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EN PORTADA

A.MIR

MEDI AMBIENT EL PLA IDENTIFICA SET TRAMS DE LA CONCA DEL BESÒS COM A ÀMBITS PRIORITARIS D'ACCIÓ DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 2022 I EL 2027

L'ACA posa a informació pública el pla de 

gestió del risc d'inundacions per als propers 

sis anys, amb una inversió de 3 MEUR per 

a la protecció de la conca del Besòs

BAIX VALLÈS.  L'Agència Catalana de 

l'Aigua (ACA) ha posat a informa-

ció pública, durant un període de 

tres mesos, el Pla de Gestió del Risc 

d'Inundació (PGRI) i el seu Progra-

ma de Mesures per als propers sis 

anys, tal i com determina la Directi-

va europea per a l’avaluació i gestió 

del risc d’inundacions (2007/60/

CE).  Aquesta planificació, que serà 

vigent durant el període comprès 

entre el 2022 i el 2027, defineix les 

accions i mesures per gestionar i 

reduir el risc d'inundacions a les 

conques internes, on la Generalitat 

de Catalunya té plenes competènci-

es en la matèria. 

La priorització de les mesures i 

accions previstes s’ha fet a partir 

dels resultats obtinguts en la re-

visió i actualització dels mapes de 

perillositat i risc d’inundació del 

segon cicle de planificació (MAPRI 

2019) i aprofitant i actualitzant la 

informació i experiència del cicle 

de planificació comprès entre els 

anys 2016 i 2021.

Aquests mapes han ajudat a iden-

tificar set trams de la Conca del 

Besòs que tindrien un risc d'inunda-

ció superior a la mitjana i, per tant, 

es mostren com a àmbits prioritaris 

d’acció durant aquest període d'ac-

tuació del pla (2022-2027). Per tots 

conca per mesures estructurals.  

A la conca del Besòs hem destin-

tat gairebé 3 milions d’euros en 

actuacions", determina Eva Crego, 

cap de la Unitat de Planificació de 

l’Espai Fluvial de l’ACA.

En concret, es tracta d'una combi-

nació d'actuacions de caràcter més 

general com pot ser el manteniment 

i conservació de les lleres, amb actu-

acions més concretes, prèviament 

identificades, com la que s'ha plani-

ficat a la Roca del Vallès, de crear un 

mur de protecció per protegir d'una 

possible inundació el polígon indus-

trial a tocar del riu.

Aquest pla inclou, tant mesures 

de protecció i prevenció, com tam-

bé de resposta en cas d'inundació, 

sobretot en els territoris densa-

ment ocupats, com serien sistemes 

d'alerta primerenca d'avingudes 

i mesures de protecció de l'emer-

gència com podria ser, en un cas 

molt extrem, l'evacuació de la po-

blació per part de Protecció Civil.

El Programa de mesures del Pla 

de Gestió del Risc d'Inundacions 

defineix una inversió total superior 

als 140 milions d'euros, 127 dels 

quals seran aportats per l'ACA. La 

resta d’inversions aniran a càrrec 

de la Direcció General de la Cos-

ta i el Mar (9,5 MEUR), els titulars 

de les infraestructures (més de 3 

MEUR), entre d’altres.

A expenses del canvi climàtic
"Totes aquestes mesures són per 

assolir uns objectius de reducció 

del risc", concreta Crego. Amb tot  

la cap de la Unitat de Planificació de 

l'Espai Fluvial de l'ACA, indica que 

no saben del cert si aquestes me-

sures són i seran suficients en un 

futur: "Es fa difícil de dir, només 

hem implantat un pla i encara 

no hem tingut temps de veure 

aquesta evolució. Per altra ban-

da, estem en un context de can-

vi climàtic que encara no tenim  

molt clar com afectarà". 

Segons la responsable de l'ACA: 

"A priori, sembla que hi haurà 

pluges més intenses i de manera 

més recurrent, però els models 

de projeccions de canvi climàtic, 

sobretot en zones mediterrà-

nies, tampoc són molt clars". Cre-

go conclou: "Podem fer mesures 

per reduir el risc actual, però 

en un escenari de canvi climàtic 

això pot canviar". ANNA MIR

Accions per l'alt risc 
de futures inundacions

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com
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CREACIONS EN ALTA JOIERIA
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REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, 
INCLÚS GRANS MARQUES

ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.
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1 rubí cabuxo de (21,54 k.)
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12 safirs multicolor (4,22 k.)
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50% dte.
I LA RESTA 

FINS AL

NOVETATS

En el mapa

■ Riu Mogent a Llinars del Vallès

■  Riera de Cànoves a Cardedeu i la Roca 

■  Riu Mogent seu pas pel nucli urbà de 

la Roca.

■ Zona central de la conca del 

Besòs, corresponent amb la zona de 

confluència entre el Besòs i el Mogent 

que afectaria els termes municipals de 

Granollers, Montmeló i Montornès.

■ Riu Tenes, des de Santa Eulàlia de 

Ronçana fins a Mollet del Vallès.

■ Riera Seca a Lliçà de Vall, Parets i 

Mollet.

■ Tram central del riu Besòs -Mollet, 

Martorelles, Sant Fost i la Llagosta, fins 

a Santa Coloma de Gramenet-.

TRAMS IDENTIFICATS 
D'ALT RISC A LA 
CONCA DEL BESÒS

ells, segons informa l'ACA, s'han 

planificat  diverses mesures de pro-

tecció i preparació en cas d'inunda-

ció: "Prioritzem les conques en 

les quals hem detectat que hi ha 

un risc important d’inundació i 

destinem una sèrie de diners per 
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El Ple aprova el Pla Director de Salut Maig, mes de la salut de les dones
En l'última sessió plenària de l'Ajuntament de Montornès es va 

aprovar per unanimitat el Pla Director de Salut del municipi, un 

document que conté 50 d'accions a desenvolupar entre 2022 i 2025 i 

que, entre altres finalitats, té la d'incentivar estils de vida saludables 

entre la població i reduir les desigualtats socials en qüestions de salut. 

L'Ajuntament de Montornès dedica el maig a la salut de les 

dones amb el programa Dones de cap a peus, que inclou una 

desena d'activitats per visibilitzar temàtiques de salut en totes les 

seves accepcions: des de la salut mental i el benestar emocional, 

fins a l’activitat física, passant per la salut alimentària i la sexual. 

SOCIETAT

Record a les víctimes de la Covid
MONTORNÈS.  Les víctimes de la Co-

vid-19 tenen un nou espai d'home-

natge als jardins de l'Ajuntament. 

El memorial, que s'inaugurava 

dissabte, ret un homenatge tant a 

les víctimes de la malaltia com als 

professionals i voluntaris que han 

ajudat a combatre-la. L'espai és 

una obra artística de l'equip d'Ori-

ol Molà, titulada Vida. Consisteix 

en un conjunt de bancs i cadires 

fets amb troncs caiguts d'alzina 

surera i amb la paraula vida inscri-

ta en diversos idiomes.

Durant  la inauguració, la ciuta-

dania feia diverses ofrenes florals: 

primer, les entitats i col·lectius 

que més rellevància han tingut du-

rant la pandèmia com el CAP, els 

Casals de Gent Gran o la xarxa de 

voluntaris Cuidem-nos. A continu-

ació diverses entitats del municipi 

i veïns i veïnes de Montornès que 

també van poder dipositar un cla-

vell al memorial, en un moment 

especialment emotiu. Finalment, 

treballadors i responsables polí-

tics de l'Ajuntament.

En el discurs inaugural, l'alcal-

de, José A. Montero, recordava 

que "hem viscut un dels pitjors 

moments de la nostra història"

i que en aquesta situació "hem 

mostrat una fortalesa conjun-

ta". L'alcalde transmetia el seu 

suport i ànim als familiars de les 

víctimes i agraïa als professionals 

tota la feina realitzada, destacant 

la dels voluntaris de la xarxa Cui-

dem-nos. Més enllà del discurs, 

Montero deia que espera que "la 

ciutadania vagi fent seu aquest 

espai memorial" i destacava l'"e-

moció" del moment. 

Pepi Bautista i Tili Parra són 

dues veïnes de Montornès que 

tenen molt a veure amb el mo-

nument inaugurat. Les dues van 

perdre familiars propers per la 

Covid i van ajudar confeccionant 

mascaretes casolanes. Bautista es 

mostrava agraïda pel memorial: 

"Em sembla molt bé perquè és 

un reconeixement a totes les 

persones que han col·laborat 

en aquest desgraciat moment". 

Parra també veu en el monument 

CIUTADANIA  L'AJUNTAMENT INAUGURA UN ESPAI MEMORIAL EN HOMENATGE A LES VÍCTIMES, ELS PROFESSIONALS I ELS VOLUNTARIS VIA PÚBLICA

La Diputació haurà 
de tornar a licitar les 
obres de millora de la 
BV-5001 a Montornès

MONTORNÈS. La Diputació, res-

ponsable de la carretera BV-5001, 

fa uns dies comunicava a l’Ajun-

tament l’abandonament dels tre-

balls de millora de la seguretat 

viària a la via al seu pas Montornès 

per part de l’empresa adjudicatà-

ria. L’ens provincial s’ha compro-

mès a acabar les feines que siguin 

necessàries per garantir la segu-

retat a les dues obres executades 

fins ara: la cruïlla amb el carrer de 

Can Parera i una part de l’actuació 

a la rotonda de l’avinguda d’Ernest 

Lluch, que ha quedat a mig fer.

El projecte de la Diputació tenia 

com a finalitat reduir l'accidenta-

litat a la via i incloïa sis actuacions 

de millora al llarg de la carretera, 

des d’Ernest Lluch fins a la cruïlla 

de Can Parera, punts on s'havien 

realitzat els primers treballs. En 

aquests moments resta per execu-

tar un 40% de l'obra, segons fonts 

de la Diputació. En concret, a més 

d’acabar les obres a la rotonda de 

l’avinguda d’Ernest Lluch, faltarà 

executar les millores previstes en 

quatre punts més: la cruïlla amb 

l’avinguda de la Llibertat; un pas 

elevat a l’altura del carrer Major; 

la rotonda de l’avinguda de la Mare 

de Déu de Montserrat i la intersec-

ció amb el carrer de Villanueva.

Després de la renúncia del con-

tractista, la Diputació haurà de 

redactar un nou projecte, licitar-lo 

i adjudicar-lo. 

S.C.

MEMORIAL ALS JARDINS DE L'AJUNTAMENT Ciutadans i col·lectius montornesencs van fer-hi ofrenes florals

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

un bon homenatge: "No l'havia 

vist fins ara i és preciós. M'he 

quedat meravellada".

La inauguració també va comp-

tar amb dues actuacions musicals 

a càrrec de quatre alumnes de 

l'Escola de Música municipal i la 

lectura d'un poema per part d'una 

estudiant del Consell d'Infants.

Una crisi documentada
El mateix dissabte, s'estrenava 

el documental Montornès i la cri-

si de la Covid-19, en què s'explica 

l’esforç del veïnat per alleugerir 

l'impacte del virus amb col·labo-

racions desinteressades ja fossin 

la fabricació de mascaretes o la 

recollida de material sanitari o 

l'acompanyament a les persones 

més vulnerables. El film mostra 

nombrosos testimonis, tant de ve-

ïns i de veïnes com personal sani-

tari i de l'Ajuntament, que descri-

uen vivències en primera persona 

o reflexionen sobre les situacions 

que va provocar el coronavirus i de 

quina manera es van intentar pal-

liar. El documental es va projectar  

a l'espai Montbarri i al Margarida 

Xirgu i es pot veure al canal de You-

Tube de l'Ajuntament. S.C.
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Enderroc del Bora-Bora

EMPRESES  LA PARCEL·LA, DE 22.500 METRES, ACOLLIRÀ UN CENTRE LOGÍSTIC

MONTORNÈS. Ja estan en marxa les obres 

d'enderroc de l'antiga discoteca Bora-Bora 

(anteriorment EiBíSí) i del centre d'oci que 

hi ha al mateix recinte i que ocupen una par-

cel·la de 22.500 metres quadrats. Scannell 

Properties, companyia nord-americana de-

dicada al desenvolupament i la inversió im-

mobiliària en projectes industrials i logístics 

ha començat les obres per aterrar les ins-

tal·lacions com a pas previ a la construcció 

d'una nova plataforma logística de 13.500 

metres quadrats, que posarà a disposició 

d'operadors privats. 

Aquest desenvolupament, que es preveu 

que estigui enllestit durant el primer tri-

mestre de l'any que ve, és el segon projecte 

d'aquesta promotora al mercat català, des-

prés de l'adquisició, l'any passat, de 42.500 

metres quadrats de sòl logísitic a Santa Per-

pètua de Mogoda. 

dimecres 
25 de Maig a les 19 h 
carrer Major, 31

Assemblea 
local 

Vine a dir 
la teva!

Prepararem les municipals del 2023

m.m.

A TERRA  Ja fa uns dies que han començat les obres per enderrocar les instal·lacions
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c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

Després de realitzar-se una donació pot sor-
gir el penediment i que el donant decideixi 
fer marxa enrere. Això no sempre és possible, 
perquè la regla general és que les donacions 
no són revocables. No obstant això, existeixen 
una sèrie de motius que justificarien aquesta 
revocació segons el dret català. Són els se-
güents: 
1. La “superveniencia” de fills dels donants: 
aquesta causa pretén protegir la família del 
donant, partint de la base que en cas que el 
donant sabés que anava a tenir un fill, no hau-
ria fet la donació.
2. La supervivència dels fills dels donants que 
aquests creien morts.
3. L’incompliment de les càrregues imposa-
des: en el moment de realitzar la donació, el 
donant pot imposar al donatari carregues o 
gravàmens, tant a favor del donant com de 
terceres persones. En aquests casos, si el do-
natari no compleix amb les càrregues o gra-
vàmens imposats, el donant quedarà legitimat 
per a la revocació.
4. La ingratitud dels donataris: es conside-
ren causes d’ingratitud tots aquells actes 
penalment condemnables que el donatari 
faci contra la persona o els béns del donant. 
S’inclouen a més no sols els actes d’ingratitud 

contra el donant sinó també contra els seus 
fills i/o cònjuge.
5. La pobresa del donant: entesa com la fal-
ta de mitjans econòmics dels donants per a 
la seva sustentació. Es tracta d’un concepte 
ampli, que s’ha anat determinant per la juris-
prudència.

El termini per a exercitar l’acció de revocació 
de la donació és d’un any a comptar des del 
moment en què es produeix el fet que la moti-
va. La acció revocatòria pot intentar-se contra 
els hereus dels donataris, excepte en el cas de 
revocació per ingratitud, i poden exercir-la els 
hereus dels donants

En el cas de donacions oneroses, és a dir, quan 
hagi existit contraprestació, únicament seran 
revocables quan es doni un incompliment de 
càrregues, no sent aplicables en aquest cas la 
resta de causes.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Puc penedir-me d’una donació 
i recuperar el donat?

