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RESUM DE L'ANY

La guerra ha accelerat un dels proble-

mes que ja s'albiraven els darrers anys: 

la manca de combustibles fòssils i el 

conseqüent augment de preus de car-

burants i subministraments energètics

–sobretot electricitat i gas– que s'ha 

produït i que ha comportat problemes 

tant a les llars com a les administra-

cions. En el cas de Mollet, l'Ajuntament 

preveu que la despesa energètica dels 

serveis municipals de cara a l'exercici 

2023 incrementi 1,5 milions d'euros. De 

fet, el preu disparat de l'electricitat que 

ja es vivia a principis d'any, va fer incre-

mentar un 20% a Mollet la petició d'aju-

da de famílies per evitar talls de llum.

Així doncs, moltes empreses i famílies 

estan notant aquest encariment, que 

se suma també a l'increment dels ti-

pus d'interès que estan fent apujar les 

hipoteques. En aquest sentit, l'Ajunta-

ment de Mollet presentava a la tardor 

un paquet de mesures per ajudar les 

famílies i el comerç davant l'augment 

de preus, un pla basat en la congelació 

de la majoria d'impostos i taxes muni-

cipals i en la promoció del foment de 

l'estalvi energètic.

L'ENCARIMENT DELS 
PREUS DE L'ENERGIA, 
UN MAL DE CAP MÉS

2022, del control d'una pandèmia 
a les conseqüències d'una guerra
BAIX VALLÈS. El 2002 naixia amb 

els primers símptomes de la supe-

ració del daltabaix provocat per la 

Covid, però encadenava una nova 

crisi mundial a conseqüència de 

l'esclat de la guerra a Ucraïna. 

Després de dos anys marcats pel 

coronavirus, el 2022 ha estat l'any 

de la normalització de la pandè-

mia. Mica en mica, i a mida que les 

dades epidemiològiques millora-

ven, es van anar aixecant restric-

cions, com les quarentenes dels 

malalts de Covid, o les distàncies 

a espais públics. Però la mesura 

que va permetre visualitzar amb 

més claredat la nova etapa pan-

dèmica va arribar a l'abril, quan 

es va eliminar l'obligació de dur 

mascaretes, a excepció de llocs de-

terminats com el transport públic 

i espais sanitaris. 

L'esclat de la guerra
Però, enguany, l'esclat de la prime-

ra guerra del segle XXI a Europa, 

arran de la invasió russa d'Ucraïna 

el 24 de febrer, ha estat sens dubte 
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ARXIU

CENTRE LOGÍSTIC  A Sant Fost es va habilitar una nau per a l'ajut humanitari

ARXIU

SOLIDARIS  La ciutadania es va bolcar en la recollida d'aliments i roba

ARXIU

MOBILITZACIONS  Manifestació contra la guerra a Mollet

la notícia global que més ha trasto-

cat la ciutadania, també a escala lo-

cal –tant per com va colpir i va des-

fermar una onada de solidaritat, 

com per les conseqüències econò-

miques que se n'estan derivant o, si 

més no, que ha accelerat–.

Pocs dies després de l'inici del con�licte bèl·lic la societat civil es 

mobilitzava amb concentracions 

als carrers per protestar contra 

la guerra. Poc després també ho 

feien les institucions, amb una 

declaració i una convocatòria de 

l'Associació Catalana de Munici-

pis i la Federació de Municipis de 

Catalunya, a la qual s'adherien les 

poblacions del Baix Vallès.   

Per donar suport als refugiats 

ucraïnesos, els ajuntaments tam-

bé es van organitzar, primer en 

punts d'acollida i, al març, amb 

la creació de taules d'emergèn-

cia coordinades a les entitats del 

tercer sector per fer front a l'arri-

bada de cada cop més persones 

que fugien de la guerra. A l'abril, 

Mollet ja havia empadronat una 

cinquantena d'ucraïnesos des de l'esclat del con�licte. 
Iniciatives ciutadanes
La resposta ciutadana va ser, en 

alguns casos, més ràpida que la 

institucional, amb centenars de 

donacions en punts de recollida 

d'ajuda humanitària i desenes de 

particulars que es van desplaçar 

amb els seus vehicles a la frontera 

de Polònia per dur material huma- 

nitari a la població ucraïnesa. 

Pel que fa a l'ajuda humanitària, 

Sant Fost ha estat un dels epicentres 

a Catalunya. A principis de març, 

dos camions plens de medicaments, 

productes d'higiene (sobretot bol-

quers) i aliments van sortir en di-

recció a la frontera entre Polònia 

i Ucraïna. Aquest era el primer ca-

rregament que el consulat ucraïnés 

enviava al seu poble, des del Centre 

Logístic d'Ajuda Humanitària de 

Sant Fost, situat en una nau indus-

trial de 10.000 metres, cedida per 

la família Anglada a l'Ajuntament 

de Sant Fost i amb l'organització de 

Protecció Civil.Desenes de volunta-

ris s'encarr gaven d'emmagatzemar 

els centenars de caixes plenes d'ali-

ments, productes d'higiene, roba i 

medicaments que arriben d'arreu 

de Catalunya per ajudar el poble 

ucraïnès. De fet, el centre logístic de Sant Fost ha estat en actiu �ins fa 
poques setmanes, quan ja cessava 

l'activitat. ❉
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Després de dos anys de restriccions arran de la Covid-19 i de 

les repercussions econòmiques d'aquestes aturades, la Unió 

Europea ha començat a atorgar els ajuts als quals es va com-

prometre per a la transformació dels estats cap a models més 

sostenibles. Així, enguany també ha estat marcat per l'arriba-

da dels fons Next Generation, que han permès als ajuntament 

incrementar les partides per a inversions, especialment per a 

projectes urbanístics que beneficiïn els vianants i avancin cap 

a ciutats més verdes i amb menys petjada de CO2. Aquests 

fons permetran en molts casos avançar en iniciatives que, 

sense els ajuts, haurien trigat molt més temps en ser executa-

des. En els darrers mesos, els Ajuntaments han presentat pro-

jectes a les convocatòries d'aquests fons europeus que es van 

resolent a poc a poc en un degoteig d'anuncis de subvencions.

Injecció econòmica 
amb els Next Generation

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament de 

Mollet ha presentat nombroses ini-

ciatives als fons Next Generation, 

algunes de les quals ja han estat ac-

ceptades i comptaran amb subven-

ció. Una de les més importants és 

en l'àmbit de la mobilitat sosteni-

ble, per a la qual rebrà 2,1 milions 

d'euros. En aquest cas, les actua-

cions principals són l'execució de 

les mesures del Pla Director de la 

Bicicleta, amb la implementació 

d'un carril bici a l'avinguda Rivoli, 

l'ampliació i connexió de la xarxa 

ciclista al polígon de Can magaro-

la i l'execució de plataformes ele-

vades. Una altra actuació  amb un 

gran impacte al centre de la ciutat 

serà la vianalització de l'entorn 

de l'església de Sant Vicenç, una 

iniciativa que s'ha pogut recupe-

rar després d'anys en un calaix. 

Els ajuts en mobilitat també per-

metran l'adquisició d'un autobús 

elèctric per a la �lota de transport 
públic de la ciutat i la millora de 

l'accessibilitat amb l'adaptació de 

gairebé 300 guals repartits per 

tota la ciutat. 

L'obertura d'una O�icina de Re-
habilitació Energètica i també 

el d’O�icina Multicanal per a la 

transformació digital de l'Ajun-

tament, han estat possibles grà-

cies als fons europeus. Els tècnics 

municipals continuen presentant 

projectes, l'últim dels quals el de la plani�icació per connectar els 

espais verds del Besòs i Gallecs. 

ES TRASPASSA JARDINERIA

A SANT FOST 
PER JUBILACIÓ

MÉS INFORMACIÓ     667 74 53 22

ARXIU

ARXIU

ARXIU

ARXIU

MOBILITAT  Projecte de vianalització de l'església de Sant Vicenç a Mollet

TRANSPORTS  Projecte per a la construcció de la nova estació de Parets

GENT GRAN  Imatge de la futura residència de Montornès, encara pendent

EQUIPAMENTS  Rehabilitació del Pavelló-1 de Sant Fost

El projecte té un cost d'uns 3,5 

milions d'euros, dels quals es po-

dria subvencionar el 95%, i també 

preveu la renaturalització d'altres 

punts de la ciutat. 

PARETS DEL VALLÈS. Pel que fa a Pa-

rets, el municipi n'ha rebut una 

de freda i una de calenta. El Con-

sistori no va aconseguir l'ajut que 

demanava per a la remodelació de 

la llera del riu Tenes. En canvi, una 

de les actuacions més esperades a 

Parets com és la reforma de l'esta-

ció de tren sí que rebrà fons euro-

peus. Adif encarregava la passada 

primavera la redacció del projecte 

que compta amb el suport del Mi-

nisteri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana, l’Ajuntament de 

Parets i la Generalitat de Catalun-

ya. Es realitzaran les actuacions 

de cobriment d’uns 106 metres de 

línia fèrria amb una amplada d’uns 

40 metres. Sobre aquesta llosa s’hi 

situarà un nou edifici de viatgers, 

un aparcament, una plaça cívica 

i zones destinades a l’intercanvi 

modal (autobús i taxi), amb l’ob-

jectiu de facilitar i potenciar l’ac-

cés dels ciutadans al ferrocarril. 

També està prevista la construcció 

d’un segon aparcament. 

MONTORNÈS DEL VALLÈS. L'Ajunta-

ment montornesenc ha aconseguit 

ja ajuts per a diversos projectes.  

Un dels més quantiosos és el de 

3,2 milions d'euros per a la reha-

bilitació d'habitatges al municipi. 

El projecte preveu la rehabilitació 

de 207 habitatges situats a Mon-

tornès Nord i a Montornès Centre. 

Altres dos ajuts seran per a ac-

tuacions d'accessibilitat i segure-

tat que comptaran amb fons euro-

peus com la reforma de l’Escola 

Sant Sadurní que ha obtingut 1 

milió de la línia d’ajut a la rehabili-

tació d’edificis de titularitat públi-

ca i la de la millora d'accessos de 

la Zona Esportiva Municipal Les 
Vernedes, d'uns 83.000 euros.

Però la cirereta del pastís és 

l'ajut que ha demanat l'Ajuntament 

per a la construcció de la futura 

residència de gent gran, per a la 

qual s'han sol·licitat uns 10 milions 

d'euros, que donarien l'impuls ne-

cessari per tirar endavant el pro-

jecte. En aquest cas, però, encara 

no s'ha fet pública la resolució i 

l'Ajuntament està a l'expectativa de 

poder aconseguir la subvenció.

SANT FOST. Pel que fa als Next Ge-

rations a Sant Fost, el Ministe-

ri de Transport, Mobilitat i Agen-

da urbana va resoldre el passat 

octubre atorgar a l'Ajuntament un 

ajut de 750.179,27 euros. La sub-

venció li ha estat concedida per 

al projecte de reordenació de re-
forma i ampliació  del Pavelló 1, 

amb la qual també es vol millorar 

la seva eficiència energètica de 

l'equipament. També s'ha sol·lici-

tat un ajut per al futur espai jove.

MARTORELLES. En el cas de l'Ajunta-

ment de Martorelles de moment 

només té la confirmació de l'ajut 

per millorar l'enllaç del carrer 

Joan XXIII amb l'avinguda d'en 

Piera. Altres subvencions sol·li-

citades són els 900.000 euros 

de fons europeus per canviar la 

il·luminació de tot el poble i fer-la 

més eficient. També s'ha demanat 

un ajut per instal·lar una gran co-
berta solar al Pavelló d'esports 

(750.000 euros) per generar ener-

gia elèctrica per al consum dels 

equipaments municipals. Per altra 

banda, el govern de Martorelles 

també ha sol·licitat un Next Gene-

ration per canviar la flota de vehi-
cles municipals de gasoli o gaso-

lina a elèctrica (110.000 euros). ❉
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necrològiques

Algunes absències 
destacades d'aquest 
2022 al Baix Vallès
Andreu Rabasa i Negre, �ill del fundador de l'emblemàtica marca Derbi, moria el 17 d'octubre a 92 anys. Rabasa va néixer a Mollet del Vallès el 5 d'abril de 1930. Primo-gènit de Simeó Rabasa, fundador de Rabasa Derbi, va estudiar a l'Escola Industrial de Barcelona, i després enginyeria i direcció d'empreses a l'IESE. Va ser un empresari de mo-tocicletes català, president de Derbi (1988-2000).Des del 1976 va continuar la tas-ca iniciada pel seu pare i va dedicar tota la seva vida a la creació, inno-vació i direcció de Rabasa-Derbi. 

