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MONTORNÈS. La seguretat ciutadana és el problema 

que més preocupa els veïns i veïnes de Montornès, segons reflecteixen els resultats de l'enquesta de 
percepció ciutadana elaborada per la Diputació de Barcelona. Quasi el 34% dels enquestats afirma que l'afer més greu del municipi actualment és la 
seguretat, sent el problema més escollit per totes les franges d'edat i, especialment, per les adultes, amb un màxim del 42,7% entre les persones de 45 a 54 anys. 

Els altres problemes que més preocupen la ciu-tadania, segons l'enquesta realitzada a mitjans de l'any passat, són la neteja i la gestió municipal, 
escollits com el principal problema pel 10,9% i el 7,2% dels enquestats respectivament. Per l'altre costat, els punts que menys preocupen els montor-nesencs són l'oferta comercial i la manca d'equipa-ments i serveis, ja que només un 1,5% i un 2% els 

La seguretat és la principal 
preocupació dels montornesencs

Segons el Dibaròmetre, l’enquesta sobre com percep la ciutadania el seu municipi, a Montornès els
problemes més importants són la seguretat, la neteja, la gestió política i els relacionats amb la immigració

escull com a principal problema.D'altra banda, el veïnat aprova aspectes com 
el compromís amb el canvi climàtic del municipi, amb un 57% de persones a favor, o el foment de la participació ciutadana, amb un 51% dels enques-

tats valorant-la com molta o bastant.

Satisfets de viure a MontornèsEl balanç general de satisfacció respecte al muni-
cipi és positiu. Quasi tres quartes parts de la po-blació afirma que està molt o bastant satisfeta de viure a Montornès, amb només un 17% afirmant que ho està poc o gens. L'evolució del poble és un aspecte més negativament valorat, ja que el 55% dels enquestats creu que Montornès ha empitjo-rat en el darrer any, especialment en la franja en-tre 35 i 44 anys (61,5%), però també creuen que el municipi millorarà en el futur.  

Del total de persones  
enquestades, un 50,5% 
són homes i un 49,5% 
dones, nascuts en un 32% 
a Montornès. La franja 
d'edat majoritària és la de 
35 a 44 anys (22,7%) i la 
de 45 a 54 (20,3%).

És la nota mitjana que les 
persones que han respost 
aquesta enquesta de 
la Diputació donen a la 
gestió de l’Ajuntament. 
La nota és inferior a la 
mitjana comarcal de 6,2 i 
és més alta entre els més 
joves (6) i els més grans 
(5,9). La població adulta 
és la més descontenta 
amb la gestió municipal 
amb notes entre 5,2 i 5,4.

Perfil

5,5

El principal problema que manifesten els ciuta-dans de Montornès coincideix amb el primer punt 
sobre el qual actuarien. A la pregunta Què és el 

primer que faria si fos alcalde/essa?, el 20,4% dels enquestats respon que reforçaria la seguretat, una xifra que triplica la mitjana comarcal (6,2%). Les 
altres prioritats dels montornesencs són millo-rar la neteja (8,7%) i millorar la gestió munici-pal (7,2%). Aquestes preferències són clarament superiors entre la gent adulta, de 45 a 64 anys. Per 
la seva banda, la gent gran reclama principalment més atenció al seu col·lectiu amb un 18,7% dels enquestats de més de 65 anys. Els joves d'entre 25 i 34 anys opten per ampliar l'oferta d'equipaments i serveis (12,3%), mentre que la franja d'edat de 18 a 24 anys prioritza, com els adults, la seguretat ciutadana (26,5%). Per gèneres, destaca l'interès en la neteja i la gestió municipal dels homes i en l'atenció a la gent gran de les dones. 

Prioritari pel veïnat

EN PORTADA

L'accés a l'habitatge al municipi és un dels aspectes pitjor valorats pels montornesencs amb un 3,8 de nota mitjana. Els veïns i veïnes també suspenen la disponibilitat d'aparcament (3,9), la ja mencionada seguretat ciutadana (4,4), el transport públic (4,8) i les oportunitats de feina (4,9). Per contra, els en-

questats de Montornès aproven amb la millor nota l'enllumenat del municipi amb un 6,7. També apro-ven la recollida d'escombraries (6), el trànsit (5,9), l'estat de carrers, parcs i places (5,6) i la neteja del municipi (5,3). En tots els casos, les notes estan per sota de la mitjana comarcal, excepte en enllumenat i oportunitats de feina, que igualen les notes del 
Vallès Oriental. 