LA BASSA

SEGURETAT

Protecció Civil 
demana reparar la 
bassa d'extinció 
d'incendis 

SANT FOST. Protecció Civil ha recla-

mat al Departament d'Interior de 

la Generalitat de Catalunya que es 

reapari la bassa d'aigua d'extin-

ció d'incendis forestals que hi ha 

a la Conreria, a Sant Fost. Segons 

apunten des del cos de voluntaris 

santfostencs, durant els últims 

anys s'ha fet aquesta reclamació 

sense que s'hagi solucionat el pro-

blema. Els mateixos voluntaris in-

diquen que "la bassa continua en 

estat d'abandonament".  

Un incendi deixa sense 
llum la residència Gaudí

SANT FOST. Un incendi que es va 

produir en un quadre elèctric del 

carrer Antoni Gaudí de Sant Fost 

va deixar sense llum, dimarts a la 

tarda, la residència Gaudí de la lo-

calitat i part del veïnat de la via.

Els fets van tenir lloc a les 18.45 

h i en el succés van intervenir els 

Bombers de la Generalitat, la Poli-

cia Local i voluntaris de Protecció 

Civil, els quals es van encarregar 

de traslladar alguns dels avis i 

àvies de la residència a les seves 

habitacions, ja que com que no hi 

havia electricitat els ascensors no 

funcionaven.

En l'actuació van participar més 

de 21 efectius de Protecció Civil de 

diverses localitats, els quals també 

es van encarregar de subministrar 

electricitat als afectats gràcies a 

la col·locació de generadors elèc-

trics. Segons va informa Protecció 

Civil, a les 0.22 h havia quedat res-

tablert el subministrament elèc-

tric temporalment.  

 SUCCESSOS L'INCIDENT TAMBÉ VA AFECTAR ALTRES VEÏNS

ELS BOMBERS Durant l'actuació que va tenir lloc dimarts a la tarda

protecció civil sant fost

Denunciats per 

abocaments il·legals

MOLLET. La Policia Municipal de 

Mollet va enxampar a quatre 

persones que estaven llençant 

una gran quantitat de deixalles i 

residus en una zona del barri de 

Lourdes. Donada la importància 

de l’abocament, la infracció podria 

considerar-se com a molt greu 

amb una multa de fins a 3.000 eu-

ros. 

CONVIVÈNCIA

MOLLET. El conseller d’Interior, 

Joan Ignasi Elena, va presidir di-

vendres al migdia, a l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya 

(ISPC), el lliurament de les Meda-

lles d’Honor i les Distincions per 

serveis excepcionals als membres 

del Cos de Bombers de la Generali-

tat dels anys 2020 i 2021.

En total, divendres es van lliurar 

32 distincions per serveis especi-

als, entre felicitacions, mencions 

honorífiques i medalles d’argent. 

D’aquestes distincions, 12 cor-

responen al període de 2021, i 20 

al de 2020. Cap d’aquests anys, 

excepcionalment, no es va poder 

realitzar l’acte per la situació deri-

vada de la pandèmia.

Medalla honorífica
Entre els homenatjats divendres 

hi havia l'actual cap del parc de 

Bombers de Mollet, en Roger Lli-

nàs. Llinàs qui a banda de bomber 

també és infermer, va rebre la me-

dalla honorífica per haver exercit 

de voluntari en centres hospitala-

ris durant els moments més durs 

Reconeixement per al 
cap de Bombers de Mollet

GUARDONS EL CONSELLER D'INTERIOR VA PRESIDIR L'ACTE

de la pandèmia sanitària de la Co-

vid 19.

També es va concedir una meda-

lla d'or a Virgilio Arroyo Revilla i 

Fernando Jiménez Porcar, del Parc 

de Bombers de Mollet. Durant l'ac-

te el titular d’Interior va afirmar 

que va advertir que venen mesos 

complicats amb un alt risc d’incen-

dis i va demanar la "màxima col·

laboració" de la ciutadania. 

protecció civil sant fost
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A L’AJUNTAMENT

Canvi de portaveu al Grup Municipal

Núria Muñoz 
Regidora d’Habitatge, Respecte Animal, Infància, Solidaritat i Portaveu de Podem Mollet

La sanidad de todos y todas
Todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en 

condiciones de igualdad. Así se recoge en el artículo 43 de la Constitución Española.

Desde Podemos siempre hemos defendido una apuesta firme por la sanidad pública 

100% y por la desmercantilización que se ha producido fruto de los gobiernos de 

derechas de Convergencia i Unió en las últimas décadas en Catalunya.

Estos gobiernos han potenciado la sanidad privada y han ido orientando a la 

población hacia mutuas de salud, provocando retrasos en pruebas médicas y listas de 

espera que han desesperado a la ciudadanía hasta que han decidido pagar por ello, si 

es que han podido costeárselo.

Podemos defiende la necesidad de políticas y recursos para una sanidad garantizada y 

esta solo puede darse resolviendo los problemas de manera estructural. No queremos 

llegar a ver que en lugar de acudir al médico con la tarjeta sanitaria, tengamos que 

hacerlo con la tarjeta de crédito. 

La atención primaria es un pilar básico que tiene que responder a las necesidades 

de los y las pacientes. Los ciudadanos padecemos los ataques constantes a la 

atención primaria y por ello, tenemos que protegerla. 

En Podemos Mollet creemos que desde el ámbito local hay mucho por lo que luchar. 

Creemos que es básica la participación de la ciudadanía para revertir la situación 

actual y mejorar la sanidad pública. Apoyamos a los y las trabajadoras sanitarias en 

la reivindicación de mejoras de sus condiciones laborales ya que estas se traducen 

en una mejor atención para pacientes y las familias de las mismas. 

La crispación actual en el sistema sanitario es fruto del maltrato que han padecido 

estos y estas profesionales durante años a la que además se le ha sumado la 

controvertida gestión de esta pandemia que los ha sometido a una presión sin 

precedentes.

Luchemos entre todas y todos por un sistema de salud fuerte. Ayer, hoy y siempre: 

Sanidad Pública.

Mari Carmen Pichardo

Com podem saber el grau d’acceptació o rebuig que la ciutadania sent davant 

de la monarquia? Com podem conèixer el grau d’aspiració de ser una república? 

Doncs ho tenim difícil, ja que fins al 2015 el CIS incloïa una pregunta sobre el grau 

d’acceptació que tenia la població sobre la monarquia, però els darrers anys ha 

desaparegut. Molt significatiu.

Davant d’aquesta situació, el passat 14 de maig es va impulsar una consulta estatal de 

forma simultània a tot el país perquè la ciutadania es pugui pronunciar i decidir sobre 

la forma d’Estat. No es tractava d’una consulta amb què es pretengués cap validesa 

legal, només crear una via d’expressió i participació ciutadana sobre una qüestió de 

màxima importància en qualsevol democràcia: la forma d’Estat.

S’ha aconseguit organitzar a tot l’Estat 724 meses, amb més de 4.000 persones 

voluntàries. S’ha aconseguit sentir la veu i fer participar a 81.617 votants i el resultat 

ha estat tot un èxit de participació: 76.106 (93,25%) vots a favor de la República i  

4.731 (5.81%) a favor de la Monarquia.

Aquí a Mollet també ens hem organitzat en un grup de persones de diferents àmbits 

però per un mateix objectiu: que a la nostra ciutat també es pogués consultar a la 

ciutadania per participar en aquesta consulta estatal. A Mollet per decidir sobre la 

forma d’estat que volem, república o monarquia, es va concloure la jornada amb una 

participació de 522 persones.

Des de Podem, vam donar suport a aquesta iniciativa i a aquest moviment popular 

i volem mostrar la nostra satisfacció per l’èxit d’aquesta Consulta democràtica i de 

lliure expressió popular i felicitem totes les persones voluntàries i totes les que han 

participat en les votacions.

Per trobar-nos i fer sentir la nostra veu, per promoure el debat i qüestionar-nos allò 

que volen que sigui inqüestionable: la monarquia a Espanya. En democràcia res no deu 

ser inqüestionable llevat de la voluntat del poble. Des de Podem continuarem treballant 

per fer realitat una consulta real i vinculant que ens deixi decidir quin estat volem ser.

En democràcia res no deu 
ser inqüestionable llevat 
de la voluntat del poble

A partir d’aquest mes de maig, la regidora Núria Muñoz assumirà el càrrec de portaveu del 
grup municipal a l’Ajuntament.
La responsable de Podemos Mollet serà la cara visible a les eleccions municipals del 2023.
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El jutjat investiga el procés de 
concessió del bar de l'Sputnik

MONTORNÈS. La concessió per a la 

gestió del gastrobar del Centre Juve-

nil Sputnik ha arribat als tribunals. 

El Jutjat d'Instrucció número 1 de 

Granollers investiga el cas després 

que el PSC hagi presentat una que-

rella  per presumptes delictes de 

suborn a funcionari públic i tràfic 

d'influències. "Creiem que el pro-

cediment no està prou justificat. 

Hi ha una adjudicació d'un servei 

públic amb una concessió per de-

cret com a contracte menor i no 

amb un concurs públic", explica a 

SomMontornès Eva Díaz, portaveu 

del PSC, qui considera que la quere-

lla podria ser ampliable a altres pre-

sumptes delictes com prevaricació i 

malversació de cabals públics. 

El jutjat ha cridat a declarar en 

qualitat d’investigats a l’alcalde,  

José A. Montero, el primer tinent 

d’Alcaldia i regidor d’Ocupació, Pro-

moció Econòmica i Comerç, a Jordi 

Delgado, i el regidor de Joventut 

Sergio Carrillo, entre d’altres. En la 

fase d'instrucció que s'ha obert, el 

jutjat ha sol·licitat a l’Ajuntament 

de Montornès l’expedient complet i 

la documentació referent a aquesta 

concessió i ha citat altres testimonis 

per la seva implicació en els fets que 

motiven la querella. Un cop es tan-

qui la instrucció el jutjat decidirà si 

arxiva el cas o s'obre judici oral.

Impuls cooperatiu
La gestió del gastrobar de l'Sputnik 

està lligada a un projecte per pro-

moure l'economia social entre els 

joves, que l'Ajuntament va enge-

gar el 2019. En aquell moment, la 

institució va fer una crida pública 

a joves emprenedors interessats 

perquè, a través de la constitució 

d'una cooperativa, gestionessin el 

servei de bar de l'equipament ju-

venil, amb l'assessorament tècnic 

de l'Ateneu Cooperatiu. Un cop es 

va definir el grup motor integrat 

pels joves interessats, Ajuntament 

i Ateneu van fer un procés d'acom-

panyament per a la posada en mar-

xa del bar. "El desembre de 2020 

els joves van constituir la coope-

rativa i l'Ajuntament els va fer 

un contracte d'un any impror-

rogable", explica el regidor Jordi 

Delgado, qui recorda que "des del 

primer moment" ja es preveia 

un concurs públic obert del servei 

un cop finalitzat el primer any de 

contracte, una licitació que, segons 

Delgado, ja està preparada i que es 

publicarà en les properes setma-

nes. "Es tracta d'una prova pilot, 

no parlem d'un àmbit mercantil 

sinó formatiu", diu Delgado, qui 

defensa tot el procés com un "espai 

de formació professionalitzado-

ra" per a aquests joves, com a sor-

tida d'autoocupació en el marc del 

món cooperatiu i l'economia social. 

En aquest sentit, la socialista Eva 

Díaz reconeix que la filosofia del 

projecte ha estat explicada pel go-

vern en diverses ocasions però "al 

nostre parer és una adjudicació 

fraudulenta", diu.

Pel que fa a la lectura política, Del-

gado lamenta que amb la querella 

el PSC hagi fet "el salt a la judicia-

lització". "Des del principi el PSC 

ha estat contrari al projecte del 

gastrobar però s'hauria d'haver 

mantingut el debat en l'àmbit po-

lític", opina el regidor dels comuns, 

qui diu estar "tranquil". "Tot el 

procés ha estat públic i tenim clar 

que no hi ha hagut cap mena d'ac-

tivitat delictiva ni per part dels jo-

ves ni per part dels responsables 

polítics", conclou Delgado. L.O.M.

TRIBUNALS   EL BAR ESTÀ GESTIONAT PER UNA COOPERATIVA JOVE IMPULSADA DES DE L'AJUNTAMENT 

El PSC presenta una querella per "possibles irregularitats" i des 
del govern defensen la gestió feta per promoure l'economia social

MONTORNÈS. La Unió de Botiguers 

de Montornès organitzava diu-

menge a la plaça Pau Picasso el pri-

mer Mercat Fora Estocs de l'any, 

després que a l'abril s'hagués de 

suspendre per la pluja. Aquest cop, 

el sol va acompanyar la vintena de 

parades que van oferir als visitants 

articles de tota mena amb des-

comptes i oportunitats. Bosses de 

mà, robots de cuina, cremes i cos-

mètics naturals, moda infantil, van 

ser alguns dels protagonistes de 

la fira que també va comptar amb 

oferta de productes artesans. "Ha 

estat una fira molt lluïda, la gent 

té ganes de sortir i de conèixer 

el comerç del municipi. La valo-

ració és molt positiva", explica 

Raquel Marco, dinamitzadora de 

la Unió de Botiguers de Montor-

nès. A més de l'oferta comercial, la 

fira va comptar amb tot un seguit 

d'activitats paral·leles com una 

barbacoa i una xocolatada, a més 

d'activitats infantils.

Un cop celebrada aquesta pri-

mera cita comercial, la Unió de 

Botiguers ja treballa en la propera 

fira al carrer que es preveu per als 

mesos de juny o juliol. També ha 

començat a treballar en la fira me-

dieval de l'octubre. 

La Unió de Botiguers treu els 
seus estocs a la plaça Pau Picasso

COMERÇ   UNA VINTENA DE PARADES VAN PARTICIPAR EN LA CITA COMERCIAL

UBM

PARADES  Els comerciants es van instal·lar a la plaça Pau Picasso

El Centre Juvenil Sputnik acollia dissabte per segon any consecutiu, la Jornada 
Animalista i Mediambiental de Montornès (JAMMon), amb paradetes i activitats 
relacionades amb la lluita ecologista i animalista. En acabar, l’amfiteatre 
de l’Sputnik va acollir el visionat de la gala d’Eurovisión en pantalla gran 
i la primera edició de la Silent Party. Tot plegat, propostes sorgides dels 
pressuposts participatius Kosmos 2022. FOTO: SERGI CASANOVAS

Propostes Kosmos a l'Sputnik

Mesures per evitar les 
males olors que surten 
del clavegueram
MONTORNÈS. L'Ajuntament de 

Montornès ha iniciat la instal·lació 

de clapetes en alguns embornals, 

una mesura que pretén evitar la 

sortida de males olors de la xarxa 

de clavegueram. En total s’ha pre-

vist actuar sobre 84 embornals 

a les zones de Ca l’Espasell, Can 

Parera i La Bòbila, entre d'altres, 

però segons ha informat l'Ajunta-

ment, l’acció es podrà estendre a 

altres punts on es detectin proble-

mes persistents de males olors.