L'empresari i emprenedor va morir l'11 

de febrer a 72 anys després d'una llar-

ga malaltia. López va ser propietari de 

l'Assessoria Mayolas.

Empresària del món de la bicicleta i la 

moto de la històrica fi rma Motos Isern 
i fi lla del mestre Joaquim Abril de Sant 
Fost moria a fi nals de juliol.

Fill de Benigno Herranz, qui fa més de 
90 anys va obrir la benzinera de l'avin-

guda Jaume I de Mollet, va morir el 26 
d'abril a l'edat de 94 anys.

Treballador de la Farmàcia Rovirosa, va 

morir a 82 anys, al novembre, després 

d'una llarga malaltia. La seva feina de 

practicant el va fer molt popular.

El 8 de maig moria a 74 anys Martí Tan-

tiñà, un dels germans de la segona 

generació que va regentar els populars 
supermercats Tantiñà de Mollet. 

La paretana, coneguda per haver re-

gentat durant 27 anys el Pub Estudi, 

moria el passat 13 de feber després de 

lluitar contra la Covid-19.

XAVIER 

LÓPEZ

MONTSE

ABRIL

JESÚS 

HERRANZ

EMILIO

GUTIÉRREZ

MARTÍ

TANTIÑÀ

TXUSA

MULÀ

L'exregidor del partit Popular a Parets  

i exregidor de l'Ajuntament d'aquest 
municipi entre els anys 1995-1999 i 

2003-2007 va morir a 78 anys, el juliol. 

L'històric del futbol paretà i germà de 

l'exjugador internacional del FC Barce-
lona Josep Seguer Sans va morir als 88 
anys el passat 2 de febrer.

El baixista del grup Carbonilla, va morir 

el passat 23 de març. La banda de pop-

rock va desenvolupar la seva activitat 

entre fi nals dels 70 i inicis dels 80.

DOMINGO

CEPAS

JOAN 

SEGUER

JESÚS 

CARRERAS

Va ser president de l'empresa en-tre 1988 i 2000, any que fou nome-nat president d'honor de la compan-yia catalana. L'any 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi. També va ser me-reixedor de la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu de la Federación Española de Motociclismo, la Insígnia d'Or de la Federació Catalana de Motociclis-me i la Clau de Barcelona. 

ANDREU RABASA

FAMÍLIA RABASA
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 
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La Biblioteca de Can Mulà es rebatejava 
incloent-hi el nom del polític molletà Jordi Solé 
Tura. Enguany, l'Ajuntament també ha anunciat que 
l'exalcaldessa Anna Bosch donarà nom a una plaça 
a l'espai de l'antiga Can Fàbregas i el nom de Josep 
Maria Pou s'unirà al del Teatre de Can Gomà. 

La molletana Neus Ballús
era la gran guanyadora 
dels Premis Gaudí. El 
fi lm Sis dies corrents va 
aconseguir cinc premis: 
millor pel·lícula, millor 
direcció, millor muntatge, 
millor actor protagonista 
i millor actor secundari. 

La jugadora del FC Barcelona 
Alèxia Putellas guanyava a 

l'octubre la segona Pilota d'Or
femenina consecutiva, que 
l'acreditava de nou com a 

millor jugadora del món. 

L'Ajuntament instal·lava al maig la llamborda 
Stolperstein en record de l'alcalde Josep Fortuny, 
assassinat pel franquisme el 1939. La placa es 
troba davant el número 4 de Gaietà Ventalló, allà 

on havia estat el seu domicili.

Relleu a l'Alcaldia 18 anys després
MOLLET DEL VALLÈS. El canvi a l'Al-

caldia de la ciutat ha estat sens 

dubte una de les notícies més 

destacades d'aquest 2022 a Mo-

llet. Després de gairebé dues dè-

cades, una dona, Mireia Dionisio, 

ha tornat a ocupar el càrrec, un 

relleu que ha aportat, si més no 

aquests primers mesos, un canvi 

de formes de fer i més visibilitat 

de l'Alcaldia al carrer i a les xarxes 

socials en comparació amb el seu 

antecessor, Josep Monràs. 

El 31 de maig, just a un any de 

les eleccions municipals de 2023, 

Monràs, l'alcalde que ha ocupat 

més temps el càrrec a Mollet –18 

anys– anunciava la seva renúncia 

per tenir "més vida personal", 

una decisió que agafava més d'un 

per sorpresa. Monràs reconeixia 

"cansament físic" –accentuat per 

Aquest 2022, ha estat l'any en què, a la fi, s'ha solucionat un 

dels punts de trànsit on els conductors patien més retencions 

a la ciutat. La Generalitat ha executat les obres d'ampliació 

de carrils i nous accessos de l'entrada per la rotonda de la 

Vinyota. Els treballs van començar el mes de març i han consistit 

en l'ampliació de la calçada –amb l'eliminació d'una línia 

d'aparcaments– i nous accessos com el carril directe des de l'AP-7 

al carrer Can Flequer. Les obres que han ajudat a descongestionar 

aquest punt han tingut un cost de prop d'1,7 milions d'euros. 

ADÉU ALS EMBUSSOS A LA ROTONDA DE LA VINYOTA
ARXIU

PRESA DE POSSESSIÓ  Dionisio amb la vara de l'Alcaldia que recollia de mans del seu antecessor, Josep Monràs

Mireia Dionisio prenia possessió del càrrec d'alcaldessa després de la renúncia de Monràs 

MOLLET

Les més llegides

· ANUNCI DEL COMIAT. El 31 de maig, 

SomMollet publicava al web la notícia de 

la renúncia de Josep Monràs a l'Alcaldia 

de Mollet. En poques hores, aconseguia 

milers de visites i amb 8.026 lectures –

aconseguides més de la meitat en menys 

d'un dia– s'ha convertit en la notícia més 

llegida del web aquest any 2022. 

· ACCIDENT AMB TANC. La segona no-

tícia amb més lectures aquest any ha 

estat la de les retencions de trànsit a 

l'autopista AP-7 per l'avaria d'un camió 

que transportava un tanc. Va ser el 18 

de març i va aconseguir 6.795 visites.

· MOLLET MUSIC WEEK. El top tres 

de les notícies més llegides al web de 

SomMollet el tanca l'anunci dels con-

certs del festival que l'Ajuntament es-

trenava a l'estiu i que portava un cartell 

amb noms tan reconegut com La Pe-

gatina, Ladilla Rusa i Ana Guerra. Va 

aconseguir 5.896 visites.

LA RENÚNCIA DE 
MONRÀS A L'ALCALDIA, 
LA NÚMERO 1

la gestió de la pandèmia– i la ne-

cessitat de "donar una nova em-

penta a la ciutat". Fent balanç de 

la seva obra de govern destacava, 

entre altres, "l'urbanisme verd i 

agradable i la humanització de 

l'espai públic" amb la construc-

ció del Parc de les Pruneres com 

a bandera. 

Amb aquest llegat –però també 

amb reptes com el de la rectivació 

econòmica de la ciutat, de l'habi-

tatge i de l'emergència climàtica, 

entre altres,– Mireia Dionisio pre-

nia el relleu el 10 de juny, en un 

ple en què no només recollia els 

vots del seu partit (PSC) i els del 

seus socis de govern (Podem) sinó 

també els de Ciutadans i Junts 

(PDeCAT) i aconseguia la majo-

ria absoluta. La dona que durant 

els últims anys, sobretot després 

de la retirada de Josep Garzón de 

la política activa, havia estat la 

número 2 de Monràs prenia pos-

sessió del càrrec d'alcaldessa, tot 

prometent "treball, constància i 

humilitat". 

Un cop triada alcaldessa, Dioni-

sio remodelava el govern i situava 

el seu company de partit Raúl Bro-

to com a l'home fort del govern, en 

què Podem també guanyava pes 

amb més responsabilitats. 

Els anuncis de grans inversions 

i projectes, molts impulsats per 

fons europeus, i trepitjar molt car-

rer i molta presència a les xarxes 

socials han estat una constant dels 

primers mesos de l'Alcaldia de Di-

onisio, en què l'oposició li ha re-

conegut un canvi de tarannà –més 

dialogant que el de Monràs– però 

amb reticències sobre el calat de 

les iniciatives proposades.  

L'exalcalde deixava el càrrec
per tenir "més vida personal"

i Dionisio prenia les regnes 
del govern amb la promesa 

de "treball i humilitat "
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Reforma llargament esperada

Després de més de vuit anys precintat, la comunitat musulmana 
Al Huda, el febrer, podia tornar a entrar al local de la seva 
propietat situat a la cantonada de l'avinguda Badalona amb el 
carrer Àngel Guimerà. El conflicte urbanístic entre la comunitat 
i l'Ajuntament que s'arrossegava feia anys es tornava a tensar a 
principis d'any amb les mobilitzacions de membres d'Al Huda, 
que portaven centenars de muslumans a fer les seves pregàries 
davant del domicili de l'aleshores encara alcalde Monràs, 
unes oracions que fins i tot van arribar als tribunals. Després 
d'aquelles setmanes tenses, un procés de negociació discret va 
permetre que Al Huda recuperés les claus i pugués desprecintar 
el local, un espai, però, que a hores d'ara encara no té permís d'ús.

AL HUDA OBRE EL LOCAL PRECINTAT DURANT VUIT ANYS
ARXIU

ARXIU

EN OBRES  L'edifici de l'estació és un dels espais que es reformarà, a més d'instal·lar-hi ascensors

La millora de l'estació de França s'iniciava 

al maig amb la previsió de 15 mesos d'obres

Al maig, i després d'anys de 
reclamacions ciutadanes i de 
l'Ajuntament de Mollet, s'iniciava 
una de les obres més esperades 
a la ciutat, la reforma de l'estació 
de Mollet-Sant Fost, de la línia R2. 
L'actuació que porta a terme Adif 
ha de permetre una millora de la 
seguretat i l'accessibilitat, amb la 
construcció d’un pas inferior amb 
ascensors a ambdues andanes, 
un pas que actualment només es 
pot fer a través d'escales amb els 
consegüents problemes per a les 
persones amb mobilitat reduïda. 

A més, l'actuació inclou 
l'ampliació de l'edifici de l'estació. 
A finals d'estiu es va tancar la 
instal·lació per poder treballar-
hi i es va obrir un vestíbul en 
un mòdul provisional on hi ha els 
torns i es fa la venda de tiquets. 
La renovació i modernització 
de l’edifici de viatgers, que 
es preveu estigui enllestida a 
l'abril, permetrà ampliar la part 
de vestíbul de passatgers fins a 
150 metres quadrats, ja que 
s'enderrocarà l'actual espai de 
taquilla i es guanyarà espai cap al 
carrer avançant la part central de 
l'actual edifici. La sala ampliada 
disposarà de més torns d'entrada 

Un dels espais encara per des-
envolupar de la ciutat és el te-
rreny de l'antiga Tenería Franco 
Española, a tocar de l'Estació de 
França de Mollet i en ple polí-
gon de Can Prat. Al juny saltava 
la notícia que la multinacional 
Goodman, promotora de naus 
logístiques, comprava a la immo-

biliària Casacuberta els terrenys 
per desenvolupar-hi un centre 
logístic. La parcel·la adquirida 
per Goodman, en una operació de 
compravenda xifrada en uns 17,6 
milions d'euros, compta amb una 
superfície de 44.000 metres qua-
drats i 60.000 metres quadrats 
d'edificabilitat.

A l'octubre es feien els treballs per 
enderrocar l'estructura del que ha-
via de ser el palau de justícia de Mo-
llet, als terrenys al costat de l'Hospi-
tal, un projecte iniciat el 2010 i que 
va quedar només en la primera fase. 
Després de més de 10 anys sense 
cap ús i amb l'estructura dempeus, 
la Fundació Sanitària Mollet va ad-
quirir els terrenys, propietat de 
l'Incasòl, per construir-hi la futura 
escola universitària d'infermeria. 

Un promotor de naus logístiques 
compra el solar de l'antiga Tenería

De palau de justícia 
a escola d'infermeria

i un nou espai d'atenció a l'usuari 
més modern i proper. El termini 
d'execució total de l'obra és de 15 
mesos i el pressupost previst és de 
més de 4 milions d'euros. 

La R3, encara pendent
Mentre l'obra de l'estació de la 
R2 tira endavant, Mollet encara 
està pendent del projecte de 

desdoblament de la R3 (línia de 
Santa Rosa). A principis d'any, el 
govern local i l'Estat reprenien 
les converses per consensuar un 
projecte de desdoblament de la 
línia de tren al seu pas per la ciutat, 
un projecte que Mollet sempre 
havia supeditat al soterrament 
de la línia de tren. Amb tot, les 
dificultats tècniques que presenta 

aquesta alternativa està fent 
endarrerir la decisió.  