L'habitatge, inaccessible

(respostes enquestats Montornès) % 

Seguretat ciutadana 33,9%

Neteja 10,9%

Gestió política i municipal 7,2%

Problemes sobre la immigració 6,5%

Aparcament 5,7%

Incivisme / manca d'educació 5,5%

Manteniment de carrers 3,5%

Tranport públic 3,2%

Atenció a la gent gran 2,5%

Manca d'equipaments i serveis 2%

Oferta comercial 1,5%

Vostè quin diria que és el problema més greu del seu municipi?
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Xerrada sobre el dret a morirNous vehicles de recollida de residus a la comarca

El Casal Cultural de Mollet acollirà dimarts, 

31 de gener, a les 18.30 h, la conferència 

amb el títol El document de voluntats 

anticipades: una eina fonamental per morir 

amb dignitat, a càrrec d'Isabel Alonso.

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental incorpora a la seva �lota dos vehicles nous, amb els que suma ja un total de 82. Es tracta d’un vehicle per a la recollida de voluminosos, amb caixa, bolquet i plataforma elevadora, i d’un camió satèl·lit, que s’incorporen al servei 
comarcal de recollida selectiva. El seu cost és de 187.000 € sense IVA.

SOCIETAT

Les Agrupacions de Defensa Forestal, ofegades
per la pujada del gasoil, demanen més ajudes

BAIX VALLÈS. Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que ope-
ren al Baix Vallès – ADF Conreria i ADF 301– han tancat l'any 2022 amb dificultats econòmiques. L'increment dels preus, en espe-
cial del carburant, ha estat un dels principals motius que els han dut a aquesta situació: "Hem arribat 

a finals d'any pels pèls. Si això 

no ho equilibrem, haurem de 

començar l'any demanant pò-

lisses de crèdit", explica l'Oriol 

Serra, cap operatiu de l'ADF 301,  

encarregada de gestionar 2.580 hectàrees forestals de Mollet, Pa-
rets, Ripollet, Montcada i Santa 

Coloma. Segons Serra, no només 

l'encariment dels carburants els ha passat factura, també l'aug-
ment del preu de les reparacions dels vehicles i altres materials que 
utilitzen en els serveis.Una situació que els ha dut a acordar amb els Ajuntaments un increment de les subvencions que reben de cada municipi: "Tots 

els Ajuntaments hi han estat 

d'acord. Saben la feina que fem 

i han respost a la nostra deman-

da per poder iniciar la campa-

nya de 2023", assegura Serra.En el cas de l'ADF Conreria, tam-
bé la resposta dels municipis ha estat l'esperada, després que en el seu cas hagin tancat l'any amb pèr-dues: "Hem acordat incrementar 

un 3% les aportacions dels Ajun-

taments per enguany i, de cara a 

l'any vinent, farem una actualit-

zació dels preus tenint en compte 

que cada municipi paga un tant 

per habitant a l'any i fa uns cinc 

anys que no s'han actualitzat les 

dades del padró", explica el presi-
dent de l'ADF Conreria, Joan Ramon, 

després de la reunió de balanç de l'any que va mantenir l'agrupació de 
voluntaris fa un parell de setmanes amb els regidors dels Ajuntaments 
de Martorelles, Montornès, Sant 

Fost, Santa Maria de Martorelles, 

Vallromanes i Tiana.

De moment, Ramon assegura que l'ADF seguirà oferint els ma-teixos serveis, però apunta que si 
la situació econòmica es dispara, 

no descarten "reduir les sortides 

de vehicles". 

Una campanya "molt complicada"
De fet, segons els responsables d'ambdues ADF la campanya con-
tra incendis de l'any passat els va comportar moltes hores de vigi-
lància. En el cas de l'ADF 301 van fer 25.000 hores i 42.000 quilòme-
tres de patrullatge. "Vam haver 

d'activar el nivell Alfa 3 –el més elevat pel que fa a risc d'incendis–
i en moltes ocasions també el 

nivell 2. Per sort, no vam tenir 

grans incendis a la comarca, 

això vol dir que s'està fent bé la 

prevenció", indica Serra.Amb tot, des de l'ADF 301 avan-

cen que per enguany, la situació 
es preveu "molt complicada" i 

"preocupant" per la falta de pluja.  També pels hiverns secs que estem 
vivint. "La humitat està entre el 

