant lesionada provoca 
que tingui "més ganes de tornar". 
Respecte a la lesió, la molletana va 
explicar que la recuperació va bé: 
"A nivell emocional és una mun-

tanya russa, però el genoll està 

responent bé a les càrregues". 
La jugadora va reconèixer que 
aquesta baixa de llarga durada li 
dificultarà "competir per tants 

títols i premis com aquest any".
Aquest és el quart cop que Pute-

llas recull l'estrella de millor juga-
dora de Catalunya, un premi que 
ja va guanyar els anys 2015, 2017 
i 2021. La gala va premiar altres 
personalitats del futbol català com 
Pep Guardiola, Marc Cucurella o 
Clàudia Pina.  sergi casanovas

FUTBOL  TAMBÉ VA GUANYAR EL GUARDÓ DE MÀXIMA GOLEJADORA AMB 18 GOLS A LA LLIGA

DOBLE ESTRELLA Putellas va recollir dos premis a la gala de la Federació

fcf



dv, 2 desembre 2022 21

Cantamúsicos a la Sala FivellerJudit M. Gené, al Liceu en una obra Puccini
Cantamúsicos torna a la Sala Fiveller aquest 

diumenge, amb una doble sessió del musical 

infantil La granja del tío Juan. Les actuacions 

seran a les 12.30 h i a les 17 h i el preu de les 

entrades és de 15 € (12 € anticipades).

L'actriu martorellesenca Judit M. Gené forma part com a figurant 
d'Il trittico, de Giacomo Puccini, que des de diumenge i fins al 15 de 
desembre es representa al Liceu de Barcelona. La funció comprèn 

tres òperes amb narracions aparentment desconnectades, però que queden unides per la idea de la mort, que representa la figuració.

CULTURA

'Volta al sol', primer disc 
de la molletana Nina Ros
MOLLET.  La cantant molletana 

Nina Ros (Elena  Rubio) ha pu-

blicat el seu primer disc, Volta al 

sol, amb una dotzena de temes on 

trobar balades, jazz, blues o rock. 

L'àlbum –produït per Jordi Díez al 

seu estudi de Lliçà d'Amunt– l'ha 

creat en un any sencer i en un any 

ben important per a ella, ja que 

ha coincidit amb el seu embaràs. 

De fet, va entrar a estudi el 30 de 

setembre del 2020, l'última gra-

vació la va fer el 28 de setembre 

del 2021 i només dos dies després 

naixia la seva filla. Un any sencer, 

365 dies, una volta al sol en què 

la Nina Ros va crear aquest disc 

ple de missatges positius parlant 

"d'amor i desamor, d'amistat, 

de la meva filla i d'un familiar 

que va marxar massa aviat", ex-

plica la molletana.

Aquest divendres (19 h) ja inter-

pretarà algunes de les cançons del 

disc en l'encesa de l'enllumenat 

nadalenc de Parets (Sot d'en Bar-

riques), però la seva intenció és 

poder fer la presentació de Volta al 

MÚSICA  L'ELENA RUBIO VOL PRESENTAR L'ÀLBUM AL MERCAT VELL, AMB LA BANDA SENCERA FORMADA PER SIS MÚSICS MÉS

Joan Capafons

NINA ROS  A l'estudi de gravació

sol en un concert al Mercat Vell de 

Mollet, amb tota la banda al com-

plet, formada pels molletans Santi 

Mas (piano) i Guillem Argemí (ba-

teria), els paretans Alex Sánchez 

(guitarra) i Joan Capafons (teclats), 

el llagostenc Gerard Araiz (baix) i el 

granollerí Moi Vázquez (guitarra).

Sorgida d'un grup de gòspel
El seu periple com a cantant va 

arrencar en un grup de gòspel de 

Santa Perpètua de Mogoda –tot i 

que prèviament ja havia fet clas-

ses de guitarra–. D'aquí va passar 

al combo de versions Trankillers i 

va començar a composar després 

que es "creuessin diverses casu-

alitats".  

MOLLET.  El Festival Internacional 

de Cine de Almería (Fical) va aco-

llir dimecres de la setmana passa-

da l'estrena del film La corriente, 

coprotagonitzat per l'actriu mo-

lletana Alicia Lorente i dirigit per 

Jesús Lloveras. Es tracta de la seva 

primera aparició en cinema amb un 

paper principal. "En sóc protago-

nista i és la primera vegada que 

tinc un repte així", assegura la 

molletana, qui creu que aquest pro-

jecte tindrà "un llarg recorregut".