Els trens també han estat 
protagonistes durant els últims 
mesos per les obres a la Sagrera, 
que ha trastocat la circulació 
de convois. Durant tres mesos, 
els usuaris de la línia han estat 
desconnectats del centre de 
Barcelona. 

NEGOCIS

Una botiga de roba 

al forn Sant Vicenç

El restaurant Pitapes inaugurava 
a l'octubre el nou local a Beren-
guer III, un espai més ampli que 
l'anterior a Jacint Verdaguer –on 
s'havien quedat sense terrassa–
amb uns 1.000 metres quadrats 
entre cuina, terrassa i sala.

Fa menys de dos setmanes 
abaixava la persiana l'últim 
quiosc que quedava obert a Mo-
llet, el de la rambla Fiveller. Josep 
Rodríguez Marquina es jubilava 
pendent d'un possible relleu, 
que podria arribar el gener.  

Pitapes obre el nou 

local a Berenguer III

Tancat l'últim 

quiosc de Mollet

Després de nou anys, a l'abril, 
el bar Analògic del carrer d'An-
selm Clavé tancava. L'encari-
ment del lloguer obligava la 
propietària del negoci, Anna 
Ruiz, a tancar un espai que s'ha-
via convertit en lloc de trobada 
del teixit cultural de la ciutat.

El bar Analògic 

abaixa la persiana

Després de quatre anys tancat, 
l'històric restaurant Beumala el 
setembre tornava a obrir les por-
tes. Ho feia de la mà d'un nou pro-
pietari, amb equip renovat i amb 
una nova aposta gastronòmica.

Reobre el mític 

restaurant Beumala

L'espai de l'emblemàtic forn 
Sant Vicenç al carrer Barcelona 
es reobria al setembre com a 
botiga de roba. El local, propie-
tat dels germans Ros que havien 
regentat el forn, portava més de 
quatre anys tancat i barrat.

Els treballs inclouen instal·lar ascensors 

entre andanes i ampliar l'edifici de l'estació

ARXIU

MÀQUINES EN MARXA  Les excavadores enderrocaven l'estructura
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Un dels conflictes amb què ha hagut de lidiar el 

nou govern encapçalat per Dionisio ha estat el 

generat a l'Escola d'Educació Especial Can Vila. A 

l'estiu saltava l'alarma pel mal estat de dos edi-

ficis del centre, que s'havien de clausurar, i que 

obligaven a escolartizar fora del centre uns 70 

alumnes al setembre. La situació desembocava 

en nombroses mobilitzacions de la comunitat 

educativa i en un enfrontament entre l'Ajunta-

ment de Mollet i el Departament d'Educació de 

la Generalitat sobre la responsabilitat a l'hora de 

trobar una solució. 

Finalment, l'Ajuntament decidia actuar de ma-

nera subsidiària i finançava la construcció de dos 

mòduls prefabricats que es van instal·lar a con-

trarellotge per poder iniciar el curs amb norma-

litat. El Consistori, però, ha reclamat per via ju-

dicial que sigui la Generalitat qui acabi assumint 

els costos, una decisió que hauran de dirimir els 

tribunals. En paral·lel, l'Ajuntament i la comuni-

tat educativa reclamen la construcció d'un edifici 

definitiu al centre d'educació especial.

Can Vila, assumpte obertCan Vila, assumpte obert

ARXIU

A finals de novembre el Govern de la Genera-

litat decretava l'alerta per sequera en l'àmbit 

Ter-Llobregat, que subministra els muni-

cipis del Baix Vallès. La manca de pluges al 

territori situava els pantans i embassaments 

a nivells molt baixos, circumstància que obli-

gava a prendre mesures pel que fa a alguns 

consums com l'agrícola, el ramader o l'in-

dustrial, tot i que, de moment, no ha afectat 

l'aigua de boca. A Mollet, que afronta la se-

quera sense el pla d'emergència obligatori fa 

anys i que, asseguren, estan ultimant, s'han 

pres mesures com augmentar l'extracció 

d'aigua de pous i reduir el reg d'espais verd i 

camps de futbol.

Enguany, les dades de contaminació at-

mosfèrica i els episodis de males olors han 

estat també notícia. Col·lectius ciutadans 

han mostrat les seves queixes pels nivells 

de contaminació a la ciutat, unes dades que 

el govern municipal volia rebatre amb els 

resultats del sensor instal·lat a la plaça Pau 

Casals i que registrava nivells de diòxid de 

nitrogen i partícules en suspensió inferiors 

als de l'estació de mesurament que es troba 

al costat de l'autopista AP-7. A més, a l'es-

tiu, es produïen diversos episodis de males 

olors, que van suposar la creació d'una tau-

la de treball de diversos Ajuntaments per 

abordar la problemàtica.

Aquest any també ha estat el de l'inici de 

la reforma d'una instal·lació que havia acu-

mulat múltiples queixes dels usuaris pel 

seu mal estat, el pavelló de Riera Seca. La 

reforma començava el setembre amb la 

primera fase, que afectava la pista interior 

i a les graderies. Aquesta part de les obres, 

encara en marxa, ha afectat principalment 

el Mollet HC i el Club Patinatge Mollet que 

han hagut de reorganitzar entrenaments 

i partits. La segona fase preveu el reves-

timent de la façana exterior i la instal·la-

ció de plaques fotovoltaiques i la tercera 

i quarta fase actuarà en la part soterrània 

on es remodelaran els vestidors. El pavelló 

de la Riera Seca es va començar a construir 

l'any 1980. Durant aquests més de 40 anys 

s'hi han anat fent algunes actuacions, però 

l'estat de degradació actual ha obligat a fer 

una intervenció integral.

Les restriccions per la 

sequera arriben també 

a Mollet

Contaminació i males 

olors, queixes de la 

ciutadania

Tira endavant la reforma integral 

del degradat pavelló de Riera Seca

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

CONSULTORI

Una vegada que s’ha produït la de-
funció, el primer pas serà aconseguir 
el certifi cat de defunció, que, com 
més aviat millor, s’haurà de presen-
tar en el registre civil del lloc de la 
defunció. 

El segon pas serà aconseguir el 
certifi cat d’actes d’última voluntat. 
Aquest certifi cat determinarà si el 
nostre familiar tenia testament, o no, 
i davant quin notari es va atorgar. En 
el cas de no existir testament hau-
rem de tramitar un expedient d’he-
reus abintestat.

Així mateix, haurà de sol·licitar-se el 
certifi cat de contractes d’asseguran-
ces del mort i que ens servirà per a 
conèixer si el mateix tenia contractat 
una assegurança de vida, o una as-
segurança d’accidents, de tal forma 

que puguem conèixer la quantia que 
li correspondria. 

Seguidament es procedirà el repar-
timent de l’herència, la qual cosa es 
farà amb base a l’assenyalat en el 
testament; o, si no existeix, haurà de 
dur-se a terme la declaració d’hereus 
i repartiment segons la llei aplicable. 

Després d’aquest procés procedirà 
el pagament de l’impost de succes-
sions, que haurà d’abonar cada he-
reu en el termini de sis mesos des-
prés de rebre l’herència.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Tràmits jurídics que seguir 
quan mor un familiar

Pla per subministrar
energia solar a tots 
els equipaments 
municipals 
En el marc dels projectes que l'Ajun-

tament de Mollet tira endavant en 

matèria de sostenibilitat, enguany 

s'ha presentat poder un dels més 

ambiciosos, el Mollet Solar, presen-

tat a finals del mes de maig. El pro-

jecte arriba en un moment de crisi 

energètica i de pujada de preus de 

l'electricitat i preveu la instal·la-

ció de vuit illes fotovoltaiques, que 

subministraran energia solar a tots 

els equipaments municipals. 

En concret, es crearan vuit grans 

centres de producció fotovoltaica 

ubicats a les cobertes d’edificis mu-

nicipals que també donaran cober-

tura al seu voltant en un radi de 500 

metres. Els vuit grans generadors 

s’instal·laran als centres educa-

tius de Cal Músic, Sant Vicenç, Can 

Besora, La Filadora, Col·legis Nous 

i Montseny, a l'edifici de la Brigada 

Municipal i al Mercat Municipal. La 

potència total de les illes serà de 

624 kWp amb una energia gene-

rada de 910 MWh, que permetrà 

cobrir un 38% del consum elèctric 

de 35 equipaments municipals. Se-

gons les previsions dels estudis tèc-

nics, es consumirà gairebé el 100% 

de l'energia que es produeixi, però 

hi haurà un excedent d'energia que 

es destinarà a unes 200 famílies en 

situació de pobresa energètica, a 

qui se'ls reduirà el consum elèctric 

un 20%.

El cost del projecte és d’1.240.000 

euros, una inversió que es podria 

amortitzar en 4 o 5 anys. L'estalvi 

anual de l'Ajuntament en energia 

serà de més de 214.000 euros i la 

petjada de CO2 es reduirà en unes 

422 tones anuals.

Aquest desembre es començava 

a instal·lar l'illa de l'Escola Can 

Besora i la intenció del govern és 

que les vuit puguin estar en mar-

xa durant l'any 2023.  
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Un impuls a la cultura popular

El 2022 ha estat un any rodó 

per als Castellers de Mollet, 

qui, a més de cumplir els 

30 anys de trajectòria, han 

aconseguit realitzar la millor 

actuació a plaça de la seva 

història. I ho feien a finals 

d'octubre, conicidint amb la 

diada castellera molletana, 

en què els de la camisa verd 

claret assolien a Prat de la 

Riba la fita de descarregar 

tres castells de gamma alta 

de 7. El primer va ser el 3 

de 7 amb agulla, el segon el 

5 de 7 i la fita es va coronar 

amb el 4 de 7 amb agulla, que 

havia estat la gran novetat al 

Concur7 de Torredembarra, on 

setmanes abans els molletans 

ja havien signat la millor 

actuació fins aleshores. Ara, 

la colla es planteja continuar 

amb ambició i treballar per 

aconseguir castells de 8.

ELS CASTELLERS 

DE MOLLET FAN 

HISTÒRIA A CASA

arxiu

Neix La Cultural, una coordinadora integrada 

per una desena d'entitats molletanes

El teixit associatiu cultural de 

Mollet ha fet un pas endavant 

aquest 2022. Una desena 

d'entitats relacionades amb la 

cultura popular han creat una 

coordinadora amb la voluntat de 

constituir-se com un agent fort 

i promoure les accions culturals 

perquè tinguin un paper més 

rellevant a la ciutat. 

La Coordinadora de Cultura 

Popular de Mollet, que finalment 

es rebatejava amb el nom de 

La Cultural, es va formar a la 

primavera, amb set entitats que 

tiraven endavant el projecte: 

Morats, Torrats, Ball de Diables, 

Castellers, Geganters, la Cuca Molla 

i l'Esbart Dansaire. A posteriori, 

a l'estiu, s'hi afegien AMAM, 

Tradicions i Costums i el Casal 

Cultural.

Un espai propi
La coordinadora naixia amb 

tres objectius principals. D'una 

banda, disposar d'una agenda 

compartida d'activitats per poder 

coordinar calendaris i possibles 

col·laboracions. De l'altra, ser una 

única veu amb demandes conjuntes 

davant el Consistori. I tercer i no 

menys important, disposar d'un 

espai conjunt, una casa de cultura 

de Mollet, on aquestes entitats 

puguin conviure i esdevenir un 

punt de trobada fix i obert al poble.

El novembre, es feia públic 

que l'Ajuntament proposava la 

construcció d'un equipament 

cultural a la zona de l'antiga 

Teneria, un projecte, però, a llarg 

termini. 

El parc de Ca l'Estrada acollia el 

juliol la primera edició del Mollet 

Music Week, un festival musical 

amb tres nits de concert, amb un 

cartell amb grups de renom com 

La Pegatina, Ladilla Rusa i Ana 

Guerra. L'aposta musical, a la qual 

el govern municipal vol donar 

continuïtat, va aplegar milers de 

persones. Tot i l'èxit, el seu cost, 

uns 170.000 euros, va provocar 

algunes crítiques.  