Es tracta d’un tipus de vàlvula 

que es col·loca al tub de connexió 

de l’embornal amb la xarxa gene-

ral de clavegueram, de manera que 

impedeix el pas de les males olors 

cap a la superfície però permet el 

pas de l’aigua cap a l’interior de la 

xarxa en cas de pluja.

Les feines van començar per Ca 

l’Espasell i per Can Parera. També 

s'actuarà sobre els embornals dels 

carrers del Molí, de Lleida i de Ra-

fael Alberti.

Els treballs van a càrrec de Dre-

natges Urbans del Besòs, que és 

l’empresa pública del Consorci 

Besòs Tordera, amb la qual l’Ajun-

tament duu a terme el manteni-

ment de la xarxa de clavegueram.

El cost pressupostat és de 

29.983 € i es finança amb l’exce-

dent del servei de neteja del 2021 

que és de 35.859,77 €. 

VIA PÚBLICA S'ACTUARÀ EN 84 EMBORNALS DEL MUNICIPI

MONTORNÈS. El passat 8 de maig, 

una quinzena de persones volun-

tàries van recollir prop de 30 kg de 

residus a l'entorn del riu Mogent 

en el marc de l’acció de neteja dins 

la iniciativa Let’s Clean Up Europe. 

L'acció de neteja coorganitzada 

per l’associació Montornès Animal 

i l’Ajuntament amb el suport del 

Club Bàsquet Vila de Montornès va 

consistir en la recollida de residus 

de la llera del riu Mogent que es 

van dipositar als contenidors habi-

litats a Les Vernedes.

MONTMELÓ. Montmeló ha estrenat 

aquest mes de maig un aparcament 

de bicicletes públic i gratuït, situat a 

la plaça de l'Estació. L'aparcament 

estarà disponible 24 hores al dia, 

tots els dies de l’any. La instal·la-

ció coberta té el nom de MoBike i 

pretén ser un servei d'aparcament 

de bicicletes per a totes les perso-

nes que l'hagin de deixar aparcada 

durant un període curt de temps 

(màxim 48 hores). L'espai interior 

està tancat i s'ha d'accedir mit-

jançant l'App de Pverde.

Recullen 30 kg de 
residus de l'entorn 
del riu Mogent

Montmeló estrena 
aparcament cobert 
de bicicletes
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Tres martorellesencs, a la final 

de l'Audi Creativity Challenge

MARTORELLES.  Els joves martorellesencs 
Gerard Truyols, Margot Gilabert i Roger 
Truyols s’han classificat per a la final de la 
7a edició de l'Audi Creativity Challenge, una 
competició amb la qual la marca alemanya 
repta el jovent a presentar les idees més 
creatives per transformar el futur. La final 
se celebrarà el 18 de juny a Madrid.

El trio de martorellesencs s'hi ha presen-
tat i ha arribat a la final amb el seu projecte 
Código verde, una aplicació mòbil que vol 
millorar el consum responsable i la gestió 
dels residus domèstics.

L'aplicació té l'objectiu de motivar, cons-
cienciar i educar en el consum responsable 

i la gestió de residus de les famílies a través 
d'una aplicació mòbil que serà gestionada 
per l'Ajuntament de cada municipi: "Volem 

que les famílies treballin en equip per 

millorar els seus hàbits i les seves dinà-

miques mediambientals", apunta Roger 
Truyols. Per això l'aplicació permetrà crear 
un clan amb el seu nom i escut personalitzat 
per tal que les famílies competeixin per qui-
na és la que millor gestiona els seus residus.

Cal destacar, a més, que han arribat a un 
acord de col·laboració amb RAC1 per poder 
disposar a l'aplicació Código Verde de tots 
els podcasts del programa mediambiental 
Oxigen.  

EMPRENEDORIA  GERARD I ROGER TRUYOLS I MARGOT GILABERT SÓN ELS FINALISTES

CREADORS DE CÓDIGO VERDE  D'esquerra a dreta: Gerard Truyols, Roger Truyols i Margot Gilabert

Audi CreAtivity ChAllenge

CIUTADANIA

Augmenta un 15% 
el nombre de fets 
delictius envers el 
col·lectiu LGTBI+
MOLLET.  La xifra de delictes envers 
el col·lectiu LGTBI+ va créixer un 
15% al Vallès Oriental durant el 
2021, respecte al 2020. Pel que fa al 
nombre de víctimes es va registrar 
un lleuger descens, passant de les 
13 del 2020 a les 11 del 2021. Les 
dades les ha fet públiques el Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental, 
coincidint amb la commemoració 
aquest 17 de maig, del Dia Interna-
cional contra la LGTBI-fòbia. D'altra 
banda, segons dades dels Mossos 
d’Esquadra, es van registrar a les 
Àrees Bàsiques Policials de Grano-
llers i Mollet del Vallès un total de 9 
fets delictius el 2020 i 12 fets delic-
tius el 2021, categoritzats com a de-
lictes d’odi i discriminació per raó 
de LGBTI-fòbia. D'aquests 12 fets 
registrats el 2021, quatre estaven 
relacionats amb un delicte contra 
l'exercici dels drets fonamentals i 
les llibertats públiques, tres van ser 
categoritzats com a delictes de lesi-
ons i els altres cinc restants van ser 
per trencament de condemna, ame-
naces, danys i injúries. 

L'escola de Santa Maria 
tindrà llar d'infants
SANTA MARIA DE MARTORELLES.  El 
curs vinent, l'Escola Les Mimoses 
de Santa Maria disposarà de pla-
ces de llar d'infants d'1 i 2 anys al 
mateix centre educatiu. L'objectiu 
és garantir que hi hagi més infants 
per revitalitzar l'escola. El centre 
oferirà 13 places d'aules d'infantil 
I1 i I2 (infants nascuts el 2020 i el 
2021), una alternativa emmarcada 
en el pla del Departament d'Educa-
ció per facilitar la creació d'escoles 
bressol en entorns rurals o en mu-
nicipis amb poblacions de menys 
de 2.500 habitants, com és el cas de 
Santa Maria de Martorelles.

Els grups reduïts que existeixen 
a l'escola, que és cíclica, perme-
tran agrupar alumnes de diferents 
cursos en una mateixa aula. És el 
cas de P3 i P4, per una banda, i 3r 
i 4t, de l'altra. Aquesta unificació 
alliberarà espais per acollir les 
13 places d'escola bressol durant 
aquest curs vinent mentre es fan 
les obres d'ampliació del centre de 
cara al següent curs. L'Ajuntament 
rebrà una subvenció de 10.000 
euros per plaça per poder adap-

tar l'escola, i assumirà un cost de 
5.000 euros anuals per mantenir 
el servei, que serà finançat majori-
tàriament per la Generalitat. Com 
a la resta d'escoles bressol públi-
ques, el curs vinent les places d'I2 
seran gratuïtes per a les famílies i 
en el cas d'I1, el cost serà de 118 
euros. La setmana passada es va 
fer una reunió a la qual van assis-
tir gairebé una desena de famílies 
interessades.

"Disposar d'escola bressol a la 

mateixa escola pot revitalitzar el 

centre, perquè ens garanteix una 

base sòlida per després poder 

omplir l'aula de P3", explica l'al-
calde de Santa Maria de Martorelles, 
Rodolf Casas. De fet, Les Mimoses, 
en ser una escola d'una única línia, 
pateix encara més la davallada de-
mogràfica generalitzada i enguany 
només havia rebut tres preinscrip-
cions per a P3. "Amb l'actual situa-

ció demogràfica existeix el perill 

que es vagi buidant l'escola", con-
sidera la directora de l'escola, Emma 
Suñé, qui assegura que la proposta 
"és engrescadora".  

EDUCACIÓ  S'OBRIRAN 13 PLACES PER A INFANTS D'1 I 2 ANYS

Aula d'estudi a 
l'Ateneu Jaume Rifà

SANT FOST. A un mes perquè arren-
qui la selectivitat, l'Ajuntament 
ha habilitat una aula d'estudi a 
l'Ateneu Jaume Rifà. L’espai estarà 
disponible del 25 de maig al 13 de 
juny de 9 h a 13.30 h i de 15 h a 22 h.

16/05 Luca Romero Moreno     (Santa Perpètua)

14/05 Laia López Barzol                      (La Llagosta)

04/05 Nir Min El Amrani (Mollet)

04/05 Igor Martinez Nuñez                (Montornès)

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

10/05 Juana Cabañas Fernández 78 anys

13/05 Enriqueta Garcia Rovira 90 anys

PARETS DEL VALLÈS

12/05 Belisario Gutiérrez Fonseca 73 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

12/05 Ramona Soley Soley 90 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Disponibles els 
ajuts de menjador

MARTORELLES. El Consell Comarcal 
del Vallès Oriental ha convocat els 
ajuts individuals al menjador es-
colar pel pròxim curs 2022-2023. 
Les famílies podran sol·licitar-lo 
del 17 de maig al 15 de juny del 
2022  i els tràmits s’han de fer te-
lemàticament o presencialment a 
l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

CONVOCATÒRIA

Primer trajecte del 
bicibus a Can Besora

L'AMPA de l'escola Can Besora i 
Mollet Pedala iniciaven divendres 
passat el primer trajecte del bici-
bus amb una dotzena de partici-
pants. El projecte permet que els 
infants arribin a l'escola en bicicle-
ta i la intenció és continuar oferint 
aquesta ruta cada divendres fins a 
finals de curs.

BREUS

Un vídeo del poble, 
fet per alumnes

La classe de tercer de l'escola Si-
meó Rabasa ha editat un vídeo del 
municipi per a posar el punt final 
al projecte per estudiar Martore-
lles, amb el qual han après dife-
rents aspectes del poble.
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La remodelació del pavelló 

Riera Seca arrencarà a l'estiu

MOLLET.  L'Ajuntament va presentar dimarts 

les obres de reforma i rehabilitació del Pa-

velló Municipal d’Esports Riera Seca, unes 

actuacions amb les quals l'aspecte exterior 

canviarà i l'interior de l'equipament també 

millorarà, ja que actuaran sobre la coberta, la 

pista poliesportiva i la graderia, entre d'altres. 

El consistori preveu que aquest estiu arren-

qui la primera part de les obres –interior del 

pavelló–, que tindran una durada d'uns tres 

o quatre mesos, i que impediran la pràctica 

esportiva en aquest espai. Tanmateix, el Club 

de Patinatge Artístic i el Mollet Hoquei Club sí 

que podran seguir fent ús de la pista exterior 

fins que les actuacions estiguin enllestides.

El següent pas consistirà, principalment, a 

enderrocar la façana del pavelló per recons-

truir-la. Aquestes tasques també podrien du-

rar uns tres o quatre mesos i es preveu que es-

tiguin enllestides el segon semestre del 2023, 

segons apuntava el batlle, Josep Monràs. En 

aquest cas, es podrà compaginar amb l'activi-

tat esportiva. Monràs va destacar la sostenibi-

litat del projecte, que integrarà plaques solars, 

així com el trasllat de la tribuna a l'altra banda.

Un cop enllestida la reforma interior, la 

pista exterior serà el següent repte a abor-

dar. Monràs va explicar que volen "que 

pugui quedar un pavelló tancat o obert 

segons què convingui".  

EQUIPAMENTS  MILLORES A LA COBERTA, A LA PISTA POLIESPORTIVA I A LA GRADERIA

IMATGE VIRTUAL  Així podria quedar la façana del pavelló després de les obres previstes

AJ. MOLLET

Rambla Balmes, 1-3 · Mollet del Vallès (al costat d’Abacus) · T. 935 709 145

www.hogardecora.es

NOU MODEL 
amb estructura massissa de faig 
GARANTIDA DURANT 30 ANYS.

Tapissat amb llins ecològics.

Base de molles i coixins farcits 
de visco i plumo d’oca.

Sofàs de qualitat 
fets a mida

Trobada de socis a
Mollet del Vallès

Dimecres 25 a les 19 h
Centre Cultural La Marineta

(Carrer de l’Església, 7)
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Ramon Torrents Claros
Pare de l’editor del diari SomGranollers, 

Ramon Torrents

El grup de diaris Som expressa el seu condol 
a familiars i amics per la seva pèrdua.

Descansi en pau  

BAIX VALLÈS. El suport al model re-

publicà ha estat molt majoritari en 

la consulta no vinculant celebrada 

aquest dissabte a tot l'Estat, en què 

81.617 persones van ficar el sobre a 

les urnes per triar entre monarquia 

i república. Als punts de votació del 

Baix Vallès –Mollet, Parets i Sant 

Fost– han participat 802 persones.

La Plataforma Consulta Popu-

lar Estatal Monarquia o República 

organitzava dissabte la consulta a 

724 punts de votació repartits en-

tre les 17 comunitats autònomes i 

algunes ciutats estrangeres.

A Mollet, els set punts de vota-

ció instal·lats durant el dissabte 

al matí van recollir 522 vots, dels 

quals el 97,7% (510 vots) van ser 

de suport a la república, 10 a la 

monarquia i 2 van ser nuls.

En el cas de Parets, van votar 235 

persones que també es van mostrar 

favorables de manera aclaparado-

ra al sistema republicà, amb 231 

vots (el 98,3% de les paperetes) i 

només 4 per a la monarquia.

A Sant Fost de Campsentelles, a 

la taula situada a la plaça de la Vila, 

es van recollir 45 vots, dels quals 

41 (91,1%) van ser per al model 

d'estat republicà i 3 (6,6%) per al 

monàrquic i un vot nul.

La consulta, de caràcter no vin-

culant, tenia com a objectiu que la 

ciutadania pogués donar la seva 

opinió sobre el model d'estat a l'es-

tat espanyol. "Ens hauria agradat 

més participació, però estem sa-

tisfets tenint en compte els pocs 

mitjans de què disposàvem", ex-

plica Antonio López, membre de 

la plataforma que ha organitzat la 

consulta a Mollet, que ha comptat 

amb una trentena de persones.

A l'Estat, el 93,25% dels partici-

pants a la consulta va optar per un 

model d'Estat republicà, davant 

d'un 5,81% que optaven per la 

Corona. L'alternativa republicana 

va recollir 76.106 vots i 4.731 vots 

va ser per a l'opció de la corona. El 

mapa es completa amb 780 vots en 

blanc o nuls.  