De fet, l'almerienc ha estat no-

més el primer dels festivals na-

cionals i internacionals per on 

esperen que puguin projectar La 

corriente, una història que "toca 

temes amb els quals tots podem 

connectar" i on s'entrellacen tres 

tipus de dol amb una part romàn-

tica en una idíl·lica Eivissa enca-

ra pandèmica, sense excessos ni 

aglomeracions i amb mascaretes. 

"Els paisatges d'Eivissa són un 

personatge més", diu Lorente.

El següent gran salt serà veure 

l'actriu molletana a les sales de 

cinema comercials, un objectiu 

que es podrà acomplir aviat: ja hi 

ha un acord amb una distribuïdora 

perquè això pugui reeixir al llarg 

del 2023.

"Amb ganes de fer més cinema"
L'oportunitat de ser una de les pro-

tagonistes de La corriente li genera-

va una certa "inquietud" a l'actriu 

molletana. Acostumada a la màgia 

dels directes teatrals, no sabia si li 

agradaria aquesta nova experièn-

cia, però n'ha sortit "molt orgu-

llosa" i "amb moltíssimes ganes 

de fer més cinema". Sobre la seva 

interpretació, assegura sentir-se'n 

sorpresa: "No m'he vist a mi ma-

teixa, sinó al personatge".  

IMATGE DEL FILM  Gonzalo Bouza i l'actriu molletana Alicia Lorente

CINEMA  COPROTAGONITZA EL FILM 'LA CORRIENTE', QUE S'HA PROJECTAT AL FICAL D'ALMERIA I PODRIA ARRIBAR ALS CINEMES AL LLARG DE L'ANY VINENT

Estrena de l'actriu Alicia 
Lorente a la gran pantalla

La Belluga
treu nou disc

MOLLET.  El grup de música infantil 

La Belluga acaba d’estrenar el seu 

segon treball d’estudi, sota el nom 

d'Escapa’t de la fila. La banda està 

formada al municipi veí de Santa 

Perpètua de Mogoda i compta en 

el seu elenc amb el bateria molletà 

Sergi Morral. Des de ritmes llatins, 

passant pel rock, l'ska, el reggae o 

la cançó de bressol pretenen fer 

reflexionar a les famílies sobre 

aspectes com el canvi climàtic, el 

joc al carrer, l’escolta activa o l’ex-

pressió de les emocions, tot man-

tenint l’essència de festa popular, 

dinamisme i alegria que carac-

teritza el grup.  
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ARTS ESCÈNIQUES

Música i màgia, 
al Directe al Cívic 
solidari de Nadal

MOLLET.  Aquest divendres a les 
21.30 h torna un dels Directes al Cí-
vic (DAC) més especials de l'any, el 
solidari de Nadal. L'Associació de 
Música i Art de Mollet (AMAM) col-
labora un any més amb Creu Roja 
amb la recollida de joguines pels 
infants més necessitats en aquest 
vespre cultural que se celebrarà al 
Centre Cívic de Can Pantiquet.

La jornada compta amb tres ac-
tuacions de quilòmetre 0. D'una 
banda, el Mag Àlex (martore-
llesenc) garanteix "un espectacle 

ple de màgia on petits i grans 

es podran il·lusionar". També 
es comptarà amb dues propostes 
musicals molletanes. En Jëremy 
actuarà en solitari en un concert 
acústic amb cançons versionades; 
i No tan amics portaran a escena 
temes de diferents estils, clàssics, 
reinventats i un gran xou.

AMAM i Creu Roja fan una crida 
perquè tots els assistents portin 
joguines per als més petits perquè 
aquest no hi hagi infants sense re-
gals. Les joguines han de ser noves, 
no sexistes i no bèl·liques.  