Cartell amb caixet a la primera 

edició del Mollet Music Week
dani mialdea / arxiu

ÈXIT DE PÚBLIC  La Pegatina va aplegar unes 5.000 persones a Ca l'Estrada

maite miró / arxiu

ACTE DE PRESENTACIÓ  Es va fer a la primavera al parc de Can Mulà

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

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

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

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es
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LA XARXA LISMIVO
La Xarxa LismiVO està integrada per la Diputació de Barcelona; els 

ajuntaments de Cardedeu, Granollers i Santa Maria de Palautordera; les 

Ofi cines de Treball de la Generalitat de Granollers, Granollers-Perifèria 
i Mollet; i el Consell Comarcal del Vallès Oriental), entitats (APINDEP 
Ronçana SL, APADIS, Castell de Sant Foix, Centre Sirius, el centre de 
formació Mordered, Escola Pia, Fundosa Social Consulting-Fundació
ONCE), Centres Especials de Treball (Baix Montseny, Ral, Viver de 
Bell-lloc, Grupdem, Xavier Quincoces, Taller Alborada, Emiser Vallès, 
Intelami, TEB Verd), l’Ofi cina Tècnica Laboral (OTL) de Granollers i de 
Mollet, la Fundació Gentis, el Servei Prelaboral (INTRESS), els sindicats 
CCOO i UGT i la patronal Fundació PIMEC. 

En la concessió d'aquest premi que 
s'atoga amb caràcter anual, s’han 
tingut en compte criteris com el per-
centatge de contractació de perso-
nes amb discapacitat, l’adquisició 
de productes o serveis a centres es-
pecials d’ocupació, acollir persones 
amb diversitat funcional en règim de 
pràctiques, fer xerrades de sensibi-
lització sobre la inserció laboral i/o 
de responsabilitat social corporati-
va o la participació de les persones 
amb diversitat funcional a les for-
macions. S’inclouen altres criteris 
d'RSC com ara tenir contractada 
l’electricitat amb proveïdors que ga-
ranteixin un baix impacte ambiental 
en la producció; disposar de vehi-
cles de baixes emissions o d’un sis-
tema de gestió ambiental certifi cat 
EMAS o ISO 14001, o tenir alguna 
font de generació d'energia pròpia.
  El premi, que va recollir Álvaro Mar-
tín, director de la botiga Adidas a 
La Roca Village de mans del presi-
dent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, Emilio Cordero, consisteix 
en una Dona d'Aigua elaborat pel 
Taller Alborada, Centre Especial de 
Treball de Mollet del Vallès.
  Durant l’acte de lliurament, celebrat 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, 
el president del Consell Comarcal i 
alcalde de Canovelles, Emilio Cor-
dero, va posar en valor la tasca de 
les empreses del tercer sector: “Ens 
heu contagiat als ajuntaments i ad-
ministracions per integrar persones 

amb alguna diversitat funcional i jo 
sempre dic que això hauria de ser la 

normalitat”, indicava.

Acte de lliurament del sisè premi LismiVO 
a l'empresa socialment responsable

> PREMIS LISMIVO / EL GUARDÓ EL CONVOCA LA XARXA FORMADA PEL CONSELL COMARCAL, LA DIPUTACIÓ, AJUNTAMENTS I ALTRES AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS

  Per la seva part, el conseller de Pro-
moció Econòmica i vicepresident 
segon, Jordi Manils, va referir-se al 
paper de la societat davant el repte 
de la inclusió: “O totes o ningú, o ti-
rem endavant totes juntes o no tirem 
endavant, i quan parlem d’inclusió 
parlem d’això, de que els drets són 
de tots els ciutadans i ciutadanes i 

no només per uns quants”, comen-
tava, i afegia que la Xarxa “va de tro-
bar sinèrgies entre allò públic, se-
mi-públic i privat per canviar vides 
de gent que necessita que els seus 

drets es respectin i garanteixin”.
  L’alcalde de la Roca, Albert Gil, va 
animar tothom a fer realitat la inclu-
sió de persones amb diversitat fun-
cional: “De vegades som nosaltres 
els que sense voler posem límits a 
gent que no en tenen ni un”, va dir. 
  Adidas té com a prioritat estratègi-
ca potenciar la diversitat i la inclu-
sió; per aquest motiu, quan van obrir 
la botiga a la Roca l'any 2021, van 
incorporar una persona amb diver-
sitat funcional a la seva plantilla. 
  TI Group Automotive Systems SA, 
de Montornès, guanyadora de l'edi-
ció passada (2020), va aconseguir 
el distintiu LismiVO, com a empresa 
fi nalista. TI Group és una empresa 
automobilística especialitzada en el 
subministrament integral de siste-
mes de transport i emmagatzemat-

Adidas España SAU ha estat 

l’empresa guanyadora de la sisena 

edició del premi LismiVO 2021 a 

l’empresa del Vallès Oriental 

socialment responsable, per la 

inclusió de persones amb diversitat 

funcional a la seva boutique del 

centre comercial La Roca Village. 

El guardó es va entregar el 19 de 

desembre a la sala de plens de  

l'Ajuntament de la Roca del Vallès. 

El premi lismivo és una iniciativa 

de la Xarxa LismiVO, que coordina 

el Consell Comarcal, i distingeix les 

empreses amb centre de treball a la 

comarca que aposten per la 

integració laboral de les persones 

amb diversitat funcional i la 

responsabilitat social corporativa.

29 BOTIGUES I FRANQUÍCIES
Adidas és una multinacional que 

es dedica a la distribució i venda 
directa d’articles esportius. Es va 
crear fa 34 anys. La fi lial 
espanyola (Adidas España SAU) 
està domiciliada a Saragossa i 

ocupa la posició 512 en el 

rànquing nacional d’empreses, la 
novena en el rànquing 
d’empreses de Saragossa, i el 
setè lloc en el rànquing del seu 
sector CNAE (comerç a l’engròs de 
peces de vestir i calçat). 
Actualment compta amb 29 
botigues pròpies i altres punts de 
venda a través de franquícies.
La boutique outlet de La Roca 

Village es va constituir l'any 2021 
i la seva plantilla està formada 
per 36 persones (una de les quals 
amb diversitat funcional). Álvaro 
Martín és el director d'aquesta 
botiga Adidas a la comarca.

ge de combustible En edicions pre-
cedents els premis els han obtingut 
Dara Pharma, fi rma que proporciona 
equipament tecnològic a la indús-
tria farmacèutica, biotecnològica i 
de cosmètica, amb seu a Granollers  
(Premi Lismivo 2016 i exaequo l'any 
2019); la Fundació Privada Hospi-
tal Asil de Granollers, integrada pel 
Centre Geriàtric Adolfo Montañá i per 
l’Hospital General de la ciutat (2017); 
Arkema Química, dedicada al negoci 
de resines de recobriments i additius 
amb plantes industrials a Sant Celo-
ni i Mollet (2018), i Xócala, empresa 
amb caràcter social que crea, desen-
volupa i elabora productes de xoco-
lata, amb seu a Cardedeu (2019).
  Els objectius de la xarxa LismiVO, 
són la sensibilització de l’empresa-
riat, la ciutadania i les administra-
cions públiques per afavorir la inser-
ció social i laboral de les persones 
amb diversitat funcional; impulsar 
la inserció laboral de persones amb 
discapacitat a l’empresa ordinària; 
reforçar i crear circuits d’atenció a 
persones amb discapacitat al terri-
tori; i buscar fonts de fi nançament 
per a l’execució de les accions.
  El web www.xarxalismivo.cat re-
cull tota la informació d’interès per 
a les empreses, tant per contractar 
persones com serveis de les entitats 
que conformen la xarxa. ◗

☞ Per a més informació, www.xarxalismivo.cat

AMB EL PREMI. L'acte d'entrega es va fer a la sala de plens de l'Ajuntament de la Roca del Vallès

Adidas España obté el premi d'enguany per la seva botiga de la Roca del Vallès, mentre que 
TI Group Automotive Systems, de Montornès i guanyadora l'any passat, esdevé fi nalista
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La Tipel va ser protagonista del primer trimestre 
de l'any. A fi nals de febrer l'historiador de l'art 
local Carles Toribio presentava el llibre La fàbrica 

pintada d’Arranz-Bravo i Bartolozzi, i al març el 
govern exposava l'avantprojecte de la passera 
que hi volen construir per admirar el mural.

El patinador Pau Garcia va tornar 
a fer història del patinatge artístic 
el novembre als World Skate 
Games d'Argentina. D'una 
banda, va revalidar 
campionat del món, 
però a més va assolir 
el rècord mundial
de la disciplina.

La guionista Núria Dunjó va 
ser nominada als Goya 2022 
i també és fi nalista als Gaudí 
2023; mentre que la productora 
Anna Moragriega va ser 
preseleccionada per als Gaudí.

La colla del Ball de Gitanes va ser reconeguda el 
novembre a Balaguer amb el premi grup de l'any 
2022 de l’Associació per a la Difusió del Folklore 
(Adifolk) per, entre d'altres, la seva participació en 

la 50a Jornada Internacional Folklòrica.

Les grans obres, plenes de traves

PARETS DEL VALLÈS. L'any urbanís-

tic arrencava amb un contratemps 

que ja augurava que les principals 

obres al poble no fluirien amb 

facilitat. L'arquitecte que havia 

guanyat la licitació per redactar el 

projecte de la piscina descoberta 

–i que ja havia lliurat l'avantpro-

jecte– hi renunciava "per causes 

alienes al contracte". Aquesta 

decisió va fer endarrerir els tem-

pos d'una construcció que no va 

arrencar fins a l'octubre. Amb tot, 

el temps d'execució previst és de 

sis mesos i, d'aquesta manera, si 

res no ho canvia, l'estiu del 2023 

els paretans i les paretanes ja po-

dran gaudir d'aquesta piscina ex-

terior.

Les complicacions han sigut 

encara més continuades amb 

l'institut escola. A finals de fe-

brer sortia a concurs la redacció 

i construcció d'aquest equipa-

ment que agruparà els alumnes 

de l'institut La Sínia –actualment 

en mòduls prefabricats– i de l'es-

cola Lluís Piquer, amb termini 

per presentar-s'hi fins a principis 

d'abril. Uns problemes burocrà-

tics –a l'empresa adjudicatària li 

mancava lliurar documentació re-

llevant per tirar-ho endavant– no 

van permetre la formalització fins 

a tres mesos més tard, al juliol.

Però això no és tot. Deco SA, 

l'empresa que va guanyar el con-

curs, va entrar en suspensió de 

pagaments (concurs de credi-

tors) el novembre i això implica 

que l'Ajuntament haurà de tornar 

a treure el projecte a concurs, 

amb la consegüent demora en 

la posada en marxa. La voluntat 

de l’Ajuntament, però, és que la 

redacció l'acabin els mateixos ar-

quitectes i adjudicar-ne la cons-

trucció a una nova empresa. A 

data de tancament d'aquesta edi-

ció, l'Ajuntament encara no havia 

tret a licitació aquest projecte.  

S'han hagut de repetir les licitacions per als projectes de la piscina i de l'institut escola

PARETS

Les més llegides

· EL RADAR INACTIU. El gener Som-
Parets informava que el radar de tram 
de la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets 
estava inactiu des de l'estiu del 2019. 
Una notícia que es convertia en la més 
llegida de l'any, amb 6.589 visites.
· TERCER CARRIL OBERT. La posada en 

marxa del tercer carril de la C-17 en 
sentit sud, el febrer, esdevenia la se-
gona més llegida, amb 2794 visites.
· ACCIDENT MORTAL. La tercera més 
llegida va ser el juliol, amb una topa-
da a la mateixa carretera en la qual va 

morir un motorista.

LA MOBILITAT A LA 
C-17, AL CAPDAVANT

La Tipel va ser protagonista del primer trimestre 

PISCINA EXTERIOR  A l'octubre arrencava la construcció d'aquest equipament que podria estar disponible l'estiu vinent

Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

VOLS TREBALLAR 

AMB NOSALTRES? 

Empresa de neteja 

de Mollet del Vallès 

busca noves incor-

poracions de per-

sonal especialitzat 

en neteja. Envieu CV 

a info@netejaacti-

va.es

GRUP MIXTE. Que 

este mensaje de 

Navidad de paz y 

alegría sea para 

todo el mundo mo-

tivo de felicidad.Una 

vez más desde el 

Grupo mixto os ha-

cemos hacer llegar 

nuestras felicita-

ciones. Bon Nadal! 

Feliz Navidad! Zori-

onak! Bo Nadal!

PISO EN MOLLET. 

PLANA LLEDÓ. Ref. 

JV14440. Finca con 

ascensor. 2 plan-

tas (con altillo), la 

planta alta es diá-

fana. Cuenta con 2 

dormitorios, 2 baño, 

comedor, coci-

na, suelos de gres, 

ventanas de alumi-

nio y con calefac-

ción. CEE: F. Precio: 

105.000 €. Tel. 93 

579 33 33.