50% i el 60%. Això fa que la ve-

getació no es recuperi durant la 

nit de la hidratació que necessi-

ta", explica Serra qui assegura que 
la situació fa tres anys consecutius que s'arrossega i que el bosc s'ha 
convertit en un "polvorí". Tot plegat està comportant que 
les campanyes contra incendis s'estiguin avançant cada cop més: 
"Si abans les començàvem al 

juny i acabàvem al setembre, 

ara les estem començant al maig 

i acabant els mesos de novem-

bre i desembre", afegeix el cap operatiu de l'Agrupació de Defen-
sa Forestal 301. 

Ajuts per renovar els vehicles
Les ADF també estan a l'espera d'uns ajuts de la Generalitat que 
els han de permetre renovar la flota de vehicles que tenen, la qual 
en alguns casos és bastant antiga. 

De moment, a l'ADF de la Conreria compten amb 6 vehicles d'extin-
ció d'incendis i un de transport de persones. Mentre que a l'ADF 301  tenen 8 vehicles i 4 motocicletes. 

MEDI AMBIENT L'ADF CONRERIA I L'ADF 301 HAN ACORDAT AMB ELS AJUNTAMENTS UN INCREMENT DE LES SUBVENCIONS PER PODER OFERIR AMB GARANTIES EL SERVEI

UN ABOCADOR La recollida de deixalles s'ha convertit en un servei habitual de les ADF, a banda de la vigilància del bosc

ADF CONRERIA

Els forestals auguren per aquest 2023 una campanya d'incendis "molt complicada" si continua sense ploure
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L'Ajuntament ingressa 
600.000 euros per multes 
al BBVA per tenir pisos buits

La Diputació reprèn les obres a la 
BV-5001 al seu pas per Montornès

MONTORNÈS. L'Ajuntament de 

Montornès ha aconseguit cobrar 

uns 600.000 euros per les multes 

que va imposar el 2020 al BBVA per 

tenir pisos buits al municipi. Això 

suposa la meitat dels 1.287.000 eu-

ros de sanció que es van imposar a 

l'entitat bancària, que, ha interpo-

sat un contenciós contra el Consis-

tori per evitar pagar la resta.

Les sancions es van imposar al 

banc per disposar de pisos buits 

sense rehabilitar al municipi, en 

concret, per 13 pisos que van 

quedar buits el 2019 al voltant 

de l'església després que l'Ajun-

tament desallotgés les persones 

que els ocupaven. "Des de l'Ajun-

tament es va decretar la inhabi-

tabilitat d'aquests habitatges i 

es va requerir als bancs que es 

prenguessin mesures per ade-

quar-los a les condicions d’habi-

tabilitat que fixa la llei", explica 

el regidor d'Habitatge de l'Ajunta-

ment, Jordi Delgado. 

Segons el responsable munici-

pal, el Banc Sabadell va atendre el 

requeriment i va fer les actuacions 

necessàries als dos habitatges de la 

seva propietat al carrer Sagrera per-

què tornessin a ser habitables. En 

canvi, el BBVA no va atendre el re-

queriment en el període marcat. "Es 

donava un període de temps per-

què la propietat presentés una 

comunicació d'obres, que en la 

majoria de casos no es tractaven 

de grans reformes sinó d'actua-

cions perquè els pisos poguessin 

disposar de cèdula d'habitabili-

tat", indica Delgado. Un cop passat 

el termini i sense resposta del BBVA, 

l'Ajuntament va iniciar el procés 

sancionador, que, segons la Llei 

24/2015, de 29 de juliol, de mesures 

urgents per afrontar l’emergència 

en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 

energètica, suposa multes de fins a 

99.000 euros per pis.

Aquests 600.000 euros correspo-

nen a una part dels habitatges buits 

pels quals es va sancionar el BBVA, 

que, en canvi, ha obert un contenci-

ós per evitar fer front a les sancions 

per una part dels habitatges. "Han 

pagat per uns i per altres no", ex-

plica Delgado, qui apunta que, tal 

com marca la llei, aquests diners re-

captats per l'Ajuntament hauran de 

ser destinats a polítiques d'habitat-

ge. En concret, avança que seran per 

a nou habitatge de lloguer assequi-

ble, però sense detallar el projecte. 