POLÍTICA  ACLAPARADOR SUPORT AL MODEL D'ESTAT REPUBLICÀ

800 vots baixvallesans 
en la consulta sobre 
monarquia o república

"Mai s'havia arribat tan lluny
ni mai havíem estat tanta gent"

MOLLET.  "Van ser tres anys i vuit 

mesos a presó que no s'obliden, 

però tampoc els porto com una 

llosa i puc treure'n parts positi-

ves, fins i tot". Així es referia a la 

seva estada engarjolat l'exconse-

ller d'Interior Joaquim Forn, du-

rant la presentació del seu llibre 

Entre togues i reixes, dimecres a la 

tarda a La Marineta en un acte or-

ganitzat per Junts a Mollet.

Forn va reiterar el seu agraïment 

a la ciutadania, pel suport rebut. 

"Sé que moltes vegades us heu 

preguntat si la gent feia prou, 

i jo crec que sí", assegurava. De 

fet, l'exconseller va admetre que 

pensava que després del primer 

Nadal empresonat, els ciutadans 

ja se n'oblidarien, dels presos. "Ho 

trobava normal, perquè la gent 

té altres preocupacions, i no va 

estar així", va refermar.

D'altra banda, Joaquim Forn va 

recordar l'1 d'Octubre, que definia 

com un desig fet realitat: "Per a 

nosaltres era un somni que al-

gun dia poguéssim votar en un 

referèndum sobre la indepen-

dència del nostre país. Ha estat 

la felicitat més gran de les nos-

tres vides, poder participar en 

el que vam viure aquells dies".

Malgrat les funestes conseqüèn-

cies –amb empresonats i exiliats–, 

l'exconseller va assegurar que tot 

plegat "va valer la pena", perquè 

"mai s'havia arribat tan lluny, ni 

mai havíem estat tanta gent".

Per últim, Forn va apuntar que 

està "disposat al que faci falta, 

sempre que serveixi", però des-

prés de tant afalagar la ciutadania, 

amb qui va lamentar sentir-se'n 

decebut va ser amb la part política: 

"No vull veure les picabaralles 

ni les bestieses que hem hagut 

de viure entre els partits inde-

pendentistes per coses absoluta-

ment supèrflues".    sergio carrillo

JOAQUIM FORN VA PRESENTAR DIMECRES EL SEU LLIBRE 'ENTRE TOGUES I REIXES' A LA MARINETA

LA MARINETA  Carme Olària –membre de Junts Mollet– i Joaquim Forn

s.c.r.

Òmnium busca un 
relleu a la molletana 
Teresa Pons
MOLLET.  Omnium Vallès Oriental 

organitzarà dimecres 25 de maig 

a les 19 h una trobada de socis a 

Mollet. L'acte a La Marineta pretén 

recuperar el contacte amb els so-

cis de la ciutat, on fa anys que no 

es convoca cap assemblea. L'acte 

també servirà per iniciar el procés 

de relleu de l'actual representant 

de la vocalia de Mollet, Teresa 

Pons, que vol fer un pas al costat.

Martorelles estrena 
els debats polítics 
de Vallès Visió
BAIX VALLÈS.  A un any per a les 

municipals, Vallès Visió encetarà 

dimarts (20.30 h) un cicle setma-

nal de debats polítics. Martorelles 

serà el primer Ajuntament pro-

tagonista, amb la participació de 

les diferents forces polítiques del 

consistori. L'objectiu és donar veu 

a tots els colors polítics, sent un es-

pai per tractar temes municipals 

des de diferents punts de vista.

Retirades les dues 
sancions a Carrasco, 
de Salvem el Calderí
MOLLET. L’Ajuntament ha arxivat 

els dos expedients sancionadors al 

membre de la Plataforma Salvem 

El Calderí Txus Carrasco per un 

acte que el col·lectiu va celebrar el 

desembre de 2020. Carrasco rebia 

una primera proposta de sanció 

per organitzar "una manifestació 

sense autorització". L'Ajuntament 

també va obrir-li un segon expedi-

ent per haver fet ús de la megafonia.

Montornès per la  
República engega 
el cicle electoral
MONTORNÈS. Montornès per la 

República Primàries Catalunya or-

ganitza dimecres 25 de maig una 

assemblea local per començar a 

preparar les eleccions municipals 

previstes per al maig de 2023. 

L'assemblea té com a principal 

objectiu recuperar la mobilització 

dels votants de la formació de cara 

al cicle electoral. La trobada serà a 

la seu del carrer Major, 31.
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Subvencions per la contractacióNoves edicions dels mercats de segona mà
La Junta de Govern Local de Martorelles 

va aprovar el passat mes de març atorgar 

subvencions a empreses que contractin, abans 

del 31 de desembre d'enguany, persones 

inscrites a la borsa de treball de la Serradora.

Dos mercats de venda d'objectes de segona mà tornen al Baix Vallès 

els pròxims caps de setmana. A Sant Fost, l'activitat se celebrarà 

diumenge 29 de maig, de 10 h a 14 h, al parc de Can Coromines. 

Mentre que a Martorelles, el Mercat d'intercanvi i segona mà tindrà 

lloc el dissabte 4 de juny, de 9 h a 14 h, al pati de Carrencà.

ECONOMIA

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

As Cervesa tanca i busca un 
relleu per explotar la fàbrica 

MONTORNÈS. La montornesenca 

As Cervesa Artesana ha abaixat la 

persiana i ha engegat la cerca d'un 

relleu que pugui aprofitar les ins-

tal·lacions i la maquinària existent 

per poder fer-hi també cervesa ar-

tesana. L'Andrés López, propietari 

d'As Cervesa, va prendre la decisió 

de tancar a finals d'any i van ser-ne 

INDÚSTRIA EL PROPIETARI DE LA MARCA VOL QUE A LA NAU S'HI ESTABLEIXI UN PRODUCTOR CERVESER

ANDRÉS LÓPEZ El propietari de la marca montornesenca de cervesa

AS CERVESA

tres els motius principals que el van 

portar a això: "La descapitalitza-

ció arran de la Covid, la pujada 

de preus d'una manera desme-

surada i que els ajuts mai han 

arribat a les pimes".

Per tot plegat, ha decidit fer "una 

retirada a temps i un tancament 

amb garanties", apunta López, qui 

explica que ell ja se n'ha "cansat". 

Amb tot, afegeix: "El món de la cer-

vesa m'ha donat molt durant 10 

anys". I avança que seguirà vincu-

lat a l'àmbit.

Un relleu per a la fàbrica
La marca As Cervesa i les receptes 

marxaran amb l'Andrés López; així 

i tot, el propietari vol que es conti-

nuï fent cervesa a la fàbrica i és per 

això que en traspassa l'activitat. 

"Hi ha una part sentimental del 

projecte i no vull veure sortir 

fermentadors per la porta", diu 

López, qui apunta que com que la 

nau és de propietat poden perme-

tre's estar un temps buscant el re-

lleu.

Persones emprenedores amb 

"uns mínims coneixements" per 

elaborar cervesa. Aquest és el perfil 

que cerca López, qui assegura que 

oferirà un assessorament en les 

primeres elaboracions i formació 

sobre el funcionament de la fàbrica.

L'Andrés López considera que 

la fàbrica és ideal per a un projecte 

empresarial d'unes tres o quatre 

persones i apunta que "el perfil 

cooperativista és molt atractiu, 

perquè dins d'aquesta coopera-

tiva pots tenir diferents perfils 

de persones que es puguin com-

plementar dins d'un sector que 

és bastant complex i on no tot és 

fer cervesa". Per últim, el propie-

tari d'As Cervesa assegura que, "si 

es fa bé", la fàbrica pot acollir un 

projecte cerveser "molt viable".

La fàbrica té unes dimensions 

d'uns 400 metres quadrats –a més 

de 130 m2 d'oficines– i està pre-

parada per a una producció anual 

d'uns 80.000 litres de cervesa.

Els interessats, poden demanar 

els detalls de la venda del negoci a 

fabricacerveza@hotmail.com.   

L’Ajuntament de Mollet va fer, dimecres a la tarda, un reconeixement a 

l’empresa familiar molletana Serme, que ha celebrat 132 anys i és un dels 

comerços més antics de la ciutat. A l’acte hi va assistir l’alcalde de Mollet, 

Josep Monràs, la regidora de comerç, Mercè Pérez, els actuals propietaris, 

Sergi i Medir Sallent, així com l’anterior propietari, el pare Vicenç Sallent. En 

la recepció, els propietaris de Serme, dedicada originàriament a la fusta, van 

rebre com a obsequi una litografia numerada de Joan Abelló.

RECONEIXEMENT A L'EMPRESA MOLLETANA 

SERME PELS 132 ANYS DE LA SEVA FUNDACIÓ

L'AJUNTAMENT ELS VA OBSEQUIAR AMB UN JOAN ABELLÓ
AJ. MOLLET

SUPRAMUNICIPAL

Conveni per enfortir 
el teixit productiu al 
Vallès Oriental
El Consell Comarcal i la Cambra del 

Vallès Oriental han signat un con-

veni que els compromet a treballar 

plegats per "afavorir la creació de 

llocs de treball de valor afegit, 

un creixement econòmic sostin-

gut i la recuperació dels sectors 

econòmics". Amb aquest acord, es 

pretén enfortir també el teixit pro-

ductiu del territori després de l'im-

pacte de la Covid-19. 

HABITATGE

Montornès, lidera 
l'augment del preu 
dels pisos a l'abril
MONTORNÈS. La localitat baixva-

llesana de Montornès és la cinque-

na població de Catalunya on més 

va augmentar el preu dels pisos 

durant el mes d'abril, segons da-

des publicades al portal immobi-

liari Fotocasa. En concret, el crei-

xement de preus va ser d'un 4%, 

respecte el mes anterior, amb un 

cost mitjà de 1.824 euros el metre 

quadrat. 
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Aprendre a través del joc és una eina 
que es potencia més que mai als ca-
sals d'estiu i al territori en tenim alguns 
exemples per a la canalla. És el cas 
de les propostes estiuenques de Dos 
més Dos, l'AulaEducació, La Tramolla o 
l'Espai Xivarri, entre d'altres.

Un reforç educatiu lúdic

Dos més Dos (Mollet) ha preparat un 
casal d'estiu de lleure educatiu desti-
nat a infants i joves amb una única fi-
nalitat: passar-ho bé. Entre les activi-
tats que s'hi faran hi ha reforç escolar, 
però no hi mancaran els tallers, els jocs 
tradicionals, els jocs esportius, activi-
tats de ciència, excursions, piscina i 
fins i tot una nit d'acampada.

La programació està pensada per 
tenir la màxima varietat d'activitats 
durant la setmana i que els nens i ne-
nes puguin treballar tots els aspec-
tes, indiferentment de la setmana que 

hi vagin.
Tot plegat serà del 27 de juny al 29 de 

juliol. El casal s'adreça a infants des de 
P4 fins a 6è de primària, l'horari és de 
9 h a 13 h i també s'hi ofereix servei de 
menjador així com activitats a la tarda 
de 15 h a 17 h.

Com a novetat, Dos més Dos tam-

bé compta enguany amb un campus 
adreçat als alumnes de secundària (de 
10 h a 13 h).

An English camp for summer

Una altra opció és passar l'estiu prac-
ticant l'anglès alhora que es fan tota 

mena de jocs i d'activitats, tal com 
ofereix l'AulaEducació (Martorelles). 
Al campus de l'escola martorellesen-
ca, cada grup d'edat tindrà diferents 
activitats adaptades als seus conei-
xements previs i al seu ritme d'apre-
nentatge i tots ells gaudiran també 
de dinàmiques i propostes lúdiques. 

Hi haurà dos dies de piscina per set-
mana, jocs, esports i activitats a l'aire 
lliure, així com una sortida per l'entorn 
natural cada setmana.

A L’AulaEducació organitzen als es-
tius activitats lúdico-educatives per a 
infants i joves, des d’una perspectiva 

Aprenentatge lúdic, un 'win-win' per a l'estiu
El Baix Vallès compta cada any amb un gran ventall de casals 
estiuencs per a la canalla. Seguir compartint l'estiu amb com-
panys o aprofitar el juliol per conèixer nova gent compartint jocs, 
activitats, excursions, colònies i aficions és una fantàstica idea i 

al territori hi ha propostes per a tothom: per qui vol practicar les 
arts escèniques, per qui no vol deixar de fer esport, per qui vol 
gaudir d'unes colònies o d'una acampada, per qui vol aprofitar 
per banyar-se a la piscina, per qui vol un reforç acadèmic a tra-

vés dels jocs o per qui vol seguir parlant anglès mentre desen-
volupa tota mena d'activitats. Les aventures estiuenques mar-
quen a molts infants i joves, qui segur que recordaran moltes de 
les vivències viscudes a l'estiu.

la tramolla

ARTS ESCÈNIQUES  La música, el teatre o el cinema, algunes de les disciplines que es treballen a La Tramolla

esplai xivarri

COLÒNIES DEL 2021  Enguany l'Esplai Xivarri marxarà a una casa d'Osona

Reforç escolar, així com

tallers, jocs, esports,

activitats de ciència o

 excursions a Dos Més Dos

de formació i divulgació per a un estiu 
de diversió i aprenentatge.

Concretament s'adrecen a persones 
d'entre 3 i 16 anys i l'English Camp tin-
drà lloc del 27 de juny al 29 de juliol, de 
9 h a 13.30 h.

Vols fer un musical o una pel·lícula?

La Tramolla, una de les entitats més 
actives de Mollet, tampoc tancarà 
portes el mes de juliol i ha programat 
cinc setmanes d'art i creació escènica 
per a nens i nenes de 4 a 12 anys. Els 
tallers –teatre, dansa, cant, musical, 
circ, titelles...– es faran de dilluns a 
divendres de 9 h a 12.30 h. A més, hi 
haurà serveis d'acollida de 8 h a 9 h i de 
12.30 h a 13.30 h.

El breakdance i els titelles seran els 
protagonistes de la primera setma-
na; del 4 al 8 de juliol els participants 
aprendran, jugaran i practicaran el 
cant i la dansa jazz per fer un videoclip; 
la interpretació per a càmera i el cos i 
moviment creatiu seran el centre de la 
tercera setmana; els musicals de Bro-

adway sortiran a escena del 18 al 22 de 
juliol, amb coreografies i teatre musi-
cal; i del 25 al 29 de juliol es prepararà 
l'espectacle final, treballant la dansa 
creativa i la creació col·lectiva.

Colònies, una gran experiència

L'Esplai Xivarri de Mollet, com és ha-
bitual, organitza unes colònies d'estiu 
de l'1 al 10 d'agost. Les colònies com-
porten unes fantàstiques experiències 
amb unes vivències al davant que se-
gur que els infants i joves recordaran.