PIS AMB PARQUING  

A MOLLET. VALLE-

HERMOSO.  99 m2, 3 

hab., 2 banys, men-

jador amb balcó, 

cuina office. Cale-

facció i aire condi-

cionat. CEE: F. Tel. 

93 579 33 33. Ref. 

JV14408. 

PISO EN MOLLET.

ZONA COL·LEGIS 

NOUS. Céntrico, con 

ascensor, 83 m2, 3 

habitaciones, baño, 

salón, balcón, co-

cina inde., lavadero, 

parquet, ventanas 

de aluminio. CEE: E. 

Ref. JV14390. Precio: 

169.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PIS  A MONTME-

LÓ. CENTRE. Ref. 

EV11283. Última 

planta amb ascen-

sor. 4 habitacions, 

amplia cuina, bany 

4 peces, menjador 

amb sortida a balcó. 

Calefacció, finestres 

d'alumini amb doble 

vidre. CEE: F. Preu: 

187.260 €. Tel. 93 568 

35 45.

SE VENDE PLANTA 

BAJA EN MOLLET. 

CAN PANTIQUET. 

Ref. JV14367. Bajos 

de obra rehabilita-

da. 2 habitaciones 

dobles, baño, salón 

con cocina ameri-

cana, vent. climalit, 

suelos de parquet, 

placas fototérmi-

cas. CEE: E. Precio: 

155.000 €. Tel. 93 

579 33 33.

DÚPLEX EN PARETS. 

CENTRE. Amb asc.  

118 m2, 2 plantes, 4 

hab., 2 banys, cuina 

office,  menjador 

amb terrassa. CEE: 

D. Preu: 248.000 €. 

Ref. JV14405. Tel: 93 

579 33 33.

PIS A PARETS. EI-

XAMPLE. Ref. 

JV14409. 89 m2, amb 

asc., 3 hab., cuina, 

menjador amb bal-

có. Parquet.  CEE: F. 

Preu: 225.000 €. Tel. 

93 579 33 33.

PISO A PARETS. 

EIXAMPLE.  Ref. 

JV14388. 97 m2, 

4 hab., baño, 3a 

planta en finca sin 

ascensor. Cocina 

con galería, salón 

con salida a bal-

cón. CEE: E. Precio: 

139.900 €. Tel 93 579 

33 33. 

IMMOBILIÀRIA

VENDA

AMISTATFEINA

DEMANDA

LAURA CARRILLO
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A la festa major es va estrenar el projecte de 
teatre documental encapçalat per la pare-
tana Queralt Riera –dramaturga, directora 
d’escena, mestra d’actors, productora i es-
criptora–. Veïns del poble, qui van assajar 
al llarg de diversos mesos, van escenificar 
al Teatre de Can Rajoler dues obres teatrals 
anomenades Veus de Parets i Parets en Veus, 
que tracten històries reals dels mateixos 
intèrprets o històries del municipi. Aquest 
curs, el projecte també tindrà continuïtat.

El sènior masculí del Club Handbol Parets 
va guanyar la lliga de Primera Catalana de 
la temporada 2021-2022. En l'últim partit, 
després de guanyar l'SCH Esplugues per 
25 a 22, es van assegurar l'ascens a Lliga 
Catalana. Per la seva banda, el Futbol Sala 
Parets –que va ser tercer a la lliga– va 
aconseguir l'ascens a Tercera Divisió Na-
cional arrel de la renúncia del Futsal Llei-
da a la categoria.

L'entitat paretana Niu d'Art Poètic va deci-
dir no celebrar el 35è Festival de la Poesia 
de Parets. Aquesta activitat cultural tradi-
cional al poble va veure frenada la seva ac-
tivitat per "manca de suport". Els mem-
bres de l'entitat s'han anat fent grans i no 
han trobat persones que puguin donar un 
cop de mà el president, l'Isidre Oller, qui 
organitzava l'esdeveniment. Amb tot, com 
a entitat continuaran fent actes on partici-
paran escriptors de tot el país.

'Veus de Parets',

teatre documental 

amb Queralt Riera

Ascensos del

Club Handbol i el 

Futbol Sala Parets

Niu d'Art suspèn el 

35è Festival de la 

Poesia de Parets

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès 
T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com 

CONCERT SARSUELA
DIVENDRES 30 DE DESEMBRE 
A LES 18.30 H  ·  A LA SALA D’ACTES

La companyia de Sarsuela Fòrum Abelló de Mollet del Vallès torna 

aquest Nadal al Casal per oferir-nos un concert de nadales i una 

selecció de cançons de diferents sarsueles. 

La llera del Tenes, 
en procés de 
"renaturalització"
El juny del 2021 es posava en 
marxa el procés participatiu per 
decidir les actuacions que l'Ajun-
tament havia de fer a la llera del 
riu Tenes. Més d'un any després 
les obres ja han començat. A l'oc-
tubre hi entraven les primeres 
màquines per treballar en un pro-
jecte que té una durada prevista 
d'uns cinc mesos.

Aquestes obres tenen l'objectiu 
de protegir, restaurar i promoure 
l'ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres, gestionar els boscos de 
manera sostenible, combatre la 
desertificació, aturar i revertir la 
degradació del sòl, i aturar la pèr-

dua de la biodiversitat.
En aquest cas, l'oposició tam-

poc ha estat d'acord amb l'execu-
ció del projecte i de fet Ara Parets 
ERC denunciava que el que estava 
previst executar-se comportaria 
una "aniquilació de la fauna i 

vegetació", mentre que Comu-
nistes criticaven que l'objectiu del 
pla aprovat era "enjardinar la 

llera del riu Tenes".
Sigui com sigui, l'arquitecte 

Martí Franch assegurava a la pri-
mavera que l'espai no es podia 
preservar, ja que tenint en compte 
que el seu estat "alterat" i qui hi 
ha molta flora invasora, això signi-
ficaria "resignar-se a tenir una 

molt mala salut". És d'aquesta 
manera com Franch justifica que 
les accions que s'hi han de dur a 
terme són "renaturalitzacions 

positives que permetin anar a 

uns estàndards de biodiversi-

tat molt més gran".  

La Residència i Centre de Dia Pedra Serrada de 
Parets del Vallès celebrava el juliol el seu desè 
aniversari en un acte on no hi va faltar el concert 
de l'escola de música Maria Grever, que els ha 
acompanyat des dels inicis, així com les interven-
cions de representants de la Fundació Sanitària 
Mollet, dels treballadors i de l'Ajuntament, entre 
d'altres. En aquesta dècada de vida, la Fundació 
Sanitària Mollet, qui gestiona la Pedra Serrada, 

ha apostat per implementar-hi progressivament 
serveis i projectes que siguin beneficiosos per als 
usuaris, alguns de ben habituals i d'altres de més 
alternatius, com són la unitat de psicogeriatria, 
un centre lliure de contencions, la fisioteràpia i 
el gimnàs adaptat així com noves teràpies com la 
musicoteràpia, la nova sala multisensorial, el pro-
jecte Evoca de realitat virtual, la teràpia assistida 
amb animals o els tallers de manualitats.

Una dècada amb laUna dècada amb la
residència Pedra Serradaresidència Pedra Serrada

L'oposició considera que

el projecte "aniquilarà"

la fauna i la flora i que es

pretén "enjardinar" la llera

LES OBRES VAN ARRENCAR EL PASSAT MES D'OCTUBRE

CELEBRANT EL TÍTOL DE LLIGA
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Crear habitatges protegits
Hi ha diverses àrees per fer-ho, però

encara són lluny de poder-se desenvolupar

Can Fradera, la zona de l'antiga 
Bèndix i el Plàtan són tres de les 
zones del poble on es podrien 
crear habitatges protegits els 
pròxims anys per complir el que 
marca la Generalitat: d'aquí a 
vint anys el 15% dels habitatges 
han de ser socials i a Parets li'n 
manquen 1.184. De les tres àrees, 
n'hi ha unes que es podrien 
desenvolupar a curt termini i en 
d'altres molt probablement no es 
començarien a veure totxanes fins 
d'aquí a uns quants anys.

Sigui com sigui, l'Ajuntament 
de Parets ha estat treballant 
en diverses línies. Sobre Can 
Fradera, a principis d'any van 
sol·licitar a la Generalitat algunes 
modificacions del pla director 
urbanístic de l'Area Residencial 
Estratègica (ARE) per fer viable 
la urbanització d'aquest espai 
que podria acollir 220 habitatges 
socials. Ara la pilota està en la 
teulada de la Generalitat, qui ha 
de redactar el document amb els 
canvis proposats. A la Bèndix s'hi 
podrien fer 170 habitatges socials 
més, però encara resta tot aturat.

El 'plàtan', el gran conflicte
Si els altres dos desenvolupaments 
urbanístics no seran una realitat ni 

a curt ni probablement tampoc a 
mitjà termini, on sí que s'hi podria 
començar a construir aviat és a la 
zona coneguda com el plàtan.

Des que el maig es va conèixer 
la notícia, les crítiques ciutadanes 
no han cessat. Tant ha estat el 
rebombori, que l'Ajuntament va 
decidir fer una audiència pública 
amb la ciutadania per explicar 

aquest projecte en el qual s'hi 
contempla la construcció de 40 
habitatges de protecció oficial així 
com un supermercat.

Uns lamenten omplir de 
ciment aquesta àrea i posar 
un supermercat com a mínim 
de dimensions mitjanes, que 
consideren que perjudicarà el 
petit comerç del Barri Antic. El 

govern, però, consideren que 
el pla aprovat enguany és una 
millora respecte del que hi havia 
des del 2007: redueix la superfície 
construïda i disposa de sòl per 
pisos de protecció oficial. Pel que 
fa al comerç, s'emmirallen en el 
Sector Iveco, que asseguren que 
no va perjudicar el comerç local 
sinó que el va dinamitzar.  

El 'plàtan' és un dels punts que confronta 

una part de la ciutadania amb el govern

ZONA CONEGUDA COM EL PLÀTAN  No han començat les obres, però a l'octubre hi van fer una intervenció arqueològica

Gairebé quatre anys han hagut de passat per-
què Parets torni a comptar amb una associació 
de comerciants. Amb la mateixa marca que la 
darrera –Associació de Serveis i Comerç de Pa-
rets del Vallès (ASIC)–, a l'octubre es donaven a 
conèixer en la jornada Posa't guap@ organitzada 
per l'Ajuntament al Sot d'en Barriques. Aleshores, 

l'associació ja comptava amb una quarantena de 
membres, encapçalats a la presidència per l'Ivan 
Ribera (Dye&Dry estilistas). La promoció de fi-
res conjuntes són un dels objectius, però també 
compartir eines i compres per poder abaratir-ne 
les despeses. En la presentació animaven tots els 
comerços del poble a sumar-s'hi.

Comerciants associatsComerciants associats

arxiu

NEGOCIS

El 14 d'octubre de 1972, l'Anna 
Ramon Oliveres obria la per-siana d'una floristeria que en-
guany ha celebrat les noces d'or. 
Ubicada des del 2008 al número 
241 de l'avinguda de Catalunya, 
durant més de tres dècades la 
botiga va estar al carrer del da-
rrer, el carrer del Raval .

La històrica empresa Carava-
nes Cargol, de Parets del Vallès, 
abaixava la persiana de manera 
sobtada i sense comunicar-ho 
als seus clients el divendres 30 
de setembre. L'empresa es va 
fundar l'any 1977 i és una de 
les més conegudes en el sector 
del caravàning català, sobretot 
al Vallès.

Mig segle de la 

Floristeria Tin-Ram

Tanca la històrica 

Caravanes Cargol

Danone acabarà la inversió de 
6,7 milions d'euros per digita-
litzar els sistemes operatius de 
la planta de Parets del Vallès el 
2023. La cadena d'alimentació ja 
ha invertit al voltant de la meitat 
dels recursos en un magatzem 
robotitzat de matèries primeres 
i els 3,3 milions restants s'inver-
tiran en els propers dos anys.

Danone aposta per 

la digitalització

Des del mes de setembre estan en 
marxa les obres que Freudenberg 
està fent al Polígon Industrial Can 
Volart de Parets per obrir una nova 
fàbrica de components d’automo-
ció que es preveu que sigui una 
realitat l’any 2023. La inversió de 
l’empresa Freudenberg significa 
la construcció d’una nova fàbrica 

altament robotitzada i amb una su-
perfície de 6.500 m² que apostarà 
per energies renovables i no per 
l’ús de combustibles fòssils i que 
substituirà una planta més antiga. 
Tot plegat s'anunciava al març en 
una visita del president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, a la seu cen-
tral de la companyia, a Sttutgart.