MONTORNÈS. La Diputació de Barcelona ha re-

près el projecte de millora de la BV-5001 al seu 

pas pel nucli urbà de Montornès amb la cons-

trucció d’un pas elevat a l’avinguda de l’Onze 

de Setembre, concretament a la intersecció 

amb el carrer Major. Els treballs es perllonga-

ran fins al 13 de febrer, segons les previsions.

Paral·lelament, es finalitzaran els treballs 

d’enllumenat que van quedar pendents a l’ac-

tuació de millora de la rotonda que hi ha en-

tre les avingudes d’Ernest Lluch i Barcelona. 

L’octubre de 2022 es va completar la major 

part de les obres en aquest punt que havien 

quedat interrompudes el maig per l’abando-

nament de l’empresa adjudicatària. Els tre-

balls van incloure la reducció del diàmetre 

exterior de la rotonda, l’habilitació de dos 

passos de vianants nous i l’apropament dels 

que hi havia per reduir el circuit de vianants. 

També s’hi van fer illetes de refugi per garan-

tir la seguretat quan es vagi a peu, es van am-

pliar les voreres i s’hi va incorporar nou ferm. 

El projecte de la Diputació de Barcelona in-

clou, en el seu conjunt, sis actuacions al llarg 

de la carretera, des d’Ernest Lluch fins a la 

cruïlla de Can Parera. Aquest últim va ser el 

primer punt millorat, el desembre de 2021.

Les tres actuacions que quedaran pendents 

seran a la cruïlla amb l’avinguda de la Lliber-

tat, la rotonda de l’avinguda de la Mare de Déu 

de Montserrat i la intersecció amb el carrer de 

Villanueva de Nicaragua.

HABITATGE  ÉS PART DE LA SANCIÓ D'1.287.000 EUROS PELS PISOS DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA

VIA PÚBLICA  ES FARÀ UN PAS ELEVAT A LA CRUÏLLA AMB EL CARRER MAJOR

S.CASANOVAS

OBRES  Els treballs començaven aquesta setmana i s'allargaran fins a mitjans de febrer

693 10 17 42

L'entitat bancària ha portat
 el Consistori al contenciós
 per evitar pagar la meitat

de la sanció que resta pagar 

Fem Montornès organitza unes jornades 
programàtiques per a les eleccions del 28-M

Les activitats per La Marató recapten uns 
1.500 euros per a malalties cardiovasculars

El partit Fem Montornès, encpçalat pel seu candidat Fran Sánchez, 

organitza tres jornades obertes a la ciutadania per elaborar el progra-

ma que presentarà a les eleccions municipals del 28-M. La primera 

tractarà els temes d'habitatge, mobilitat i medi ambient (28 de ge-

ner); la segona, atenció social, igualtat i salut (11 de febrer), i la terce-

ra, cultura, esport, joventut i infància (25 de febrer). Totes seran a les 

10 h al local del partit (c. Joan XXIII, 15).

Diverses activitats amb motiu de La Marató de TV3 a Montornès van 

recaptar gairebé 1.500 euros que engrossiran els més de 8 milions 

recaptats enguany per millorar la qualitat i l’esperança de vida de les 

persones amb malalties cardiovasculars. Entre altres, actes de la Pen-

ya Pere Anton, el Club Patí Montornès i el CFA Marinada. 

El 2022 els convenis signats entre 

l'Ajuntament de Montornès i les 

associacions REIR, in via, Probitas 

i Càritas han permès destinar re-

cursos a veïns i veïnes en situació 

de risc social, amb aportacions que 

han arribat als 65.000 euros per a 

ajuts en forma d’aliments, per co-

brir despeses d’habitatge, odon-

tològiques i de subministraments.

BREUS

Primera davallada 
de població des del 
2013 a Montornès

Més de 65.000 euros 
del tercer sector per 
a ajudes socials

Montornès va començar l'any 

amb 16.707 habitants, 97 per-

sones menys que l'any anterior, 

segons l'IDESCAT. Això suposa 

un descens del 0,58%, el primer 

al municipi des del 2013. Els 

homes segueixen superant a les 

dones en nombre, amb 8.423 

dones i 8.284 homes, amb les 

dues dades en decreixement. 
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Montornès inicia la gestió directa 
del Servei d'Atenció Domiciliària

Renovades 25 
lluminàries al barri 
de Montornès Nord

Demanen 30 anys per a un jove acusat 
d'agredir sexualment i robar una dona

MONTORNÈS. L’Ajuntament de 

Montornès ha decidit gestionar la 

prestació del servei d’ajuda a domi-

cili, conegut com a SAD, de manera 

directa, amb l'objectiu de millorar 

el servei que des del 2007 havia es-

tat delegat al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. "Sobretot en els 

últims anys estàvem veient que 

el servei d'ajuda a domicili que 

s'estava oferint als veïns i veïnes 

no eren de la qualitat que volia 

l'Ajuntament", explica la regidora 

de Serveis Socials, Natalia Segura. 