Les colònies del Xivarri estan adre-
çades a nens i nenes d'entre 6 i 16 anys 
i el 8 de juliol a les 19.30 h al número 
8 del carrer de la Pau tindrà lloc una 
reunió informativa amb els pares i 
mares per detallar aquest viatge que 
enguany serà a la casa de colònies El 
Colell, a Osona.

Les inscripcions es poden fer els 
dissabtes fins a l'11 de juny (de 18.30 h 
a 19 h), així com el divendres 8 (de 18 h 
a 21 h) i el dimarts 12 de juliol (de 10 h a 
13 h i de 17 h a 20 h).  

A l'Aula Educació es pot

gaudir de propostes

estiuenques sense deixar

de practicar l'anglès
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L'estiu s'apropa i, per això, els clubs 

i entitats esportives del Baix Vallès 

ja estan començant a organitzar i 

presentar els seus habituals campus 

d'estiu. A tots els municipis de la zona 

es poden trobar diverses propostes 

perquè els nens i nenes passin l'estiu 

de la manera més divertida i també 

saludable.

Activitats ideals per l'estiu
Els campus d’estiu tenen un valor 

rellevant en l’educació dels infants, 

joves i adolescents. En aquests es-

pais adquireixen nous coneixements 

i fan activitat física a través del lleu-

re. A més, en aquestes activitats els 

nens i nenes poden relacionar-se 

amb molts altres d'infants, fet que 

fomenta les seves habilitats socials, 

la facilitat per fer amistats i  la cohesió 

social.

Els campus d’estiu són ideals per 

desenvolupar noves habilitats i aju-

dar al desenvolupament de la confi-

ança, el treball en equip o les habi-

litats de lideratge. Aquest és un fet 

clau, ja que aquestes habilitats no se 

solen treballar tant a les classes con-

vencionals de l'escola, i els campus 

esportius els hi donen la possibilitat 

de fer-ho.

Per tot això, els campus d'estiu són 

una gran proposta perquè tots els i les 

infants passin els mesos de vacances. 

Al Baix Vallès, trobem diverses pro-

postes interessants per aquest any.

Per als amants del futbol
Dins els campus esportius de futbol 

destaca el de la UD Molletense. El 

club molletà presenta un any més el 

seu programa estiuenc amb activitats 

de tota mena per als més petits de la 

casa. Un campus centrat en el futbol, 

on els nens i nenes podran gaudir de 

l'esport amb diversos jocs i també 

entrenaments i tecnificacions. Però 

durant l'activitat no serà tot futbol, 

ja que el campus de la UD Molletense 

també comptarà amb altres propos-

tes completmentàries, com els dos 

dies de piscina.

El campus de la UD Molletense tin-

drà lloc entre el 27 de juny fins al 15 de 

juliol al matí, de 9 h a 13 h. La seu seran 

les instal·lacions del club al camp de 

futbol Zona Sud. El campus del club 

molletà té un preu a partir de 60 €, 

segons les setmanes que es vulguin 

gaudir.

Pels que volen una mica de tot
Si el que es busca és un campus vari-

at en esports, una bona opció és el del 

Complex Esportiu El Turó de la Llagos-

ta. La instal·lació municipal presenta 

un programa variat amb diversos jocs i 

activitats, jornades de piscina exterior 

i interior i, fins i tot, algunes sortides. El 

campus llagostenc es dividirà en dues 

etapes: la que anirà des del 27 de juny 

fins al 5 d'agost i la que es farà entre 

el 22 d'agost i el 2 de setembre. El seu 

horari serà de 9 h a 17 h, amb opcions 

per anar tot el dia, només de matí o de 

tarda i servei de dinar. La inscripció al 

campus es pot fer des de 98 € i hi ha 

disponibles diversos descomptes per 

famílies nombroses i amb diversos 

fills. 

Campus esportius, 
una alternativa 
saludable i divertida

ELS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DEL BAIX VALLÈS TORNEN A ORGANITZAR ELS SEUS CAMPUS D'ESTIU PERQUÈ TOTS ELS INFANTS PASSIN LES VACANCES

GAUDINT DE L'ESPORT Els campus d'estiu permeten als infants fer esport mentre es diverteixen amb companys i amics

arxiu



dV, 20 maig 2022 21PUBLICITAT



DV, 20 MAIG 202222

OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat

Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

Director Abacus Media Jordi Creus Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat  Direcció Laura Ortiz lortiz@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat 
Redacció Anna Mir amir@som.cat, Sergio Carrillo scarrillo@som.cat, José Luis Rodríguez Beltrán esportsdiarisom@som.cat Disseny Gràfic dissenydiarisom@som.
cat Administració administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-22583-2001 ISSN: 1579-4148 
Tancament de l’edició 21.11 h del 19 de maig.

sommollet.cat somparets.cat somlallagosta.cat sommontornes.cat sommartorelles.cat

El pròxim mes de maig de 2023, si res no fa canviar el calendari, estarem 

immersos en la voràgine de les eleccions municipals, després d'un cicle de 

quatre anys marcat per la pandèmia. Més enllà de la crisi de la Covid, les 

tres quartes parts del mandat vigent al Baix Vallès han estat convulses amb 

canvis de govern –a Parets i Sant Fost– i posteriors mocions de censura. A 

la resta de municipis, la governança ha estat més plàcida, una tranquil·litat, 

però, que ben segur s'anirà esberlant a mesura que s'acosti la campanya. 

Tot i que la cita es va apropant, són pocs els candidats que ja han estat 

presentats oficialment. A Mollet, a més, planen dubtes que s'hauran d'anar 

resolent: acabaran els contactes entre comuns i Podem amb una candidatura 

conjunta? Serà Josep Monràs cap de cartell dels socialistes després de més 

de 18 anys com a alcalde o passarà el relleu? Quines seran les candidatures 

de l'espai postconvergent a la ciutat? Hi haurà candidats de l'extrema dreta 

seguint la lamentable línia ascendent de sigles com Vox? De moment, només 

rumors i especulacions, haurem d'esperar per tenir certeses.

UN ANY ELECTORAL PER ENDAVANT

Editorial

LA VINYETA de Manel Fontdevila

l primer matí a la mili ens van 

fer córrer per desolats camps 

castellans abans de passar a la 

instrucció militar i el seu intent 

d’adoctrinament gens sibil·lí. Als pocs me-

tres de córrer, un noi obès ja s’havia endar-

rerit, bufava com un bou i estava vermell 

com un pebrot. Jo vaig afluixar i em vaig 

posar al costat d’aquest noi; Joan Anton es 

deia. Li deia que inspirés i expirés amb un 

ritme adequat i que no es posés nerviós, 

que si convenia, parés i aniríem caminant. 

No vaig voler ni considerar si aquella ac-

ció em generaria problemes amb el sotso-

ficial que ens comandava, l’únic que tenia 

clar era que no em podia quedar callat i al 

marge d’aquell abús com feia tota la tropa. 

Sí, de tres-cents paios joves –en teoria, més 

idealistes que els adults–, només un va ser 

capaç de moure un dit en una situació que 

si tractéssim en una taula d’un bar, la ma-

joria d’aquells tres-cents haurien opinat 

o haurien dit que actuarien d’una manera 

diferent. I aquesta és una de les paradoxes 

més decebedores d’aquest món mundial: 

quan no hi ha perill les coses es veuen molt 

clares, però quan un ha d’arriscar un bri, la 

hipocresia, la covardia, el conservadoris-

me, digueu-ho com vulgueu, s’emporta els 

E

BATALLETES 
EN TEMPS DE PAU

Químic

ISIDRE OLLER
Finestrals 

i mosquiteres

guanys i la majoria acata. I com de sol et 

sents en aquestes ocasions! I de cops és 

tan absurd com en el meu episodi de la 

mili: el sotsoficial, un individu de Còrdova 

que va ser dels millors que vaig trobar en 

aquell temps, va tenir el do de gestionar 

l’incident com si no passés res d’especial. 

L’endemà, el Joan Anton, en comptes de 

córrer es va quedar a fer exercicis gimnàs-

tics assumibles a la seva constitució física: 

voleu bufetada més ben donada? Em vaig 

arriscar, sí, però en acabat, no hi va haver 

sang i es va aconseguir que el contra-sentit 

de fer córrer un noi obès se solucionés. A 

vegades, la covardia del col·lectiu s’extra-

limita i encara ens fa més vulnerables als 

contrasentits que anem recollint de la ges-

tió que trobem al treball, al poble, al país, a 

qualsevol col·lectiu humà. Els avanços i els 

avenços no es fan sols.

No sempre he tingut la sort de sortir in-

demne de situacions semblants, si he dit 

que són situacions de risc és perquè ho 

són. Tanmateix, és la manera de sentir-se 

bé, viure més intensament, gaudir de rao-

nables moments de felicitat i envellir mi-

llor. Cadascú és propietari de la seva cons-

ciència, del seu criteri, de la seva educació, 

d’amb qui s’ajunta, dels seus somnis, i so-

bretot, dels seus actes. Estar ben educat i 

preparat, tenir grans idees i reflexions està 

molt bé, però tot això no és res de res sen-

se dur-ho a terme: som el que decidim fer i 

que realment fem.

La nostra participació a les xarxes
 està vinculada a la rendibilitat 

que els hi suposem valorada en
dades personals i en la possibilitat

 de manipulació massiva

es batzegades sofertes per algu-

nes plataformes i xarxes socials 

als mercats han estat sovint 

notícia, sobretot perquè s’hi 

dirimeixen un feix de llibertats 

i drets fonamentals. La darrera, no exemp-

ta de cert espectacle servit per capítols, el 

procés d’adquisició de Twitter per part de 

Musk. En aquest sentit, ha rebrotat amb 

força el debat sobre els límits de la llibertat 

d’expressió i l’accés a una informació veraç, 

sobretot pel que fa a les famoses fake news 

que va popularitzar Trump, però que igual-

ment, són a la base de qualsevol discussió 

pública, des de la pandèmia fins a l’actual 

guerra. Altres vegades també s’ha parlat 

d’altres drets com el de l’honor, la pròpia 

imatge i la intimitat o bé la mateixa protec-

ció de dades personals.

Més enllà d’aquestes discussions i allò 

què hi tenim en joc, perdem de vista un fet 

bàsic: qui té el cul llogat no seu on vol. Les 

xarxes socials, sovint concebudes com una 

àgora que duplica la materialment real, la 

de l’espai públic de taula, diari i cafè, han 

esdevingut fulgurantment en una alterna-

tiva aparentment menys costosa d’accés a 

l’esfera comunicativa. El problema és que 

si bé el preu d’entrada és imperceptible, no 

L

L'ALÈ XIFRAT

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

estem parlant d’un espai pròpiament pú-

blic. Així doncs, la nostra participació està 

vinculada a la rendibilitat que els hi supo-

sem valorada en dades personals i en les 

possibilitats de manipulació massiva. Si a 

l’espai públic tradicional hi posem el cos, a 

les xarxes, l’ànima.

Però mentre Musk i companyia juguen al 

Monopoly, els estats i les administracions 

públiques pretenen recuperar posicions –

al servei de les pròpies oligarquies, és clar- 

tot intentant regular aquesta nova esfera 

comunicativa que se’ls hi escapa. Aquest 

perill, però, encara és menys obvi que les 

notícies que corren sobre compravendes i 

el que cal fer amb aquestes xarxes socials: 

les lleis per a fer constar el nostre rastre 

digital i condicionar el nostre ús d’elles per 

part dels estats seran aclaparadores si no 

despertem. De moment, hi tenim l’ànima 

empenyorada.
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OPINIÓ

questes últimes setmanes 

estem veient com l'Associ-

ació de Municipis de l'Arc 

Metropolità, -el xiringui-

to per "tenir més força", que es 

van muntar fa un any Monràs i els 

alcaldes i alcaldesses de Sabadell, 

Terrassa, Mataró, Granollers, Rubí, 

Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del 

Penedès i Martorell-, està utilitzant 

les ocupacions com a cavall de ba-

talla. El seu manifest i les diverses 

aparicions als mitjans, estan ali-

mentant l'operació global de des-

informació i criminalització sobre 

les ocupacions, a la recerca d'un 

enduriment que ha de perjudicar 

les famílies en exclusió residencial.

Un joc pervers, que només pot 

alimentar la misèria de les perso-

nes més vulnerables, l'odi entre 

veïnes i la guerra entre pobres que 

han potenciat, històricament, les 

seves polítiques continuistes here-

ves del franquisme, disfressades de 

progressisme.

El problema amb l'habitatge és 

cada dia més gran. Ve de lluny i té 

unes bases estructurals i uns pactes 

polítics que no interessa recordar. 

El que interessa és eludir respon-

sabilitats, escombrar sota la catifa i 

quan ja no hi ha forma d'amagar la 

realitat, desvirtuar-la i pervertir-la.

Entre polítics i especuladors, 

han convertit el dret a l’habitatge 

en un bé al que una gran part de 

la població no pot accedir i una 

altra veu com la tiren al carrer. Cal 

augmentar l'habitatge social per 

fer-lo accessible a qui menys te. No 

HPO, habitatge social en funció als 

ingressos. Les veïnes de Mollet pa-

teixen, les desigualtats entre barris 

creix, però es continua fomentant 

un elitisme fictici.

Responsabilitat política és afron-

tar per igual, tant allò urgent com 

allò important. Fer polítiques du-

radores i no polítiques electorals 

per mantenir la cadira cada quatre 

anys. En habitatge, l'urgent és do-

nar resposta immediata a qui està 

perdent casa seva o no pot accedir 

a una. El rellevant, fomentar meca-

nismes per evitar que es repeteixi 

la situació d'emergència que patim 

ja fa massa temps.

Prou a la desinformació 

i al relat de l'odi

A

JUANJO
RAMÓN GARCÍA

Portaveu de la Plataforma d'Afectats 

per l'Habitatge (PAH) de Mollet i Baix Vallès

L’expert responL’expert respon

Fins a quin dia s’ha de 
cobrar el subsidi per 
incapacitat temporal?
Doncs la resposta breu és que 
tant l’INSS com les mútues 
estan obligades a seguir pa-
gant el subsidi per incapacitat 
temporal fins a la data en 
què es notifica a la persona 
de baixa la situació d’alta, un 
cop es considera que es troba 
restablerta i torna a ser apta 
per a la pràctica laboral. Com 
dèiem, fins aquí la resposta 
breu i, segurament, ben lògica, 
pensareu. Però la realitat és 
que en moltíssimes ocasions 
no és així i les mútues i el propi 
INSS, en funció de qui es faci 
càrrec del pagament del subsi-
di, aprofiten per estalviar-se el 
pagament d’uns dies de baixa 
en detriment dels drets de la 
persona, tal i com ara veurem.