Freudenberg invertirà 10 milions 

per obrir una fàbrica d'automoció

Grifols anunciaven a l'octubre 
canvis a la directiva, amb el nome-
nament d'Steven F. Mayer com a 
president executiu i de Víctor Gri-fols Roura, fins ara president no 
executiu, com a president d'honor 
de la companyia. Uns canvis que 
arribaven després d'una caiguda 
de la companyia en borsa de prop 
del 60% del seu valor en l'últim 

any. Només un mes després la 
planta industrial de Grifols del 
Polígon Llevant de Parets del Va-
llès celebrava dijous els seus pri-
mers 50 anys al municipi, en un 
acte en què es va presentar l'ex-
posició 50 anys de la primera gran 

fàbrica. També hi va haver una vi-
sita a la planta de fraccionament i 
dosificació d’albúmina.

Steven Mayer F., nou president

de Grifols suplint Víctor Grifols
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montornès
Les Jornades Europees de Patrimoni 
van inaugurar una col·lecció de 
punts d'informació patrimonial per 
tot el municipi. Es van instal·lar un 
total de vuit cartells informatius.

L'Ajuntament va instal·lar un 
sensor ambiental a la plaça 
de Pau Picasso per mesurar 
els nivells de contaminació 
atmosfèrica de l'aire.

La Pastisseria Viñallonga va 
guanyar el premi a la millor 
coca de llardons de Sant 
Joan de Catalunya, atorgat 
pel Gremi de Flequers.

Els pressupostos participatius +30 
Kosmos es van estrenar seleccionant 
set activitats pel 2023 a la seva 
primera assemblea.

Un brot de legionel·losi va 
afectar 44 persones a Montornès 
i Montmeló. La situació es va 
declarar controlada al maig, 
sense establir-ne l'origen.

Els projectes històrics de Montornès 
avancen en un any de grans inversions

Les grans inversions i projectes 

de Montornès han tingut un im-

puls aquest 2022. El municipi s'ha 

omplert d'obres i plans de futures 

inversions, algunes d'elles molt re-

clamades. Entre totes en destaquen 

dos, la residència de gent gran i el 

mercat de Montornès Nord.

La residència, en projecte

L'equipament per la gent gran se-

gueix fent passos endavant, tot i 

que la seva construcció encara no 

és imminent. A l'abril es va obrir 

un concurs d'idees per decidir el 

projecte definitiu del centre, que 

se situarà al terreny on havien es-

tat els mòduls de l'INS Marta Mata. 

La proposta Tres per Tres, de l'ar-

quitecte barceloní Santiago Vives 

Santfeliu, va ser la guanyadora, 

amb tres edificis connectats i una 

plaça pública davant.

De moment, el projecte està atu-

rat a l'espera de fons europeus per 

valor de 10 milions d'euros, sense 

els quals serà difícil tirar endavant 

la construcció.

El mercat, més a prop

L'edifici comercial de Montornès 

Nord sí que veu el seu futur amb 

més claredat. El projecte es va ha-

ver de refer a principis d'any per-

què la primera  licitació va quedar 

deserta. Llavors, l'Ajuntament va 

poder adjudicar l'obra a l'empresa 

B28Construccions per més de 

500.000 euros. 

El projecte preveu un edifici si-

tuat davant del supermercat Mer-

cadona amb onze parades i un bar 

a la zona comuna de l'equipament. 

La nova edificació també tindrà  

sistemes d'energia renovable. El 

nou mercat va començar a aixe-

car-se fa unes setmanes i la seva fi-

nalització està prevista per l'estiu 

de 2023. 

EL PROJECTE El model de la futura residència es va presentar al juliol

S.C.

La residència de gent gran ja té projecte i espera 

el finançament dels fons europeus Next Generation

El nou mercat de Montornès Nord pren forma

amb la construcció que va començar a la tardor

EN CONSTRUCCIÓ Les obres del mercat van començar fa unes setmanes

A.M.

La Diputació millora 
la carretera de la Roca
La Diputació de Barcelona també 

ha executat diverses obres aquest 

any, centrades a la carretera BV-

5001. La principal va ser a cons-

trucció d'un itinerari per a via-

nants en paral·lel a la via fins a Can 

Bosquerons i el pont de Montmeló. 

La passera es va inaugurar l'11 de 

març, en un acte amb gran repre-

sentació política. Aquesta obra, 

demandada des de fa anys, permet 

anar caminant fins a Montmeló.

La institució provincial també 

va realitzar millores a la rotonda 

de la carretera amb l'avinguda 

d'Ernest Lluch, unes obres que es 

van endarrerir per l'abandona-

ment de l'empresa constructora. 

També estaven previstes altres 

actuacions a la resta de la via en 

el seu pas per Montornès, però, de 

moment, no es duran a terme. PELS VIANANTS L'itinerari fins al pont de Montmeló executat per la Diputació

AJ. MONTORNÈS

Arranjament del 
recinte firal

Al setembre van començar les 

obres per la millora de l'espai firal,  

situat entre l'avinguda d'Ernest 

Lluch i el riu Mogent. Les feines in-

clouen la renovació del paviment, 

la instal·lació d’un nou enllumenat 

públic i l’enjardinament. El nou 

recinte tindrà diversos espais per 

ordenar la zona, tant pel seu ús 

com a aparcament, com per la ins-

tal·lació de la fira a la Festa Major.  

Les actuacions acabaran durant 

aquestes setmanes. 
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El Cruyff Court omple l'espai de 

l'antic camp de Montornès Nord

L'espai de l'antic camp de futbol de 

Montornès Nord  va trobar aquest 

any un nou ús, amb un parc soci-

oesportiu encapçalat pel Cruyff 

Court. La nova pista de futbol, feta 

en col·laboració per l'Ajuntament 

i la Fundació Johan Cruyff, pretén 

dinamitzar l'esport local entre els 

més petits, donar oportunitats a 

tots els nens i nenes i fomentar els 

valors esportius en una zona des-

afavorida com és el barri de Mon-

tornès Nord.

La inauguració de la pista i del 

parc va tenir com a grans figures a 

Jordi Cruyff, fill del Johan i director 

esportiu del FC Barcelona, i a Laia 

Codina, jugadora del Barça, qui 

també és la padrina del camp de 

Montornès.

Ara l'espai s'usa per a la celebra-

ció de tornejos impulsats per Jo-

ventut i els mateixos joves, tot i que 

també compleix les funcions d'un 

camp de futbol obert a tothom. El 

parc també compta amb alguns 

jocs infantils i diverses pistes poli-

valents de bàsquet i vòlei. 

GRAN INAUGURACIÓ L'acte del setembre va ser un dels més grans aquest any

aj.montornès

La Trobada de Gegants del Vallès va tornar a Montornès vuit anys després amb 

la 26a edició de la festa gegantera. 21 colles dels dos vallesos es van reunir al 

municipi el 21 i 22 de maig, amb un cap de setmana ple d'activitats. En destaca 

la plantada de tots els gegants al carrer de Jaume Balmes i les tres cercaviles 

simultànies fins a la plaça de Pau Picasso. El Ball a Vallès amb les colles de 

Montornès i Montcada va tancar la programació amb el traspàs de pubillatge 

als montcadencs, pròxims amfitrions de la trobada.

LES COLLES GEGANTERES DE TOT EL
VALLÈS VAN OMPLIR ELS CARRERS I PLACES 

CULTURA  21 COLLES DELS DOS VALLESOS HI VAN PARTICIPAR

aj. montornès

TREBALLS ARQUEOLÒGICS Les excavacions segueixen trobant zones del castell

aj.montornès

Noves descobertes al 
castell de Sant Miquel

Durant el 2022, han continuat les 

excavacions al Castell de Sant Mi-

quel. A principis d'any es va desco-

brir una gran estança al costat de 

la Torre de l'Homenatge, un espai 

fins llavors ocult. L'habitació des-

coberta hauria estat al costat de 

les muralles perimetrals que rode-

javen la fortificació. La tasca dels 

arqueòlegs segueix, sobre la base 

del Pla Director del Castell de Sant 

Miquel, el qual té 10 fases de les 

quals se n'han completat dues. 

D'estrena

En l'àmbit esportiu, també es van fer 

grans canvis a les pistes d'atletisme 

i tennis del CEM Les Vernedes. Les 

dues van renovar les seves superfícies 

per unes de noves i millors caracte-

rístiques. Ambdues es van estrenar a 

la tardor, tot i que les d'atletisme van 

arribar amb unes setmanes de retard. 

Abans, també es va canviar la gespa 

del camp de futbol 7, annex al princi-

pal, i la seva il·luminació.

RENOVADES LES 

PISTES D'ATLETISME

I DE TENNIS

El 14 de maig es va celebrar l'acte d'homenatge i record a les 

víctimes de la COVID-19. Veïnat, entitats i administracions 

públiques locals es van reunir als jardins de l'Ajuntament per 

dipositar les seves ofrenes florals als veïns que ens van deixar. 

La jornada també va servir per inaugurar l'espai Vida, un lloc de 

descans dedicat a les víctimes de la pandèmia i a la col·laboració 

ciutadana mitjançant la xarxa Cuidem-nos.

EMOTIU RECORD A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19
s.c.
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Un incendi porta de nou el 
focus mediàtic a Montornès

El 18 de març un incendi va tornar 

a paralitzar Montornès. El foc, pro-

duït a unes naus del polígon de Can 

Parellada a la tarda, va generar 

flames visibles des de Montornès 

Nord i grans columnes de fum. A 

més, el foc va provocar l'activació 

del pla d'emergència PLASEQCAT i 

la mobilització de nombroses uni-

tats de Bombers, Mossos d'Esqua-

dra, Policia Local i ambulàncies 

mèdiques.

La tasca d'extinció no va ser sen-

zilla, ja que, tot i que el foc es va de-

clarar estabilitzat al cap de poques 

hores, no es va donar per total-

ment extingit fins dues setmanes 

després. Afortunadament, no hi 

va haver cap pèrdua humana i els 

danys es van quedar en materials.

Afectació als rius
On sí que es va notar l'incendi va 

ser a la xarxa fluvial de Montor-

nès. Els dissolvents que fabrica-

va l'empresa van acabar en part 

als rius Congost i Besòs, tot i que 

l'afectació va ser local i menor que 

amb l'incendi de Ditecsa del 2019, 

segons afirmaven els informes de 

l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'origen del foc encara està sent 

investigat pels Mossos d'Esqua-

dra, que van iniciar la recerca a 

ordres de la Fiscalia. 

SEGON INCENDI Va ser el segon gran incendi a Montornès en quatre anys

bombers

El foc de Can Parellada va posar Montornès al centre de les 
mirades, amb columnes de fum visibles des de tot el municipi

Les instal·lacions que durant anys van acollir les discoteques Ei·Bi·Si i  
Bora-Bora van ser enderrocades a la primera meitat d'aquest any. La companyia 
nord-americana Scannell Properties, especialitzada en el desenvolupament 
i la inversió immobiliària en projectes industrials i logístics, va comprar les 
instal·lacions d'oci i va ordenar el seu enderrocament. L'espai serà utilitzat per 
construir una nova plataforma logística de 13.500 metres quadrats. La previsió és 
que la nova construcció estigui finalitzada a principis del 2023

arxiu

L'enderroc de la discoteca Bora-Bora

La Mitja torna després de la pandèmia 
amb restriccions i triomf local

La Mitja Marató Montornès-Mont-

meló-Vilanova-La Roca va tornar 

el març de 2022, després de dos 

anys sense cursa per la pandèmia.

Un total de 1.500 corredors van 

participar en la popular cursa va-

llesana, que no va poder tornar 

amb el màxim d'intensitat per les 

restriccions arrossegades de la 

COVID-19. Menys participants i la 

falta d'alguns serveis van marcar 

l'edició d'enguany, que així i tot, va 

vendre tots els dorsals que va po-

der posar a la venda.

L'atleta local Miquel Corbera va 

endur-se el triomf a la prova, amb 

una marca d'1:08:01 h. el podi 

masculí el van completar Marc 

Grajal (Rios Running) i Radouane 

Nour (Atletisme Nou Barris).

A la categoria femenina, Elisa-

bet Martín, del CA Granollers, va 

ser la guanyadora amb un regis-

tre d'1:27:46 h. Darrere seu van 

ESPORTS  EL MONTORNESENC MIQUEL CORBERA VA GUANYAR, JUNTAMENT AMB ELISABET MARTÍN

EL RETORN La Mitja va poder celebrar una nova edició amb limitacions

jl.r.b.
acabar Susana Lombardo i Esther 

Cruz (Joventut Atlètica Montcada).