En aquest sentit, i amb l'objectiu de 

millorar-ne l'organització, la qua-

litat de la gestió i la prestació del 

servei, l'Ajuntament ha optat per la 

gestió directa del SAD a través d'un 

ens públic, igual que ha fet amb al-

tres serveis municipals com la ges-

tió de la xarxa i el subministrament 

d'aigua i el complex esportiu.

El Ple de l'Ajuntament del de-

sembre va aprovar per unanimitat 

la creació del servei d’ajuda a do-

micili en la seva forma de prestació 

per gestió directa, el Reglament del 

servei i l’establiment del servei pú-

blic local, i el projecte d’establiment 

del servei. Així doncs, es preveu que 

a partir d'aquest mes de febrer, el 

Consell Comarcal deixi de gestionar 

el SAD que passarà a ser gestionat 

per la Fundació S21, depenent del 

Consorci de Salut i Atenció Social 

de Catalunya, al qual es va adherir 

l'Ajuntament el juliol de 2021. "L'ex-

periència en l'àmbit i l'absència 

de lucre per part de la fundació 

són alguns dels elements que ens 

han fet apostar per aquest mo-

del", afegeix Segura.

L'encàrrec a la Fundació S21 és 

d'una durada inicial de dos anys, a 

comptar des de l'1 de febrer, i serà 

susceptible de dues pròrrogues d'un 

any cadascuna. L'import que haurà 

de pagar l'Ajuntament per aquests 

dos anys serà de 387.255,88 €. 

MONTORNÈS. La brigada municipal d'obres 

de l'Ajuntament, en el marc del Pla director 

de la millora de les instal·lacions d’enllume-

nat públic de Montornès, recentment ha dut 

a terme les obres de substitució de 25 llumi-

nàries de vapor de mercuri per d’altres amb 

tecnologia LED a la plaça de l’Autonomia i al 

voral del carrer de la Casa Nova. El nou siste-

ma suposarà una reducció del consum elèc-

tric del 75 %. Els treballs han comportat una 

inversió de 9.002,40 euros. 

MONTORNÈS. L'Audiència de Barcelona 

aquest dijous tenia previst acollir el judici 

contra un home acusat d'agressió sexual i de 

robar una dona, uns fets pels quals la Fiscalia 

demana més de 30 anys de presó. Els fets es 

remunten a l'octubre de 2020, quan segons el 

relat del ministeri fiscal, la víctima, una dona 

veïna de Montornès –especialment vulnera-

ble per patir trastorns psíquics– va sortir de 

matinada a fer una volta. A la plaça Joan Miró 

s'hauria trobat amb l'acusat a qui hauria de-

manat un cigarret. Segons la Fiscalia, el pro-

cessat hauria acompanyat la dona una estona 

fins que presumptament va atacar-la en un 

intent d'agredir-la sexualment. La víctima 

s'hauria resistit, però l'acusat hauria tret un 

ganivet i sota amenaça l'hauria portat a unes 

cases abandonades, on el jove hauria consu-

mat la violació i, posteriorment li hauria robat 

les joies abans de deixar-la marxar. 

SERVEIS SOCIALS  EL COST DEL SERVEI SERÀ D'UNS 387.000 EUROS PELS PRÒXIMS DOS ANYS  

VIA PÚBLICA  A LA PLAÇA DE L'AUTONOMIA I AL CARRER DE LA CASA NOVA

TRIBUNALS  ELS FETS JUTJATS HAURIEN OCORREGUT L'OCTUBRE DE 2020

AJUNTAMENT MONTORNÈS

SISTEMA LED  Noves lluminàries

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

CONSULTORI

El Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) ha assenyalat en 
dos assumptes (sentències de 10 
de juny de 2021) que els consumi-
dors que hagin subscrit un préstec 
multidivisa que contingui clàusu-
les abusives no poden ser expo-
sats a cap termini de prescripció 
per a obtenir la devolució de les 
quantitats abonades sobre la base 
d’aquesta estipulació.