Entre la data en què l’INSS emet 
la resolució d’alta extingint la 
incapacitat temporal i la notifi-
cació efectiva de l’alta a la prò-
pia persona interessada, trans-
corren uns dies. I és en aquests 
dies on rau el problema, per-
què el que fa l’INSS és comu-
nicar l’alta de forma immedi-
ata i per mitjans telemàtics a 
l’empresa i, al mateix temps, 
enviar un SMS al beneficiari 
anticipant-li el sentit de la re-
solució. Però aquest missatge 
al mòbil no és pas la resolució 
d’alta sinó un mer avís.

Passa molt sovint que en el 
moment de comunicar l’alta a 
l’empresa es deixa d’abonar el 
subsidi per incapacitat tempo-
ral però la persona encara no 
pot reincorporar-se a la feina. 
En ocasions, perquè l’empresa, 
lògicament, no ho accepta fins 
que el treballador o la treballa-
dora no rebi la resolució pròpi-
ament dita. En d’altres casos, 
perquè potser la persona ja no 
té un contracte en vigor o el té 
suspès pel fet d’haver superat 
el període màxim de 545 dies 
de baixa. Un veritable embolic 
que té com a conseqüència que 
la persona perd els ingressos 

que li corresponen pel temps 
transcorregut entre la resolució 
i la notificació. Habitualment, 
són pocs dies, raó per la qual 
gairebé ningú reclama, doncs 
el cost del procediment judicial 
superaria gairebé segur l’im-
port a reclamar. I és així com es 
perpetua aquesta situació pro-
fundament injusta. O almenys 
fins ara. Després de constatar 
que aquesta és una pràctica 
irregular que afecta diàriament 
milers i milers de persones, el 
Tribunal Suprem ha decidit 
intervenir i ha estat conclo-
ent: INSS i mútues estan obli-
gades a pagar el subsidi fins 
a la data de notificació de 
l’alta, al marge de quina sigui 
la data de la resolució.

Ara més que mai, i a l’empara 
de la doctrina inequívoca i clara 
del Tribunal Suprem, és evident 
que tenim dret a reclamar el 
pagament dels dies que hem 
deixat de percebre injustifica-
dament el subsidi per incapaci-
tat temporal. I per facilitar-vos 
la tasca, us deixem un model 
per emplenar i presentar da-
vant l’INSS o la mútua, segons 
correspongui, per exigir aquest 
pagament. Això sí, recordeu 
que haureu de presentar-ho 
dues vegades: primer com a 
sol·licitud i, en cas de negativa, 
el mateix formulari però ara 
com a reclamació. En ambdós 
casos s’ha de presentar davant 
l’INSS i la mútua.

Escanegeu el codi
i descarregueu el model

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.

No cal inventar la roda, n'hi ha 

prou per fer valer les lleis que ja te-

nim. Lleis que redueixen els benefi-

cis dels grans especuladors, posant 

per davant a les famílies. A Mollet, 

els pisos buits doblen la totalitat 

dels desnonaments, però sembla 

una utopia l'aplicació de les lleis 

24/2015 o la 1/2022.

Responsabilitat política és par-

lar amb propietat dels problemes i 

no mesclar les coses, a menys que 

es busqui confondre a la població 

i confrontar-la. Si realment preo-

cupa la situació de les famílies, que 

el sistema ha portat a ocupar un 

habitatge, existeixen solucions i el 

que sobren són excuses. Aquestes 

persones són víctimes d'unes ad-

ministracions passives que fa mas-

sa temps no las té a la seva agenda. 

Ara se les criminalitza amb discurs 

mancat de veracitat i totalment fei-

xista.

La mala gestió dels Ajuntaments 

durant anys, és part responsable 

de l'existència de certes màfies 

-que sí s’han de combatre- que fan 

l’agost amb la desesperació de les 

persones més precaritzades. No 

són aquestes màfies, ni la màfia im-

mobiliària la que pateix. Les últi-

mes declaracions de Monràs a TV3, 

són un atac directe a les famílies en 

exclusió residencial i d’una irres-

ponsabilitat sense precedents que 

només fomenten l’odi entre veïns i 

veïnes.

Cal expulsar el discurs de l'odi 

del nostre entorn, no expulsar les 

nostres veïnes.

Bústia

Sensacions del nou 

Pla de Mobilitat Urbana

L’Ajuntament de Mollet del Vallès 

ha donat a conèixer a través del 

web de participació ciutadana el 

document de prediagnosi del nou 

Pla de Mobilitat Urbana. El docu-

ment presenta, en primer terme, 

què és i les seves fases. Arribats 

aquí, trobem una primera gran 

discrepància. El pla marca com 

a darrer graó la seva aprovació 

al ple municipal. Un pla, un cop 

redactat i aprovat, s’ha d’executar 

i, aquí, és quan realment comença.

Per tant, la primera gran mancan-

ça és que no s’ha definit cap mena 

de sistema per tal de poder-ne fer 

un seguiment públic, com una re-

cuperació de la taula de mobilitat 

amb entitats i per tal de poder de-

batre i explicar a la ciutadana les 

actuacions en el moment de fer-

les, algunes tan importants com 

serà la implantació d’una Zona de 

Baixes Emissions (ZBE).

També s’explica que el sistema 

de participació ciutadanà serà 

ben similar al POUM: dues passe-

jades i petits tallers en unes dates 

molt concretes. Aquest cop, aixo 

sí, amb el web de participació 

obert a propostes. Tot i això, serà 

un procés breu i que segurament 

farà que molt poca gent hi pugui 

participar. L’Ajuntament –aquest 

dilluns– encara no havia fet cap 

tipus de comunicació malgrat que 

el procés s’ha obert.

El document mostra l’execució de 

les mesures de l’anterior pla, un 

cop ja ha finalitzat i, per sorpresa 

de ningú, algunes de les més im-

portants o bàsiques no s’han exe-

cutat o només parcialment. Per 

tant, tornem a veure que és vital 

elaborar un mecanisme de segui-

ment d’execució del futur pla.

Finalment, es fan unes pinze-

llades de la situació actual i de 

les propostes en general i en els 

diveros àmbits. Mentre que el do-

cument fa esment de la voluntat 

de reduir carrils de circulació de 

cotxes, tot seguit explica la creació 

d’una nova ronda sud per a vehi-

cles o de més Park&Ride. Sens 

dubte, un inici si més no, confús.

En cap cas, però, no es parla de 

millorar l’eficiència del transport 

públic com a tal dotant-lo de mesu-

res com carrils o prioritat, només 

se’n vol fomentar la intermodalitat. 

A més, sobta que el document valo-

ra que s’ha mantingut la freqüència 

de pas del bus urbà respecte del pla 

anterior, quan ens trobem en una 

retallada que ja dura més de dos 

anys i un servei en decadència.

Pel que fa a xifres, malaura-

dament, no n’hi ha de cap mena. 

Hauria estat bé poder conèixer 

dades com el repartiment modal 

(percentatge d’ús de cada mode: a 

peu, cotxe, transport públic…) per 

poder iniciar la prediagnosi amb 

una visió de la situació actual real.

En definitiva, d’aquest petit docu-

ment introductori només podem 

veure una continuïtat del pla an-

terior i que es basarà en tot allò 

que ja s’ha estat cuinant aquests 

anys a l’Ajuntament al marge dels 

plans de mobilitat. Només ampli-

ant la participació i creant un sis-

tema de seguiment públic faran 

que sigui un pla més complet i que 

vagi cap a una nova direcció que 

realment doni resposta als reptes 

i necessitats del segle XXI. 

COL·LECTIU MOLLET OPINA
MOLLET DEL VALLÈS
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Nit de l'Esport a Sant FostDoble campionat de lliga pel FS Unión Llagostense 

La principal gala esportiva de Sant Fost torna 

dos anys després de l'última edició. L'acte 

estarà presentat per la periodista molletana 

Ruth Jiménez i farà un reconeixement als i les 

millors esportistes de la temporada 2021/22.

El sènior A del FS Unión Llagostense s'ha proclamat campió de lliga 

de Tercera Catalana en superar al Ciutat de Granollers B. Amb aquest 

triomf l'equip s'assegura el seu ascens a Segona Catalana. El Cadet A 

també ha aconseguit el títol de la lliga de Tercera Catalana i, igual que 

el primer equip, jugarà l'any que ve a Segona Catalana.

Torna la febre per la Fórmula 1 

tres anys després al Circuit 

de Barcelona-Catalunya

BAIX VALLÈS. El Gran Premi de la 

Fórmula 1 del Circuit de Barce-

lona-Catalunya de diumenge vol 

oblidar les dues últimes edicions 

amb restriccions per la Covid-19 

i semblar-se al del 2019, l'últim 

abans de l'esclat de la pandèmia. 

L'equipament vallesà va esgotar 

les entrades fa prop d'un mes, però 

per satisfer la demanada dels afi-

cionats va haver d'ampliar les tri-

bunes A -situada al final de la recta 

principal- i M -coberta, entre els 

girs 3 i 4-. A més, va tornar a instal-

lar la tribuna I, que havia desapa-

regut durant la pandèmia, i posar a 

la venda unes altres localitats amb 

visió reduïda.

Si bé l'any 2020 la cursa es va 

celebrar a porta tancada i el 2021 

amb un miler d'aficionats, com 

a xifra simbòlica, en l'edició 32a 

del Gran Premi es preveu un gran 

ambient de Fórmula 1. "Després 

d’uns anys difícils, tornem a te-

nir públic a les nostres tribunes. 

Tant és així que hem hagut de 

treballar per ampliar l’afora-

ment de les instal·lacions”, deia 

el director del Circuit, Josep Lluís 

Santamaría, en l'acte de presenta-

ció de la cursa fa una setmana.

Un circuit renovat
La tornada de la categoria reina al 

traçat mundialista s'ha vist marca-

da per una gran quantitat de canvis 

significatius. Destaca el nou podi, 

una estructura amb la silueta de la 

pròpia pista catalana i una pantalla 

gran de 45 metres quadrat. Els pi-

lots accediran al mateix des del pit 

lane, mitjançant unes noves escales. 

També s'han modernitzat la sala de 

direcció de cursa, l'edifici de boxes, 

el pàdoc i les escapatories i protecci-

ons d'alguns revolts del traçat. 

Dispositiu especial de trànsit
El Servei Català de Trànsit establi-

rà mesures especials de circulació 

i ordenació del trànsit per facilitar 

l’accés i la posterior sortida del cir-

cuit durant aquest cap de setmana. 

Les mesures especials s’habili-

taran dissabte 21 de maig, entre 

les 07 h i les 17 h, i diumenge 22, 

entre les 07 h i les 18 h, aproxi-

madament, a trams de carreteres 

com l'AP-7 (sortides 13,14 i 15), 

la C-35, la C-17, la BP-5002, el Nus 

del Congost i BV-5003 (zona nord) 

i la C-352 (Ronda sud de Grano-

llers).   

MOTOR | Fórmula 1  EL TRAÇAT CELEBRA AQUEST CAP DE SETMANA LA 32a EDICIÓ DEL GRAN PREMI

NOU PODI  La F1 estrenarà les instal·lacions renovades amb un Circuit ple

CirCuit de Catalunya

FUTBOL  S'INSTAL·LARÀ UNA PANTALLA GEGANT AL RIERA SECA

Mollet animarà a Alèxia 
Putellas a la final per la 
seva segona Champions
MOLLET. Alèxia Putellas disputarà 

la seva tercera final de Champions 

aquest dissabte a les 19 h, on bus-

carà el seu segon títol. La molle-

tana tornarà a capitanejar l'equip 

femení del Barça al partit que dis-

putaran davant l'Olympique de Lió 

al Juventus Stadium de Torí.

L'actual millor jugadora del món 

és la gran estrella d'aquesta final. 

A Torí, Alèxia Putellas i el Barça 

buscaran defensar el títol, del qual 

són les actuals campiones, i sumar 

la segona Champions femenina a 

les vitrines del club.

La ciutat de Mollet vol donar 

suport a la seva conciutadana. Per 

això, l’Ajuntament, en col·labora-

ció amb la Penya Barcelonista de 

Mollet, instal·larà una pantalla ge-

gant a la pista exterior del Pavelló 

Riera Seca per seguir la final.

L’entrada a la pista per gaudir de 

la final és oberta a tothom i es po-

drà fer des d'una estona abans de 

les 19 h, l'hora d'inici del partit. 

Torna la Milla Urbana del 
Centre d'Estudis Mollet 
amb 16 categories 
MOLLET. El Centre d'Estudis Mollet 

organitza aquest diumenge la 22a 

edició de la Milla Urbana - Memo-

rial Julio López, dos anys després 

de l'última edició. La jornada co-

mençarà a les 9.30 h i totes les cur-

ses tindran la seva sortida i arriba-

da a l'avinguda Llibertat, davant el 

Mercat Municipal.

La jornada comptarà amb 16 

categories per a infants i amb 10 

curses destinades a adults. Pel mig 

també hi haurà una breu cursa en 

família on pares i mares podran 

córrer amb els seus fills i filles més 

petits, d'entre 0 i 3 anys. 

Les inscripcions es podran fer 

el mateix diumenge en una carpa 

que s'habilitarà davant del Mer-

cat Municipal. L'escola molletana 

també ofereix el dorsal solidari, 

que servirà per recaptar fons per 

la investigació del càncer infantil a 

l'Hospital Sant Joan de Déu. 

ATLETISME  L'ESCOLA CELEBRA NOVA EDICIÓ DOS ANYS DESPRÉS
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MONTORNÈS. Més d'un centenar de 

nens i nenes van participar en el 

Campionat Escolar de karate orga-

nitzat pel Club Karate Montornès. 

La jornada es va desenvolupar a 

la Carpa Polivalent El Sorralet, on 

van assistir alumnes de les escoles 

de Montornès, Vilanova i Canove-

lles.

Nens i nenes de totes les edats 

van poder gaudir de la jornada de 

karate en una competició que va 

comptar amb diverses categories. 

Les escoles participants van ser 

els centres Palau d'Ametlla, Sant 

Sadurní, Can Parera i Mogent de 

Montornès; les escoles Congost i 

Quatre Vents de Canovelles; i l'es-

cola Mestres Munguet de Vilanova.

La jornada també va comptar 

amb diverses exhibicions de kata 

en equip realitzades per alguns 

dels equips de categories supe-

riors del Club Karate Montornès. 

En elles, els karatekes van poder 

mostrar als infants moviments 

com els que duen a terme a les 

competicions nacionals i interna-

cionals.

Maria López, karateka i entre-

nadora del club, afirma que la jor-

nada va anar "molt bé" i que des 

del club estan "molt contents 

de poder organitzar-ho a Mon-

tornès amb totes les escoles". 