Les bústies màgiques del 
Nadal arriben a Abacus

MOLLET.  Dijous van arribar a les bo-
tigues Abacus les bústies màgiques 
per connectar els infants amb els 
seus personatges del Nadal, sota el 
lema La teva clau obre la porta a la 

imaginació. Fins al 18 de desembre 
es podran dur les seves claus o fa-
bricar-les a les mateixes botigues 
per dipositar-les a les bústies. Per 
crear-les, n'oferiran consells tant 
les forjadores oficials –que hi seran 
els dies 3, 8, 10 i 17 de 10 h a 13 h, i 
el 9 de 17 h a 20 h– com l’equip de 

la botiga. El creador de la clau que 
resulti escollida Clau Mestra de 
cada botiga rebrà un regal.

D'altra banda, la botiga molleta-
na organitzarà diversos tallers de 
manualitats nadalenques: guarnir 
l'arbre (3 de desembre); decorar 
una tote bag (10); taller de postals 
(17); crear una corona (27); punt de 
llibre (28); decoracions amb pals de 
polo (29); personatges nadalencs 
amb materials reciclats (30); i la 
garlanda d'Any Nou (31).  

POPULAR  ES PODRAN DIPOSITAR LES CLAUS FINS AL DIA 18

ABACUS MOLLET  Dos infants llençant la clau a la bústia màgica

S.C.R.

Concert de Sergio 

Blanco a La Cúpula

SANT FOST. El cantant santfostenc 
Sergio Blanco actuarà aquest diu-
menge a les 17.30 h a La Cúpula 
Bar. Els tiquets, que es podien 
adquirir per 8 euros a entradium.

com, es van esgotar en només una 
setmana.  

MÚSICA

Mercadet de 

Col·leccionistes

MOLLET.  Diumenge arriba un nou 
Mercadet de Col·leccionistes i Bro-
canters. Estarà ubicat de 9 h a 14 h 
a l'avinguda Llibertat (davant del 
Mercat Municipal) i està organit-
zat per l'Associació de Col·leccio-
nistes de Mollet i Comarca.  

POPULAR

Torna 'Newsies', amb 
l'Aiguaviva i La Tramolla
MOLLET.   Al Teatre Municipal de 
Can Gomà es podrà tornar a gaudir 
del musical Newsies, impulsat per 
l'AFA de l'Aiguaviva i per La Tra-
molla, i interpretat per alumnes de 
secundària i batxillerat de l'insti-
tut molletà.

Serà aquest diumenge a partir 
de les 18 h quan l'alumnat torni a 
interpretar aquest espectacle que 
relata la vaga de 1899 dels nois 
que venien els diaris, en què els 
joves venedors es van aixecar en 
protesta contra Joseph Pulitzer i 

William Randolph Hearst.
Newsies és un dels musicals pre-

dilectes que es representa arreu 
del continent americà per a esco-
les i instituts, però mai abans s'ha-
via fet en català. La traducció del 
llibret de l'obra ha anat a càrrec 
del director del muntatge, Ferran 
Jiménez.

Les entrades per a l'espectacle 
es poden adquirir a molletvalles.

koobin.com o a la taquilla del tea-
tre una hora abans del xou (si en 
queden) per 5 euros.  

TEATRE  EL MUSICAL SERÀ NOVAMENT A CAN GOMÀ

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50 · info@cermsa.com

LUNES 11.00 - 13.00 H
MARTES 18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES 18.00 - 20.00 H
JUEVES 17.00 - 20.00 H

VIERNES 11.00 - 13.00 H

1er SÁBADO 11.00 - 13.00 H
del mes

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
C/ Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua de Mogoda
93 593 99 50 
info@cermsa.com

MARTES 20.00 - 21.00 H
JUEVES 20.00 - 21.00 H

1er SÁBADO 09.30 - 10.30 H
del mes

Información al:
93 593 99 50
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DIUMENGE 4 DE DESEMBRE 
SESSIONS: 12.30 H. / 17.00 H.
LA GRANJA DEL TÍO JUAN
CANTAMÚSICOS
Espectacle infantil de cançons. 

DEL 7 AL 14 DE DESEMBRE 
FEINERS: DE 17.00 H A 20.00 H. 
FESTIUS: TOT EL DIA.
Al vestíbul. Entrada lliure.
BOTIGA SOLIDÀRIA PER CÀRITAS   
Articles de regal i per la llar.