El Tribunal recorda que les clàu-
sules abusives que fi gurin en un 
contracte de consum no vinculen 
al consumidor i que ha de consi-
derar-se que mai han existit, de 
manera que no poden tenir efectes 

en la seva situació de fet i de dret.

Ha de recordar-se que aquest tipus 
de préstecs han provocat impor-
tants perjudicis als consumidors. 
Aquesta important resolució per-
metrà la reparació a aquells que 
fi ns ara tenien limitada aquesta 
possibilitat.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Hipoteca multidivisa: 
prescripció

Record a les víctimes de l'Holocaust 
amb un acte a la plaça de la República

L'Ajuntament contracta dues persones 
amb especial dificultat per trobar feina

Aquest divendres 27 de gener a les 13 h, Montornès se sumarà a la 

commemoració del Dia Internacional de Commemoració en Memòria 

de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Hu-

manitat amb un acte a la plaça de la República. La convocatòria ser-

virà per recordar les víctimes amb una ofrena floral al monument 

Memòria Històrica i a les tres plaques Stolpersteine, la lectura d'un 

manifest i un passatge musical.

Darrerament s'han incorporat a treballar a l'Ajuntament de Montornès 

dues persones migrades veïnes del poble que compleixen els requisits 

per obtenir una autorització administrativa de residència i treball per 

arrelament social. Realitzen tasques als departaments municipals de No-

ves Tecnologies i Polítiques Migratòries fins al desembre d’aquest any. 

Agents dels Mossos d'Esquadra 

de la comissaria de Granollers van 

detenir, el 10 de gener, un home 

de 37 anys com a presumpte au-

tor d’un robatori amb força en un 

restaurant de Vilanova del Vallès. 

El cos també li atribueix un roba-

tori en un local comercial de Mon-

tornès, que s'hauria perpetrat el 

passat 14 de desembre.

BREUS

Primera neteja de 
brossa de l'any de 
Montornès Animal

A presó per tres 
robatoris a locals 
comercials

Montornès Animal celebra la 

primera jornada de recollida de 

brossa de l'any aquest diumen-

ge. Les persones voluntàries re-

colliran deixalles al voltant del 

riu Mogent. D'11 a 13 h, mem-

bres de l'entitat seran a l'apar-

cament del CEM Les Vernedes 

per proporcionar guants i bos-

ses  i separar residus. 

CCOO

A DOMICILI  El servei d'ajuda domiciliària el farà la Fundació S21
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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La C-33, la via baixvallesana 
on els animals van causar més 
accidents de trànsit l'any passat

BAIX VALLÈS. La C-33 va ser la via 

baixvallesana on l'any passat es 

van produir més accidents de 

trànsit causats per l'impacte amb 

un animal, segons fonts dels Mos-

sos d'Esquadra. 

En concret, en aquesta carretera hi 

va haver 6 accidents amb animals, 

tres dels quals haurien tingut lloc 

al terme municipal de la Llagosta 

(amb dos senglars i un animal sen-

se determinar) i els altres tres res-

tants van succeir a Mollet amb tres 

porcs senglars. 

Una de les altres vies on es van 

produir accidents amb animals 

l'any passat va ser la C-17, també a 

l'alçada de Mollet, on tres vehicles 

haurien resultat accidentats per la 

topada amb un senglar. 

Mentre que a la N-152A a Mollet, 

la C-35 a Parets, la BV-5001 a Mar-

torelles (carretera de la Roca) i 

la B-500 a Sant Fost (carretera 

de Badalona) aquesta tipologia 

d'accidents amb senglars s'hauria 

produït en una ocasió en cada via, 

segons fonts de la policia catalana. 

Pel que fa a l'AP-7, també al terme 

municipal de Mollet, l'any passat 

hi va haver un accident provocat 

per un cabirol.

Dades comarcals
En total, a les carreteres del Baix 

Vallès els animals van provocar 14 

accidents. Una xifra molt inferior, 

si es compara amb la de la comar-

ca, on l'any 2022 els animals van 

produir el 18% dels accidents de 

trànsit que van tenir lloc al Vallès 

Oriental.