López reconeix que la pandèmia 

va afectar aquest tipus de com-

peticions i que, per això, tenien 

"moltes ganes de fer-ho". A més, 

explica que aquests campionats 

són importants pels nens, atès que 

necessiten "una petita motivació 

per entrenar i seguir amb el ka-

rate".  sergi casanovas

Torna el Campionat Escolar 

del Club Karate Montornès

KARATE UNA NOVA EDICIÓ DEL TORNEIG ES VA CELEBRAR A LA CARPA POLIVALENT EL SORRALET

RETORN  Els nens i nenes van poder gaudir de la jornada dos anys després

s.C.

L'AE Montornès aconsegueix la 
permanència i la victòria al derbi

MONTORNÈS. L'AE Montornès ju-

garà una temporada més a Divisió 

d'Honor. Els montornesencs van 

emportar-se el derbi baixvallesà 

de Divisió d'Honor davant el FS Pa-

rets per 2 gols a 1. Els paretans ar-

ribaven com a favorits, però els de 

Montornès es van endur la victòria 

en un partit que va ser ajustat i 

emocionant fins a l'últim moment.

El duel va tenir un guió clar que 

es va mantenir durant quasi tot el 

partit: el FS Parets va portar la ini-

ciativa del partit amb la possessió 

i atacs més elaborats, mentre l'AE 

Montornès buscava els contraa-

tacs i les pilotes llargues.

El derbi va tenir el seu moment 

clau amb l'expulsió de Toni Con-

treras, del FS Parets. El Montornès 

va aprofitar la superioritat numè-

rica per marcar el segon gol, un 

marge que van mantenir fins al 

final, tot i els atacs dels paretans.

Jesús Vázquez, entrenador de 

l'AE Montornès, explica que ja 

havien plantejat el partit així: "Sa-

bíem que ells tindrien la posses-

sió. Per això, vam plantejar una 

defensa agressiva". El prepara-

dor valora el rendiment del seu 

equip com a òptim en aquest derbi.

Per la seva part, l'entrenador 

del FS Parets, José Manuel Ibáñez, 

destaca el plantejament del seu 

equip: "Hem estat nosaltres els 

que hem proposat el joc, però 

ells s'ho han acabat emportant". 

El tècnic afirma que l'expulsió els 

ha generat "la inferioritat i dub-

tes en els atacs amb porter-ju-

gador".

Salvats a tres jornades del final
L'AE Montornès va assolir la 

permanència aquesta jornada. 

L'equip ja havia aconseguit sal-

var-se abans del partit, gràcies a 

l'empat del FS Pineda de Mar. Tot 

i això, la victòria els permet avan-

çar posicions i optar a pujar alguna 

més.

Jesús Vázquez es mostra molt 

satisfet per haver assolit aquest 

objectiu: "Quan vam començar 

la temporada haguéssim signat 

tenir la permanència a tres jor-

nades del final". L'entrenador re-

coneix que han tingut "problemes 

de resultat" durant la temporada, 

però també explica que "el bloc 

ha persistit i s'ha mantingut du-

rant tot l'any".   sergi casanovas

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  L'EQUIP MONTORNESENC VA ACONSEGUIR UNA VICTÒRIA SORPRESIVA DAVANT L'FS PARETS PER 2-1

SORPRESA AL DERBI L'AE Montornès va sorprendre al FS Parets a Les Vernedes

s.C.

Or per Miquel Corbera al 
Campionat d'Espanya
MONTORNÈS. L'atleta del CA Mon-

tornès Miquel Corbera va guanyar 

el Campionat d'Espanya de Trail 

per federacions autonòmiques, 

dins la selecció catalana. La pro-

va, disputada entre Berga i Rasos 

de Peguera, va coronar a l'equip 

català, que va superar a les selec-

cions de Múrcia i de la Comunitat 

Valenciana.

El montornesenc va finalitzar la 

cursa en segona posició, darrere el 

seu company d'equip Oriol Cardo-

na. Corbera va signar un temps de 

2:18:01, ajudant al combinat cata-

là a pujar al calaix més alt del podi.

L'esportista ja havia participat 

en dues ocasions en aquest campi-

onat, amb un quart lloc com a mi-

llor marca individual. Per tant, el 

de Montornès ha aconseguit el seu 

millor resultat a la competició. 

ATLETISME  L'ATLETA FORMAVA PART DE LA SELECCIÓ CATALANA

SEGONA POSICIÓ Miquel Corbera va finalitzar segon la cursa nacional a Berga

M.C.

HANDBOL

Robert Cuesta, 
campió d'Europa 
amb el Rocasa 
Gran Canària

MONTORNÈS. L'entrenador Robert 

Cuesta s'ha proclamat campió 

d'Europa amb el Rocasa Gran Ca-

nària. El montornesenc ha acon-

seguit el títol europeu d'handbol 

femení en la seva primera tempo-

rada al capdavant de l'equip canari.

El Rocasa Gran Canària de Ro-

bert Cuesta va disputar la final 

de l'EHF European Cup davant el 

Màlaga Costa del Sol. A l'anada, va 

guanyar per 21-17, mentre que a 

la tornada va caure per 29-25. El 

resultat global de la final va que-

dar amb un empat a 46 que va afa-

vorir a les jugadores de Cuesta pel 

valor dels gols fora de casa.

Robert Cuesta ha aconseguit 

el títol europeu en la seva prime-

ra temporada a la banqueta del 

Rocasa Gran Canària. El tècnic de 

Montornès va desenvolupar la 

seva carrera principalment al BM 

Granollers, on va arribar a ser el 

primer entrenador de l'equip fe-

mení. Aquesta temporada, Cuesta 

va emprendre una nova aventura 

a l'equip canari, on de moment ja 

ha tingut èxit. 

AE MONTORNÈS 2

FS PARETS 1
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Unes 340 persones caminen 
per la Serralada de Marina

MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-

llet va tornar a organitzar el passat 

diumenge una de les seves sorti-

des més conegudes, la caminada 

per la Serralada de Marina. Unes 

340 persones es van animar a re-

córrer les muntanyes en una sor-

tida que començava i acabava per 

primer cop al nucli urbà de Mollet.

La caminada va presentar un 

nou circuit, que va recórrer diver-

sos punts de la serralada com el 

Coll Mercader, el Castell de Sant 

Miquel, el Coll de Can Corbera i la 

Font de la Mercè. Un recorregut de 

19 km que va finalitzar a la plaça 

de Catalunya de Mollet, en ple cen-

tre urbà de la ciutat.

"La gent està contenta, els hi 
han agradat les novetats en el 
recorregut" destaca Josep Solé, 

un dels organitzadors de la jorna-

da. Solé també remarca la presèn-

cia en el recorregut de "bastants 
corriols", un fet que va agradar 

entre els participants. 

Entre els canvis de l'edició d'en-

guany, l'organitzador destaca la 

sortida a peu directament des de l 

nucli de Mollet: "Als participants 
els hi ha agradat, així que segu-
rament ho repetirem". Solé tam-

bé veu com un encert ubicar l'arri-

bada al centre de la ciutat perquè 

"dona ambient i imatge i anima 
a la gent".

L'organitzador reconeix que els 

hi ha costat "una mica" tornar a 

organitzar la caminada, però han 

comptat amb "col·laboradors 
nous" que els han ajudat.  s.c.

SENDERISME  LA CAMINADA DEL CLUB MUNTANYENC MOLLET VA CELEBRAR UNA NOVA EDICIÓ

EN PLENA NATURA Els participants van poder gaudir de la serralada

Club muntanyenC mollet

El popular jugador de pàdel 

Juan Martín Díaz, al Calderí

MOLLET. El Club Tennis Mollet va estrenar 

la iniciativa Play with the Legend Market 

amb l'antic número 1 del món de pàdel, 

Juan Martín Díaz. El jugador professional va 

passar una jornada amb els nens i nenes del 

club, a més de realitzar algunes exhibicions 

i partits amistosos a les instal·lacions molle-

tanes. La jornada també va tenir un mercat 

amb una trentena de comerços locals, i di-

verses activitats per a tota la família.

Dunia Ruath, organitzadora de l'esdeve-

niment, destaca la proximitat de Juan Mar-

tín Díaz: "És molt proper. Va donar molt 
joc als nens".

Tot i la valoració positiva, Ruath afirma 

que va assistir "menys gent de l'espera-
da". Malgrat això, Ruath afirma que repe-

tiran l'experiència: "Intentarem fer-ho 
cada any, portant altres llegendes, tam-
bé del tennis". 

PÀDEL  EL CLUB TENNIS VA PORTAR A L'EX-NÚMERO 1 DEL MÓN

UNA LLEGENDA Juan Martín Díaz va passar el dia amb els nens i nenes del club

Club tennis mollet

BÀSQUET

El Sant Gervasi 

femení, classificat 

per la final a 

quatre per l'ascens

MOLLET. L'equip femení de l'Es-

cola Sant Gervasi s'ha classificat 

per disputar la final a quatre del 

Campionat de Primera Catalana. 

Les molletanes jugaran les últimes 

eliminatòries per intentar pujar a 

Copa Catalunya, la màxima divisió 

catalana. L'equip molletà està sig-

nant una segona fase de tempora-

da excel·lent, ja que porten 4 victò-

ries en 4 partits. 

Carles Paredes, entrenador del 

Sant Gervasi, dona tot el mèrit a les 

jugadores: "Són unes guerreres". 

El tècnic reconeix que no van co-

mençar la temporada amb bon peu  
i això els va "marcar molt".

De cara a la final a quatre, Pare-

des afirma que l'afrontaran "com 
fins ara" i que no es volen posar 

objectius: "Seria un error. Fins 
ara ens ha funcionat d’una al-
tra manera". Passi el que passi 

al que queda de temporada, l'en-

trenador la valora com "bestial" i 

destaca "el bon rotllo que hi ha a 
l'equip". 

PATINATGE ARTÍSTIC

Sant Fost acull 

l'Open de Formació 

de Barcelona de 

patinatge artístic

SANT FOST. L'Open de Formació 

de Barcelona Nivell 5-6-7 de pa-

tinatge artístic es va celebrar el 

passat cap de setmana a Sant Fost. 

Patinadores de tota la província 

de Barcelona es van reunir al pa-

velló santfostenc per participar en 

aquest open, que forma part del 

calendari de competicions de la 

província barcelonina.

El Club Patí Sant Fost va partici-

par-hi amb 6 patinadores, que van 

fer ple de medalles amb 4 ors, 1 

plata i 1 bronze. Paula Sarrià, Ona 

Flores, Jana Guillén i Olga Ortiz van 

pujar al calaix més alt del podi en 

les diverses categories del nivell 

6. Julia Barbesa i Elsa Jiménez van 

compartir el podi del nivell 5 cadet, 

on es van penjar la medalla de pla-

ta i la de bronze respectivament.

Aquestes, però, no van ser les 

úniques patinadores baixvallesa-

nes que van pujar al podi. Laia 

Miquel, del CP Montornès també 

va penjar-se una medalla d'or al 

nivell 7 júnior.  
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OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

Hoy quería hablar de lo importante que 
es proteger a vuestras mascotas de los 
parásitos externos: pulgas, garrapatas y 
mosquitos y los riesgos que conllevan no 
hacerlo. La picadura de ellos además de 
la reacción local en la piel puede causar 
enfermedades serias para su salud e 
incluso la muerte por transmisión de 
enfermedades como ehrlichia, filaria, 
leishmania que además algunas de ellas 
son zoonóticas como la leishmaniosis. 
De ahí la importancia de la protección 
mediante pipetas, pastillas, collares 
insecticidas o repelentes y prevención 
mediante la vacunación.

Debo de incidir que con las buenas 
temperaturas, aumenta el riesgo de 
reacciones alérgicas por picaduras de 
insectos como abejas, avispas... 
Si se da el caso acudir de forma urgente a 
un centro veterinario. Y muy importante 
también en esta época del año: mucho 
cuidado con las espigas de trigo (se clavan 
en piel, se introducen en oídos, nariz e 
incluso mediante su migración pueden 
causar lesiones muy graves y complicadas 
de curar).

Este hubiera sido el tema del que quería 
hablar de forma más extensa, pero lo haré 
en otro escrito ya que cuando lo estaba 
haciendo no podía quitarme de la cabeza un 
suceso que una amiga me estaba explicando 
y que fue testigo del fatal desenlace. Estaba 
paseando por Gallecs hace unos días y en 
una zona concreta hay una colonia de gatos 
que es atendida por una cuidadora. Alguien  
decidió coger una camada de gatitos de 
unos dos meses, los metió en una caja de 
zapatos y le prendió fuego y los quemó vivos. 
Solo de pensar en esa crueldad me hierve 
la sangre. Duro es intentar sobrevivir, cruel 
es ser abandonado, pero torturar no puedo 
describirlo porque no tengo adjetivos para 
ello. Solo espero que las leyes que endurecen 
las penas por maltrato animal sean efectivas 
y se lleven a término con esta persona.

Quiero dar las gracias a los que están en el 
silencio luchando por cuidar de los gatos 
ferales con todas las trabas que se van 
encontrando y a pesar de las adversidades 
siguen adelante por ellos. Velan por su 
salud, los alimentan e intentan hacer un 
control de natalidad mediante CES (captura, 
esterilización y suelta).

ENTRE TODOS HACEMOS UN LLAMAMIENTO AL NO ABANDONO Y NO AL MALTRATO

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es
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Montornès rep 
la Trobada de 
Gegants del Vallès

POPULAR  ELS GEGANTERS LOCALS HAN PROGRAMAT ACTIVITATS PER A AQUEST DISSABTE I DIUMENGE, QUAN ACOLLIRAN UNA CINQUANTENA DE COLLES DELS VALLESOS

gegants de montornès

A MONTCADA  Pere Anton i Bartomeu Sala, en la 25a Trobada Comarcal de Gegants del Vallès Oriental i Occidental

MONTORNÈS.  Aquest cap de setma-
na se celebrarà la 26a Trobada de 
Gegants del Vallès, que enguany 
tindrà lloc a Montornès i que 
comptarà amb un bon grapat d'ac-
tivitats entre dissabte i diumenge.

Enguany serà la segona vegada 
que la colla montornesenca rep la 
trobada vallesana, "una fita molt 

important", com destaca la cap de 
colla, Anna Medina, i que va comp-
tar amb el suport de la cinquante-
na d'entitats que formen la vocalia 
de Colles Geganteres del Vallès 
Oriental i Occidental.

Montornès ja va presentar can-
didatura el 2019, però amb la pan-
dèmia al mig es va frustrar el pro-
jecte. L'any passat hi van tornar a 
optar per celebrar-la enguany. Me-
dina destaca que el projecte mon-
tornesenc reprèn les trobades de 
dos dies, després que en les dar-
reres edicions les programacions 
s'haguessin cenyit a un únic dia, el 
diumenge.