La cursa de 6 km va viure un nou 

triomf montornesenc, el d'Eloi Ca-

bezas, mentre que Irene Perales 

(CA Canovelles) va guanyar en la 

modalitat femenina. 

n Aquest any, Miquel Corbera no 

només va pujar al podi a la Mitja. L'at-

leta de Montornès va aconseguir dues 

medalles al Mundial de Trail, celebrat a 

Tailàndia. Corbera va sumar una plata 

i un bronze per equips, amb la selec-

ció espanyola, a les proves de pujada 

vertical i Up&Down. El montornesenc 

ha sumat més èxits durant l'any com 

el campionat d'Espanya de trail (el 

seu primer títol absolut), el campionat 

d'Espanya per federacions, el Campio-

nat de Catalunya o una quarta posició a 

l'Europeu de la disciplina.

DUES MEDALLES
PER CORBERA AL 
MUNDIAL DE TRAIL

Les més llegides

· FOC A MONTORNÈS NORD. La primera 

notícia sobre l'incendi que es va produir 

el 18 de març a una nau de Can Parellada 

es va convertir en l'article més llegit de 

l'any a la web de SomMontornès. La notí-

cia va acumular 10.420 lectures i va tenir 

diverses actualitzacions durant les hores  

i dies següents.

· LA FI DEL BORA-BORA. La decisió 

final sobre el futur del complex de 

l'antiga discoteca Bora-Bora, fet pú-

blic el 4 de febrer, es va convertir en 

la segona peça més llegida a la web, 

amb 4.875 visualitzacions. L'espai, que 

involucrava Montornès i Granollers, va 

esdevenir un dels fets més destacats 

de l'any amb el seu enderrocament.

· ACCIDENT MORTAL. El top tres de les 

notícies més llegides al web de Som-

Montornès el tanca l'accident mortal 

d'un motorista del municipi a Vilanova 

el 7 d'abril. El sinistre de trànsit a la ca-

rretera de Valldoriolf va tenir un total 

de 3.225 lectures.

L'INCENDI ÉS LA 
NOTÍCIA AMB MÉS
LECTURES DE L'ANY

POLÍTICA

Nou grup al 

panorama polític

Seguint la línia espacial del De-

partament de Joventut, les di-

mensions han estat el nou projec-

te de l'Ajuntament per promoure 

les seves polítiques socials i labo-

rals. En total se n'han creat cinc: 

sociolaboral, violeta, crítica, mo-

bilitat internacional i orientació 

acadèmica. Aquestes dimensions 

agrupen diversos projectes i ser-

veis que ofereix el consistori prin-

cipalment als joves.

Les dimensions, la 

nova línia mestra de 

les polítiques joves

El bar del Centre Juvenil Sputnik 

va trencar les relacions entre 

Montornès en Comú i PSC, des-

prés de la querella presentada 

pels socialistes per la concessió 

del local. La cooperativa de joves 

Melnitsa, encarregada de la ges-

tió, va deixar el bar al juliol i en-

cara no té nou inquilí, després de 

quedar desert el concurs.

Comuns i socialistes 

trenquen relacions

El poble compta amb una nova 

força política. Fem Montornès 

es va presentar en societat al 

març en un acte a Can Saurina, 

amb un grup sortit de la coali-

ció Més per Montornès. La nova 

agrupació està encapçalada per 

Luís Ramos i tindrà com a can-

didat a les pròximes eleccions 

Fran Sánchez.
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Ràdio Sant Fost ha celebrat enguany 40 
anys i ho va fer recuperant, el passat mes de 
febrer, les emissions en freqüència modulada 
(FM). Una fi ta que per a l'equip de la ràdio es 
convertia després de tots aquests anys en "una 
gran satisfacció i un somni fet realitat".

El PSC de Sant Fost escollia al maig 
nova executiva, amb Jesús Canga
com a nou primer secretari. També 
l'executiva local d'ERC Sant Fost feia 
canvis i nomenava a Mari Carmen 
Argente com a nova presidenta de la 
formació.

Adolfo Fernández, jugador del 
Barça del futbol sala i veí de 
Sant Fost, va tancar el juny una 
temporada històrica aconseguint 
4 títols: Lliga, Copa d'Espanya, 
Champions i Supercopa d'Espanya.  

El Grup de Dones Hedera va rebre 
el novembre un reconeixement 
pels 25 anys de la seva fundació. 
L'entitat va ser una de les convidades 
a l'acte de reconeixement ofert pel 
Departament d'Igualtat i Feminismes 
del Govern de la Generalitat. 

Trencadissa al govern santfostenc

SANT FOST. El trencament del pac-

te de govern entre Independents 

Units per Sant Fost (IUSF) i Sant 

Fost en Comú Podem (SFeCP) ha 

estat una de les notícies més des-

tacades d'aquest 2022 a Sant Fost. 

La informació es donava a 

conèixer a través d'aquest diari 

el 21 de juliol,  un parell de dies 

després que en un ple l'alcaldessa, 

Montserrat Sanmartí, fes públic el 

cessament per decret d'Alcaldia 

del coordinador tècnic jurídic de 

l'Ajuntament per suposadament 

incorporar el regidor de Sant Fost 

En Comú-Podem, Alberto Bastida, 

a l'equip del seu despatx professi-

onal, entre altres qüestions. 

Una fi del pacte que confirma-

va a aquest diari el segon tinent 

d'alcalde de l'Ajuntament de Sant 

Fost, Juan Francisco Fernández 

L'Ateneu Jaume Rifà ha estat l'escenari d'un dels grans 

esdeveniments populars d'aquest 2022, la presentació del 

documental El Sant Fost d'abans, que es va presentar el passat 

28 de setembre. Un projecte protagonitzat per una trentena de 

persones grans del municipi, qui, amb l'explicació de les seves 

vivències, van apropar la història de Sant Fost a l'actualitat amb la 

finalitat de què perduri en la memòria dels d'avui, però sobretot 

dels de demà. Una estrena que va omplir l'auditori de gom a gom 

i que alhora va servir per homenatjar la figura de Jaume Rifà.

LA MEMÒRIA SANTFOSTENCA A TRAVÉS D'UN DOCUMENTAL
A.MIR

ABANS DEL TRENCAMENT Bastida i Sanmartí, en una entrevista concedida a SomMollet en motiu del 1er any de mandat

La coalició IUSF-Podem feia aigües després de 16 mesos de la moció de censura a ERC-Junts  

sant fost

Les més llegides

· INTOXICACIÓ. El 20 de juliol, SomMo-

llet publicava al web la notícia sobre 

la possible intoxicació d'una quaran-
tena d'infants dels campus d'estiu del 
Centre Esportiu Municipal Can Lladó. 

La informació arribava a les 3.258 lec-

tures, convertint-se d'aquesta manera 
en la notícia més llegida al web som-

santfost.cat l'any 2022 .
· CLASSES EN CASTELLÀ. La segona 

posició del rànquing de les notícies 

més llegides pels lectors de Som-

SantFost  durant aquest 2022 ha estat 

l'anunci de la reclamació de l'entitat 
Ampa Total perquè l'escola Joaquim 
Abril impartís el 25% de classes en 

castellà. La notícia es va publicar el dia 

16 de gener i va aconseguir 3.017 visi-

tes. 

· ES TRENCA EL PACTE GOVERN. El 

top tres de les notícies més llegides es 

completa amb l'anunci del trencament 
del pacte de govern entre IUSF i Sant 
Fost en Comú Podem, el qual s'explica 
també de forma extensa en aquestes 

pàgines. La informació es va publicar 

el dia 21 de juliol i va aconseguir 2.878 

visites. Durant els dies posteriors, al-

tres notícies relacionades amb la fi 

del pacte també van acumular un bon 

gruix de visites, superant el miler de 

lectures cadascuna.

LA PRIMERA, LA 
"INTOXICACIÓ" AL 
CEM CAN LLADÓ

qui explicava que IUSF havia tin-

gut aquell mateix matí una reunió

amb el seu soci de govern on se li

havia comunicat que havien "per-

dut la confiança" en el regidor Al-

berto Bastida i el destituïen de les

seves regidories -Patrimoni, Drets

Animals, Habitatge, Medi Ambient

i Sostenibilitat i Serveis Socials- i

de la primera tinença d'alcaldia.

La dissolució del govern de co-

alició es feia efectiva 16 mesos 

després de la seva constitució (31 

de març del 2021), propociada 

per un pacte entre Independents 

Units per Sant Fost i Sant Fost En 

Comú Podem per fer una moció 

de censura al govern d'ERC-Junts 

amb Carles Miquel al capdavant.

Govern en minoria
Un acord, que a més havia suposa-

tel retorn a l'alcaldia d'IUSF amb 

Montserrat Sanmartí com a líder,  

després d'haver estar a l'oposició 

un any i mig per un pacte innes-

perat entre ERC-Junts, la regidora 

no-adscrita i ex-edil del PSC, Ma-

ria José Sánchéz, i el també seu 

ex-soci de govern SFeCP.

Amb el trencament del pacte 

IUSF decidia governar en solitari 

fins a finals de legislatura: "Inde-

pendents no pactarà amb ningú 

i governarà la resta de legisla-

tura en minoria. Demanarem a 

la resta de partits la col·labora-

ció per tirar el poble endavant",

anunciava el president d'IUSF, 

Juan Francisco Fernádez, durant 

la roda de premsa celebrada una 

setmana després on s'explicava 

que tot i que Bastida havia estat 

"un bon soci", se l'havia destituït  

per "aprofitament del seu càr-

rec" per un negoci privat. 

Després del trencament del
pacte , IUSF decidia governar

la resta de legislatura en
"minoria" i demanava la

"col·laboració" de l'oposició
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Sant Fost començava l'any amb una nova 
concentració de rebuig davant el consistori. En 
aquest cas, la protesta que va aplegar a un centenar 
de persones, la va convocar l'ANC. La iniciativa es 
va fer amb l'objectiu de defensar el model de 
l'escola catalana i mostrar el seu rebuig a la petició 
impulsada per Ampa Total –una associació de 
mares i pares promoguda per Hablemos Español 
i Convivencia Cívica Catalana– d'implantar el 25% 
de classes en castellà a l'escola Joaquim Abril.

Durant la concentració membres de l'ANC de 
Sant Fost van llegir un manifest de rebuig a la 
petició de l'associació espanyolista, assenyalant 
que l'objectiu d'aquesta petició no era altre que 
"acabar amb la immersió lingüística i el model 

d'escola catalana". 

La concentració va comptar amb el suport  in 
situ de representants d'ERC-Junts, l'exalcalde i 
portaveu del grup, Carles Miquel i el regidor Javier 
Rebollo. També l'Associació ecologista La Xopera 
i l'entitat cultural Tam Fost van condemnar la 
creació de l'Ampa Total i van expressar el seu 
suport a la defensa de la llengua catalana i a l'AFA 
de l'escola Joaquim Abril. 

Des del consistori, però, l'únic que va 
expressar-se va ser l'aleshores, primer tinent 
d'alcalde, Alberto Bastida, que es desmarcava 
de la concentració apuntant que "tot i ser per 

rebutjar la sentència, ho fa des d'un espai poc 

transversal i amb un perfil polític concret". 

Defensa de l'escola en catalàDefensa de l'escola en català

Sant Fost projecta un nou 

espai per a joves al costat 

del CEM Can Lladó
L'Ajuntament va presentar el 
passat 30 de novembre, el futur 
espai jove del municipi. Ho va fer 
durant una trobada organitzada 
amb joves del poble i en la qual va 
ser present l'alcaldessa i regidora 
de Joventut, Montserrat Sanmartí. 
Durant l'acte es va donar a conèi-

xer que l'espai estarà situat just al 
costat del Pavelló 2, concretament, 
en un magatzem d'uns 400 m² que 
fa servir la Brigada Municipal i que 
és propietat de l'Ajuntament.

També es van donar detalls del 
projecte d'arranjament de l'espai, 
el qual ha redactat una empresa 
d'enginyers i es preveu treure a li-
citació pròximament amb la inten-
ció que els treballs puguin comen-
çar durant el primer trimestre de 
l'any vinent i estiguin enllestits "al 

voltant de la festa major d'es-

tiu", explicava l'alcaldessa, qui 
aclaria que es vol que aquest espai 
"sigui 100% per al jovent".

Per tal de fer-ho possible, l'Ajun-
tament també té previst fer a inicis 
de l'any vinent un Pla de Joventut 
i crear un Consell de Joves per-
què siguin els mateixos usuaris 
d'aquest espai els que puguin de-
cidir els usos i el seu disseny.

En aquesta mateixa direcció, el 
govern local també es planteja fer 
un procés participatiu per decidir 
el nom del futur equipament.

L'espai conviurà amb l'actual 
que es troba a la Llera i que en els 
darrers anys hauria reduït la seva 
activitat.