En concret, els animals van pro-

vocar 214 dels 1.118 accidents a 

la xarxa viària de la comarca (cap 

d'ells greu, segons els Mossos). Pel 

que fa a la tipologia d'animals, 173  

van ser causats per porcs senglars, 

12 per cabirols, 7 per gossos i 22 

per animals sense determinar. 

Respecte a les vies on es van pro-

duir aquests accidents destaca la 

C-17 amb 46, la C-35 amb 34, la 

C-61 amb 17 i l'AP-7 amb 16. 

A Catalunya, els animals van pro-

vocar tres de cada deu accidents 

de trànsit l'any passat, un 25% 

més que el 2021. 

SUCCESSOS EL 2022 HI VA HAVER 214 ACCIDENTS AMB ANIMALS A LA COMARCA, 14 AL BAIX  VALLÈS

EN PERILL Els porcs senglars són els animals que provoquen més accidents

ARXIU

L'Ajuntament de Sant Fost ha iniciat a la Font de les Heures els treballs per 

eliminar el rizoma, la tija subterrània, semblant a les arrels, que té la canya 

americana, una espècie al·lòctona considerada invasora. Aquestes tasques 

han estat subvencionades per l’Agència Catalana de l’Aigua. El Consistori 

destaca la importància d'aquesta actuació, ja que, segons expliquen 

l'espècie té una "altíssima" capacitat d’ocupar grans extensions, de manera 

ràpida i amb una densitat elevada. També detallen que si no es retira pot ser 

contraproduent respecte a l’estabilitat dels talussos de la llera.

ELIMINEN DE LA FONT DE LES HEURES EL RIZOMA 
DE LA CANYA AMERICANA, UNA ESPÈCIE INVASORA

MEDI AMBIENT PERILLAVA L'ESTABILITAT DELS TALUSOS A LA LLERA

EN EL TERRENY Una excavadora s'encarregava dels treballs a la zona

AJ. SANT FOST

BENESTAR ANIMAL

Espai Gos planteja 
propostes als partits 
perquè les duguin al 
programa electoral
MOLLET. A quatre mesos vista de 

les eleccions municipals, la Plata-

forma Cívica Espai Gos Mollet ha 

plantejat als partits les seves pro-

postes, adreçades a la lluita dels 

drets i deures dels animals, perquè 

les formacions polítiques puguin 

incloure-les en els seus programes 

electorals. Entre les mesures que 

la plataforma animalista reclama 

n' hi ha d'"urgents", segons la pla-

taforma, com la retirada dels car-

tells de prohibit accés als gossos, 

encara que vagin lligats, al Parc de 

les Pruneres i Parc de Pau Casals.  

També reclamen diverses millores 

en els quatre correcans de la ciu-

tat, així com la retirada amb "dig-

nitat" dels gats, gossos i  altres ani-

mals morts trobats als carrers. 

L’expert respon

Victòria històrica 
contra els abusos en 
contractes de lloguer
La nostra cooperativa ha 
aconseguit, en col·labo·
ració amb el Sindicat de 
Llogateres, la primera sen·
tència a l’Estat espanyol 
que declara la nul·litat per 
abusives de clàusules in·
corporades als contractes 
de lloguer del fons inversor 
Azora, el tercer màxim teni·
dor d’habitatges en règim 
de lloguer a Espanya amb 
més de 13.000 immobles 
en propietat.

Des del Sindicat de Llogate·
res es qualifica de «victòria 
històrica i pionera», ja que 
demostra que hi ha pràcti·
ques que són abusives i que 
aquesta és una lluita que 
obre les portes a tirar enda·
vant més procediments ju·
dicials en aquesta direcció, 
sobretot mentre no hi hagi 
lleis que protegeixin les per·
sones consumidores front 
aquestes pràctiques de 
manera clara i rotunda. La 
demandant, una veïna de 
Granollers, ha estat l’artífex 
d’aquesta demanda en un 
procés que si no s’hagués 
guanyat l’obligava a marxar 
del pis on viu per una actu·
alització de la renda de ma·
nera abusiva i fraudulenta.
Des del Col·lectiu Ronda 
considerem que aquest li·
tigi posa de manifest que 
la confluència i la perseve·
rança d’una arrendatària 
afectada, juntament amb 
la feina del Sindicat de Llo·
gateres i l’instrument le·
gal que es pot donar des 
d’un despatx d’advocats 
compromès dona els seus 
fruits. I que «la normativa 
de consumidors, juntament 
amb les prerrogatives de 
la Llei d’Arrendaments Ur·
bans són les que permeten 
declarar la nul·litat de cer·