La cap de colla també apunta, 
com a "tret diferencial", que és 
la segona vegada que són seu de la 
trobada, així com el fet que "Mon-

tornès i la Roca són els creadors 

del ball de traspàs", que en aquest 
cas porta per nom Ball a Vallès i que 

clourà amb el correfoc, a càrrec del 
Ball de Diables i Drac de Montor-
nès, a la plaça de la República i al 
carrer Major a partir de les 21 h.

La trobada pròpiament dita serà 
diumenge a partir de les 10 h amb 
la plantada de gegants al carrer de 

Jaume Balmes. A les 11.30 h enge-
garan tres cercaviles simultànies 
–totes tres sortiran de Jaume Bal-
mes i clouran a Pau Picasso, però 
faran recorreguts diferents–.

Per últim, a la plaça Pau Picas-
so tindrà lloc la presentació de 

les colles participants i els parla-
ments protocol·laris, així com la 
dansa de traspàs entre la colla sor-
tint –Montcada i Reixac– i l’entrant 
–Montornès– i la cloenda i ballada 
conjunta de totes les colles parti-
cipants.  

Teatre social a Montbarri
MONTORNÈS.  L'entitat local Els 
Àngels - ASPAHID (Associació de 
Pares de fills disminuïts físics, psí-
quics i sensorials) actuarà aquest 
dissabte a les 18.30 h a Montbar-
ri, amb una nova proposta teatral 
creada de manera col·lectiva. En-
guany representaran l'obra Vaca-

ciones programadas, una proposta 
que ha comptat amb el suport de 
l'Escola Municipal de Música, Dan-

sa i Aula de Teatre i que està reco-
manada per a infants a partir de 3 
anys.

Es tracta de la segona mostra 
de teatre social del maig, després 
que divendres passat els infants de 
l'Espai Infantil La Peixera interpre-
tessin l'obra Fake i que els joves del 
Centre Juvenil Satèl·lit represen-
tessin Preguntes incòmodes, totes 
dues també a Montbarri.  

ARTS ESCÈNIQUES  ASPAHID HI ACTUA DISSABTE A LES 18.30 H

A ESCENA  Els joves del Satèl·lit, sobre l'escenari, fent 'Preguntes incòmodes'

aj. montornès

va ser creat el 2002, ara fa vint anys.
Pel que fa a les activitats pro-

gramades per dissabte, la plaça de 
Joan Miró acollirà a les 11 h una 
concentració de figures d’entitats 
locals i una cercavila pel centre 
de Montornès; a les 18.30 h serà 
el torn del contacontes familiar a 
càrrec de Jordina Biosca i organit-
zat per la Biblioteca de Montornès, 
a la plaça de Pau Picasso; al mateix 
emplaçament, la companyia Co-
sinsart representarà l'espectacle 
infantil Agegantats; i la jornada 

CULTURA
Presentació de 'Dentro de dos años'Projecció de 'Libertad', de Clara Roquet

L'autora lleonesa Mercedes Fisteus presenta aquest 
divendres (19.30 h) a la Sala de la Concòrdia de 
Montmeló la seva novel·la Dentro de dos años, on les 
bruixes en són protagonistes. L'entrada és gratuïta i 
l'activitat està organitzada per la Biblioteca La Grua.

L'Espai Cultural Montbarri acollirà el diumenge 29 (18 
h) una nova projecció del Cicle Gaudí. En aquest cas es 
tracta del drama Libertad, de Clara Roquet, un film que va 
aconseguir onze nominacions als Premis Gaudí i quatre als 
Premis Feroz, i que va guanyar dos Premis Goya.
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Deu anys de Cal 42

MOLLET.  El Museu Abelló inaugu-

rava divendres passat una nova 

instal·lació al Racó de l'Artista. 

Després de La ciutat de les for-

migues, de Xus de la Cruz, i de la 

instal·lació de l'Institut Mollet 

l'anterior cap de setmana, el disse-

nyador molletà Xavi Clavijo hi es-

trenava Made in Mollet, una mos-

tra de la feina feta a l'estudi Cal 42 

en la seva primera dècada de vida.

Clavijo fa un repàs d'aquests 

deu anys de disseny realitzat des 

del 4t 2a del número 15 del car-

rer d'Anselm Clavé. "Hi ha una 

mica de tot: imatge corpora-

tiva, branding, cartells que he 

fet per a Gallecs, per a Mollet o 

per a entitats, projectes que he 

fet per a la indústria del Vallès 

o per a Barcelona. He agafat el 

que més m'ha semblat que po-

dria interessar a la gent i el que 

més m'ha agradat a mi", explica-

va el dissenyador gràfic durant la 

inauguració de la mostra. D'entre 

tots els projectes, en destacava el 

redisseny de la marca Rabasa, "un 

projecte molt extens del qual 

em sento bastant satisfet".

Quant a aquests deu anys, Cla-

vijo apuntava que "costa mante-

nir-se com a autònom, tot plegat 

és difícil. I després d'aquests 

DISSENY GRÀFIC  EL MOLLETÀ XAVI CLAVIJO INAUGURAVA DIVENDRES UNA MOSTRA AL MUSEU ABELLÓ

AL RACÓ DE L'ARTISTA  Xavi Clavijo

S.C.R.

A 'Made in Mollet' Clavijo fa un repàs de la 

feina realitzada des del seu estudi molletà

Los Gavilanes SARSUELA EN

TRES ACTES

Venda d’entrades
Reserva d’entrades

tel. 675 832 787

ANTICIPADES

Del 16 al 26 de maig,
de 18.00 h a 20.00 h al
Centre Cultural La Marineta
(Plaça de l’església, 7 - Mollet del Vallès)

17 € EL MATEX DIA

29 de maig,
a les taquilles del
Teatre Can Gomà
(C/ Castelao, 2 - Mollet del Vallès)

20 €
Diumenge

29
maig 2022

Teatre
Can Gomà

18.00 h

dos anys de crisi i de pandè-

mia, és molt difícil continuar. 

Tot i això, van sortint projectes 

i la gent continua trucant, i això 

dona esperances".  

Torna la BBQ solidària
MOLLET.  Després de dos anys d'atu-

rada per la pandèmia, la BBQ soli-

dària de Polseres Candela torna 

aquest diumenge, des de les 11 h 

fins a les 20.30 h a la plaça de Pau Ca-

sals. Tot plegat està organitzat per 

aquest projecte solidari en benefici 

de la investigació del càncer infantil 

i juvenil, així com per les colles de 

Morats i Torrats i per l'Ajuntament 

de Mollet. En l'edició del 2019 es van recaptar més de 4.000 euros. La 
festa comptarà al matí amb tallers 

infantils a càrrec de Creu Roja, l'As-

sociació de Col·leccionistes, Caste-

llers de Mollet i Polseres Candeles; 

coreografies carnavalesques de 

l'AV de Santa Rosa; i una cercavila 

dels músics de Diables, de Caste-

llers i de les Colles de Morats i Tor-

rats. Al migdia serà el torn del dinar 

popular i de germanor –7 euros–. La tarda estarà protagonitzada per 
les arts escèniques amb actuacions 

de l'Associació Musical Pau Casals, 

el Dr Bombolles, els petits de l'Es-

cola de Dansa de l'Esbart Dansaire, La Tramolla i Kaüla Dancers tanca-
rà amb un espectacle amb balls de 

TikTok.  

POPULAR  ÉS LA 6a EDICIÓ D'AQUEST ACTE PER POLSERES CANDELA

TORRATS

La Fira de la Cervesa omple Can Mulà

El parc de Can Mulà va omplir-se dissabte al llarg de tot el dia amb més 
de 2.000 persones que hi van passar per gaudir de la Fira de la Cervesa 
Artesana de Mollet, organitzada pel clan de La Penúltima de la Colla dels 
Torrats. A banda d'una dotzena de cervesers diferents, l'esdeveniment 
comptava amb tota mena d'activitats adreçades a petits i grans.

S'inaugura la mostra

'Mollet migrant'
Dimarts a la tarda s'inauguren 

dues mostres sota el nom de Mo-

llet migrant que posen el focus en 

les persones migrades de Mollet. 

Es tracta de Caminants (a les 19 h, a La Marineta) i de Mirades (a les 20 h, al Museu Abelló).

El CRA'P organitza aquest dissab-

te a partir de les 19 una mostra de Kalaripayattu al parc de les 
Pruneres. Hi haurà una pràctica 

oberta i gratuïta –per a totes les 

edats a partir de 7 anys– i demos-

tracions per qui vulgui conèixer 

aquesta pràctica, una de les arts 

marcials més antigues del món.

ACTIVITATS

Abacus Mollet 

ofereix un taller 

d'iniciació al Kawaii

Exhibició i pràctica 

oberta de Kalari

Aquest dissabte a partir de les 

12 h, la botiga d'Abacus Mollet 

oferirà un taller d'iniciació al Kawaii. Kawaii és un terme ja-ponès que signi�ica tendresa, i 
aquest tipus d’estil és molt po-

pular dins de la cultura nipona, 

però actualment ha adquirit 

molta rellevància arreu. Inspi-

rada en el manga i l’anime, s’ha 

endinsat de ple en la cultura 

popular, de l’entreteniment, la 

moda, les arts… Els participants 

aprendran a il·lustrar un per-

sonatge amb aquest estil tan 

característic. Els ulls rodons i 

grans, les formes arrodonides, 

els caps gegants i els objectes 

inanimats que cobren vida són 

la base d'aquest peculiar estil.  
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La companyia Escandall Teatre va 

actuar diumenge a Santa Maria de 

Martorelles amb un objectiu clar: fer 

reflexionar els assistents. Amb XX. Tres 

accions sobre la societat patriarcal. 

Paula Escamilla, sobre la pista del 

pavelló poliestportiu i tant amb humor 

com amb tragèdia, va posar en escena 

alguns aspectes micromasclistes de 

la societat.

          Fent reflexionar 
Santa Maria sobre la 
societat patriarcal

josep vilaret

Recta final per gaudir
de la 9a edició del Fitkam

MONTMELÓ. El cap de setmana vinent (28 

i 29 de maig) se celebrarà la 9a edició del 

Festival infantil i juvenil de teatre Kacu 

Mensi (Fitkam). Amb gairebé una trentena 

d'espectacles distribuïts en set espais dife-

rents –Sala de la Concòrdia, Museu, plaça 

de la Vila, Jardins de la Torreta, Teatre de 

l'Agrupa, Sala Polivalent i amfiteatre de la 

Torreta–, Montmeló podrà tornar a gaudir 

d'aquest multitudinari esdeveniment en 

el seu màxim esplendor, després que l'any 

passat es fes amb aforaments reduïts.

El festival arrencarà dissabte a les 11 h 

amb tres xous simultanis a càrrec de Cacauet 

Teatre (titelles), Nan Valentí (teatre) i la com-

panyia montmelonina Sara Pons (pallassos).

Precisament l'espectacle que Pons farà als 

Jardins de la Torreta (Win-Do-W) és un dels 

que formen el present cicles de dones i circ, 

complementat per Las Sistars amb Dai, Ma 

Aspetta (diumenge a les 15.30 h als Jardins 

de la Torreta) i Silver & Gold amb Winter 

(dissabte a les 11.30 h a la plaça de la Vila).

Cal destacar també que hi haurà quatre es-

trenes al festival montmeloní. Es tracta de La 

tenda – Fantasia nocturna per a dues actrius, 

un músic, un videoartista i uns quants mons-

tres, de la Compagnie du sarment (diumenge 

a les 13.15 h); L’odissea del riure perdut, de 

Teatre Mòbil (dissabte a les 19.30 h); De tu a 

tu, del Col·lectiu Mur (dissabte a les 13.15 h); 

i Pista, si us plau, de Pentina el Gat (dissabte a 

les 12 h). Les tres primeres funcions seran a la 

Sala Polivalent i la darrera, itinerant, anirà de 

la plaça de la Vila als Jardins de la Torreta.  

ARTS ESCÈNIQUES  EL DISSABTE 28 I EL DIUMENGE 29 ARRIBARÀ LA GRAN CITA

ARTISTA LOCAL  Sara Pons actuarà al Fitkam

companyia sara pons

Espectacles de música
i d'animals, a Carrencà
MARTORELLES.  Slow Olou i Mumusic Circus 

va estrenar el cap de setmana passat la nova 

edició del VAP, els primers amb un xou d'hu-

mor visual i els segons amb un espectacle po-

ètic. I per a aquest cap de setmana l'Ajunta-

ment martorellesenc contempla dues noves 

propostes artístiques dins del festival Vine 

Al Pati. Dissabte (20 h) serà el torn de Sound 

de Secà, amb Emoriô, un espectacle de per-

cussió estàtic de carrer ple de vitalitat i ener-

gia. En aquesta peça, la companyia fusionarà 

el ritme amb la dansa i el cant, transportant 

al públic per diferents emocions a través 

dels diferents ritmes del món. Diumenge (12 

h) hi aterraran els paretans Sandal produc-

cions amb dos espectacles. Amb Animalia 

Inc plantaran a Carrencà el seu campament. 

D'altra banda, Horses in town es tracta d'una 

proposta itinerant en què els cavalls passe-

jaran lliurement per Carrencà. Les entrades 

tenen un cost de 3 euros i es poden adquirir 

a martorelles.cat/entrades.  

AQUEST CAP DE SETMANA HI ACTUARAN SOUND DE SECÀ I SANDAL PRODUCCIONS

SLOW OLOU  Dissabte passat representant el seu xou itinerant d'humor visual anomenat 'Escargots'

aj. martorelles

dissabte 21

diumenge 22

divendres 20

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

Continuarem amb aques-

ta calor atípica al mes de 

maig, amb cel enteranyinat 

de núvols alts i temperatu-

res que pujaran un xic més.

Alguns intervals de núvols 

alts i prims a primera 

hora, i cel serè la resta 

del dia,  amb el termòme-

tre enfilant-se encara més, 

fins a valors de ple estiu.

Avui diumenge arribarem 

al punt màxim de calor 

d’aquest episodi, amb un 

cel que continuarà amb 

aquests núvols alts i prims.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 12 24ºC 13ºC 21ºC - 29 km/h SSW

DIVENDRES, 13 25ºC 12ºC 22ºC - 26 km/h NNW

DISSABTE, 14 27ºC 13ºC 24ºC - 24 km/h WSW

DIUMENGE, 15 28ºC 15ºC 25ºC - 31 km/h SE

DILLUNS, 16 27ºC 15ºC 25ºC - 29 km/h SSW

DIMARTS, 17 27ºC 16ºC 25ºC - 23 km/h SE

DIMECRES, 18 30ºC 17ºC 27ºC - 29 km/h WSW

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