DEL 16 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER 
TOT EL DIA.
Entrada lliure.
POP UP STORE. BOTIGA EFÍMERA   
Roba, regals, artesanía…

PROGRAMACIÓ
DESEMBRE 2022
CICLE DE TEATRE A LA TARDOR

Maria Segalés i José María 
Cruz, guanyadors del 
concurs del Muntanyenc

tanyenc, que va anar a parar a mans 

de Joan Planes (Rèptils de fusta).

Com és habitual, l'entitat farà una 

exposició amb les imatges partici-

pants: fins a principis de l'any vinent 

estarà exposada en la seva seu, i 

posteriorment passarà per les bi-

blioteques de Mollet i Sant Fost i pel 

Centre Cívic de Can Borrell. També 

es poden veure al web de l'entitat.  

FOTOGRAFIA  JOAN PLANES, AMB 'RÈPTILS DE FUSTA', VA SER EL GUARDONAT DEL PREMI VOTAT PELS SOCIS DE L'ENTITAT, LA CATEGORIA NOVA DEL CERTAMEN

JM.C.

'SUBJECTANT EL MARGE'  Fotografia guardonada de José María Cruz

M.S.

'ESCAMPANT LA BOIRA'  Instantània premiada de Maria Segalés

LITERATURA

'Cabalgar un 
unicornio azul en la
playa', a L'Ateneu

MOLLET.  L'Ateneu Gran acollirà di-

lluns la presentació del llibre Cabal-

gar un unicornio azul en la playa, a 

càrrec d'Enrique Carro, escriptor i 

professor de tallers d'escriptura i li-

teratura. Es tracta de la segona obra 

de Carro –el 2018 va autopublicar 

la seva primera novel·la, ¿Dónde 

estás?–, tanmateix, aquest –publi-

cat enguany per l'editorial Talón 

de Aquiles– és el seu primer llibre 

de relats. Concretament en compta 

amb una desena.  

INFANTIL

'L'arbre dels 
desitjos', al Museu 
a partir de dimarts

MOLLET.  El Museu Abelló organit-

zarà el taller infantil obert L'ar-

bre dels desitjos del Museu Abelló. 

Els assistents participaran en la 

decoració de l'arbre de Nadal del 

museu molletà i també hi podran 

deixar el seu desig per al 2023. S'hi 

pot participar de manera gratuïta 

i sense reserva, i l'activitat es de-

senvoluparà durant la setmana els 

dies 6 i 8 (tots dos festius), i 10 i 

11 de desembre (cap de setmana), 

d'11 h a 14 h.  

MOLLET. El Club Muntanyenc lliura-

va divendres passat els premis del 

18è Concurs de Fotografia Digital 

de Muntanya. La Maria Segalés i el 

José María Cruz van ser-ne els gua-

nyadors de les dues categories, en 

un certamen que va disposar de 89 

imatges presentades.

Segalés va endur-se el premi 

de la categoria open, d'activitats i 

esports de muntanya, amb la ins-

tantània Escampant la boira. Per 

la seva banda, Cruz va endur-se el 

guardó en la categoria social, d'ar-

rels i soques (no arbres), amb la 

fotografia Subjectant el marge. En-

guany, com a novetat, hi ha hagut 

un premi votat pels socis del Mun-

SUSANA MALAGÓN

ENRIQUE CARRO

DISSABTE 29

DIUMENGE 30

DIVENDRES 28

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

Molts núvols baixos durant 

tot el dia, especialment al 

matí, que impediran que les 

mínimes baixin com en dies 

anteriors, però mantindran 

a ratlla les màximes.

Continuarem amb aquests 

núvols, altre cop més 

abundants al matí, en un 

dia fredot però  amb  tem-

peratures un xic més altes.

Encara núvols al matí, fins 

i tot amb algun ruixat,  i 

més sol a la tarda, amb 

temperatures que conti-

nuaran fredes.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 24 19ºC 10ºC 16ºC - 24 km/h SE

DIVENDRES, 25 19ºC 13ºC 12ºC - 27 km/h W

DISSABTE, 26 18ºC 4ºC 13ºC - 15 km/h E

DIUMENGE, 27 17ºC 4ºC 14ºC - 24 km/h SSW

DILLUNS, 28 16ºC 9ºC 12ºC 0,1 16 km/h W

DIMARTS, 29 15ºC 4ºC 12ºC - 21 km/h SW

DIMECRES, 30 15ºC 4ºC 11ºC - 18 km/h W

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