Reforma a la Casa Bastinos
Per altra banda, durant els mesos 
d'octubre i de novembre l'Ajunta-
ment va pintar i arranjar algunes 
de les estances interiors de la Casa 
Bastinos. Les obres van comportar 
que durant diverses setmanes l'ac-
tivitat  que es duia a terme a l'equi-
pament s'hagués de traslladar a 
altres espais municipals. 

El nou espai jove estarà

ubicat al magatzem que

hi ha al costat del Pavelló 2

i  el govern preveu tenir-lo

enllestit per la festa major

Inici de la millora dels 

camins forestals

L'Ajuntament informava dijous 
passat que començaven les obres 
de millora de l'accessibilitat de 
3.850 metres linials de camins 
forestals. Una actuació que tindrà 
lloc entre aquest desembre i el 
mes de gener i que està subven-
cionada per la Diputació amb un 
pressupost de  17.174,70 euros. 

MEDI AMBIENT

n L'Ajuntament va presentar el 22 de juny l'avanç del Pla Especial de protecció i 

millora del sector nord del Parc de la Serralada de Marina. La proposta arribava 

després de tres anys de feina i suposarà regularitza la situació contradictòria del 

municipi de Sant Fost que tot i estar integrat en el Consorci del Parc de la Serralada 

de Marina no disposa del planejament urbanístic adequat que el vincula. Entre 

les funcions bàsiques del pla hi ha la conservació del patrimoni natural i cultural 

amb seguiments ecològics i estudis; el manteniment i la senyalització dels camins; 

subvencions a activitats que es duen a terme al parc o la millora d'equipaments, 

entre altres. La seva aprovació es preveu dur a terme el juliol del 2023. 

PRESENTA L'AVANÇ DEL PLA PER UNIR-SE 
AL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

EQUIPAMENTS EL GOVERN PREVEU ESTRENAR-LO A L'ESTIU

Un servei de vehicle 

elèctric compartit

Sant Fost anunciava el passat no-
vembre que posaria a disposició 
de la ciutadania un vehicle elèctric 
compartit. L'Ajuntament és el pri-
mer del Baix Vallès que posarà en 
marxa aquest servei a través de la 
cooperativa Som Mobilitat. El ve-
hicle estarà estacionat al punt de 
càrrega elèctrica de l'Ateneu. 

MOBILITAT

Ajudes d'Europa 

per a Urquima

La planta santfostenca Urquima 
era una de les escollides el mes 
d'octubre per rebre els fons Per-
te per a la salut d'avantguarda. 
Els projecte per a la recuperació 
econòmica del Ministeri d'In-
dústria i Turisme va concedir-li 
617.252 € de subvenció, així com 
un préstec de 4.320.768 €. 

INDÚSTRIA
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La Biblioteca de Martorelles es rebatejava amb el 

nom de la martorellesenca Lolita Milà. El canvi es feia 

coincidir amb el 40è aniversari de l'equipament. La 

fi ta es va celebrar amb una jornada plena d'activitats, 
el 22 d'abril, entre les quals hi havia la presentació de 
la nova versió del conte El cistell de la Lolita.

En el marc del centenari de la 
fundació de Derbi, Martorelles va 
voler retre homenatge a la fàbrica 
de motocicletes posant-li el nom 
de 'La Recta de la Derbi' a l'últim 
tram del carrer Mogent -entre 
els carrers Sant Martí i Verneda-, 
situat al polígon industrial. També 
es va descobrir una placa on hi 
havia les naus de l'empresa.

Mónica Utrilla el 24 de gener 
passat, en el ple municipal, 
prenia possessió del càrrec de 
regidora de Martorelles En Comú 
Podem, en substitució de Juan 
Francisco García Caba.

Jonathan Almeda es convertia el passat mes 
d'abril en el nou president del CF Martorelles. 
Almeda, amb anys d'experiència al club en 
diversos càrrecs, agafava el relleu de l'antic 
dirigent Carles Sig amb l'aposta de "millorar 
el club sense perdre la familiaritat", deia.

Cent anys de la històrica Derbi

MARTORELLES. La commemoració 

del centenari de la fundació de la 

històrica fàbrica de motocicletes 

Derbi ha estat una de les notícies 

més destacades d'aquest 2022 al 

municipi. 

El tret de sortida dels actes per 

celebrar l'aniversari de la funda-

ció de la companyia tenia lloc al 

Centre Cultural La Marineta de 

Mollet el passat 15 de febrer, en 

un acte on es donaven a conèixer 

el programa previst per l'Associa-

ció 100 Aniversari Rabasa-Derbi, 

creada per extreballadors de la 

mítica empresa, l'encarregda d'or-

ganitzar el centenari. 

Durant aquets mesos han estat 

diverses les accions que els orga-

nitzadors, amb la col·laboració 

principal de l'Ajuntament de Mar-

torelles,  han posat en marxa per 

mantenir el llegat d'una indústria  

en la qual van treballar famílies 

senceres, tant de Martorelles com 

dels pobles del voltant. 

Una commemoració que ha 

comptat amb diversos actes per  

posar en valor el llegat de Derbi. 

Entre els quals, un programa es-

UN LLEGAT DE PAÍS  El President de la Generalitat va inaugurar el passat setembre una exposició de la mítica marca

Una cursa i una exposició de motos, entre els actes més destacats del centenari de la fàbrica

Martorelles

pecial d'El Suplement de Catalunya 

Ràdio emès en directe des del Pati 

de la Masia de Carrencà, el passat 

mes de juliol. El mateix dia, a pri-

mera hora, una setantena de motos 

antigues tornaven a trepitjar el Cir-

cuit de Catalunya a Montmeló fent 

un parell de  volta d'honor abans 

de les 24 Hores de Catalunya de 

Motociclisme, fent sentir als parti-

cipants com autèntics pilots.  

Fins i tot van comptar amb la 

presència del President de la Ge-

neralitat, Pere Aragonès, qui es va 

encarregar d'inaugurar una ex-

posició de motos i bicicletes de la 

companyia al Celler de Carrencà, i 

va posar en valor el llegat que dei-

xa Derbi: "Ens queda un pòsit de 

tradició industrial que avui ens 

situa en primera línia per portar 

a terme una reindustrialització", 

deia durant el seu discurs al Celler 

de Carrencà el passat 16 de setem-

bre.

Actes pendents
De cara a principis de l'any vinent 

està previst que acabin de cele-

brar-se diverses propostes més, 

entre les quals la presentació d'un 

conte sobre el pilot Marc Márquez, 

la col·locació del llaurer de Derbi 

a l'entrada de Martorelles per Can 

Puig i d'una placa commemorativa 

a l'antiga casa familiar dels Rabasa 

a Mollet. Uns actes, que serviran 

per cloure el centenari, però que 

mantindran viva l'Associació del 

100 Aniversari Rabasa-Derbi, la 

qual continuarà treballant amb la 

intenció de difondre entre les no-

ves generacions el llegat de la his-

tòrica companyia de motocicletes 

que va tancar portes a Martorelles  

l'any 2013, després de 90 anys 

d'història. 

El passat febrer es donava el

tret de sortida dels actes de

la programació organitzada

per l'Associació 100 

Aniversari Rabasa-Derbi

A.MIR
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Les més llegides

· MOR ANDREU RABASA. El 17 d'octu-

bre, SomMartorelles publicava al web la 

notícia de la mort del fill del fundador de 

Derbi, Andreu Rabasa. En poques hores, 

la defunció del priomogènit de Simeò 

Rabasa aconseguia milers de visites i 

amb 4.185 lectures s'ha convertit en la 

notícia més llegida del web enguany. 

· TANCA CAN GALÍ. La segona notícia 

amb més lectures aquest any ha es-

tat la del tancament de Can Galí, que 

després de més de mig segle al poble 

abaixava la persiana per la jubilació del 

seu propietari. Va ser el 6 de maig i va 

aconseguir 2.007 visites.

· CENTENARI DE DERBI. La tercera no-

tícia més llegida ha estat Tret de sortida 

dels actes de commemoració del cen-

tenari de Derbi. Una informació que amb 

la seva publicació, el 16 de febrer de 

2022, porta acumulades 1.220 lectures. 

LA MORT DEL FILL DEL 
FUNDADOR DE DERBI, 
EN PRIMER LLOC

Després de dos anys i escaig amb l'obra aturada, operaris de 
l'empresa Certis Obres i Serveis –adjudicatària de la construcció 
per un import de 2,4 milions d'euros– començàven el passat mes 
de juliol a treballar a la Vinya de Carrencà per construir-hi el nou 
centre polivalent municipal. La constructora tenia un termini 
de sis mesos, és a dir, fins el pròxim mes de gener del 2023, per 
acabar aquesta obra que va quedar aturada des de finals de 
setembre del 2019, després que l'Ajuntament detectés errors en 
l'execució dels treballs. L'actuació està previst que acabi el febrer.

ES REPRENEN LES OBRES DE LA VINYA DOS ANYS DESPRÉS
arxiu

arxiu

HOMENATGE  D'esquerra a dreta: Salvador Juvés, Oriol Amorós, Marc Candela i Roger Parera durant l'acte al Celler

Martorelles va commemorar el 14 
de maig, al Celler de Carrencà, 
el 5è aniversari de la creació de 
la Policia Local. L'homenatge va 
va comptar amb la presència del 
secretari general del Departament 
d'Interior, Oriol Amorós; l'alcalde 
de Martorelles, Marc Candela; el 

regidor de Seguretat Ciutadana, 
Roger Parera i el cap de la Policia 
Local de Martorelles, Salvador 
Juvés.

"Si tirem 5 anys enrere, el que 

ha fet Martorelles fins a tenir 

una policia local consolidada 

i amb uns índexs, tant del 

Departament d'Interior com 

d'enquestes pròpies, de bona 

gestió i de bon servei a la 

ciutadania, doncs estem molt 

satisfets i molt contents de ser 

aquí", manifestava l'alcalde.
Per la seva banda, el regidor 

de Convivència i Seguretat, 

destacava: "Creiem en un 

model policial de proximitat i 

comunitari, per aquesta raó fa 

poques setmanes es va crear 

la Junta de Seguretat Local de 

Martorelles", deia Parera.
Mentre que el cap de la Policia 

Local, Salvador Juvés va explicar 
que enguany el cos havia començat 
a recollir denúncies que no 
tinguin una instrucció complexa, 
que tenien preparades sessions 
per iniciar educació viària a les 
escoles, que havien adquirit un 
cinemòmetre i un alcoholímetre 
i que havien signat convenis amb 
el Servei Català de Trànsit per fer 
drogo test, serveis de psicòlegs en 
el cas d'accidents de trànsit i un 
servei de recollida d'objectes.

Amb tot, l'actual cap de la Policia 
Local, indicava també la feina que 
encara els quedava per fer: "En un 

futur volem ampliar la plantilla 

de la policia local per ser més 

efectius i resolutius", detallava. 
També anunciava la intenció 
d'aplicar mesures de discriminació 
positiva per augmentar la 
presència de dones (actualment 
entre els 11 agents que formen el 
cos, només hi ha una dona).

Nou Radar Mòbil
Per altra banda, el cos estrenava en 
fase de proves un nou radar mòbil 
amb la finaliat d'evitar les veloci-
tats excessives que es produeixen 
a alguns carrers del nucli urbà i el 
polígon. 

Martorelles compta des del passat mes d'octubre 
amb una nova Associació de Comerç i Serveis. L'ac-
te de presentació es va fer al Celler de Carrencà i 
va servir per donar a conèixer l'associació entre 
els comerciants i començar a sumar socis per im-
pulsar l'entitat de cara a promoure la compra al 
municipi.

"Esperem que els comerços s'animin i s'as-

sociïn per tenir més força, fer campanyes i do-

nar-nos a conèixer a tot el poble", explicava la 
presidenta de la nova entitat, la Marta Micolau (de 

la Loteria Maite), qui afegia: "Estem il·lusionats i 

ho trobem necessari pel poble".
 A banda de Micolau, la junta de l'associació la 

forma també el David Zamora del Bar-Restaurant 
Caballero (tresorer), la Zaida Moraira de Zaida 
Perruquers (vicepresidenta); l'Àlex Truyols, de 
Biopath Centre (secretari); l'Anna Roman del 
Supermercat Vejemon (ajudant del secretari); el 
Jordi Puig de la Papereria Angelina, (xarxes so-
cials) i l'Adela Meroño, d'Estètica Adela (vocal i 
l'especialista en màrqueting).

Nova Associació deNova Associació de Comerç Comerç

Ampliar la plantilla, el repte de la 
Policia Local en el seu 5è aniversari
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