tes clàusules quan limiten 
drets o suposen un dese·
quilibri flagrant entre les 
dues parts», en paraules de 
Montse Serrano, la nostra 
companya advocada que ha 
aconseguit aquesta històri·
ca sentència, un precedent 
esperançador per a milers 
de famílies en situacions 
semblants, ja que estem 
davant d’un contracte d’ad·
hesió, és a dir, les clàusules 
declarades abusives estan 
presents també als contrac·
tes d’altres llogaters i lloga·
teres d’Azora i això obre les 
portes a fer més accions de 
denúncia individuals o col·
lectives en aquest sentit.

La sentència, dictada pel 
Jutjat de Primera Instància 
número 31 de Barcelona, 
declara la nul·litat per abu·
sives de 9 de les 10 clàu·
sules denunciades a la de·
manda com a vulneradores 
de drets. Entre les clàusules 
anul·lades per contravenir 
la normativa legal vigent i 
els drets dels arrendataris 
destaca la polèmica «bonifi·
cació de la renda» que per·
metia Azora aplicar una«·
pujada abismal» del preu 
del lloguer del 30% a partir 
del tercer any de contrac·
te, «evitant l’aplicació de la 
normativa legal» que impe·
deix que durant la vigèn·
cia del contracte s’apliquin 
revisions de la renda que 
superin l’IPC interanual.

Aquesta important victòria 
suposa doncs un pas molt 
important per començar a 
demostrar, com ha passat 
en altres sectors com el 
bancari, l’ús i abús de clàu·
sules en contractes que vul·
neren els drets dels consu·
midors i consumidores. 

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop
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Toni Vila i Joaquín Gómez, dos 
Mestres Artesans montornesencs
MONTORNÈS.  Dos montornesencs 
rebien fa unes setmanes el diplo-
ma de Mestre Artesà Alimentari, 
atorgat per la Generalitat. Es trac-
ta de Toni Vila, propietari de Cal 
Forner, i d'en Joaquín Gómez, pro-
pietari de la xurreria Ca la Maria. 
Tots dos van guanyar els premis 
de l'any 2021, però, a causa de la 
pandèmia, no les han recollit fins 
ara en una gala que aplegava els 
premiats dels darrers dos anys.

Quant al primer montornesenc, 
Toni Vila explica que aquest premi 
és "un reconeixement a una tra-

jectòria de fa molts anys i a una 

cosa que és una feina dia a dia". 
Vila explica que al seu forn intenten 
fer un producte diferenciat: "Bus-

quem un component que és la sa-

lut, volem que el client pugui cui-

dar la seva salut a través del pa. 

Per això, treballem amb fermen-

tacions més llargues, nous tipus 

de farines, una massa mare que 

fem nosaltres i més aspectes".
El flequer creu que aquest diplo-

ma és "un reconeixement i un se-

gell de qualitat més" per la seva 
feina, que se suma a altres que té 
el forn de pa com el de la IGP del pa 
de pagès català. Vila remarca que, 

d'ençà que va reobrir el forn de pa 
fa vuit anys, han intentat "buscar 

aquesta diferenciació i que el 

client pugui notar l'elaboració 

darrere del pa".
Pel que fa al segon, Joaquín Gómez 

assenyala que és "un orgull" per a 
ell rebre aquest reconeixement a 
tots els anys de feina El xurrer creu 
que factors que marquen la diferèn-
cia al seu negoci són "el tracte al 

client i la qualitat dels productes", 
que es guanya dia a dia. Gómez tam-
bé destaca la proximitat de la seva 
xurreria: "Som un negoci de poble, 

coneixem els nostres clients i els 

hi donem un tracte familiar".
Rebre aquest diploma suposa 

"una mica més de prestigi i de 

confiança dels clients", afirma 
Gómez. D'ara endavant, el xurrer 
afirma que vol "seguir lluitant i 

oferint als clients qualitat i bon 

tracte personal".    SERGI CASANOVAS

RECONEIXEMENTS  ELS PROPIETARIS DE CAL FORNER I DE CA LA MARIA HAN REBUT ELS DIPLOMES DE MESTRE ARTESÀ ALIMENTARI

TONI VILA, DE CAL FORNER

S.CASANOVAS

JOAQUÍN GÓMEZ, DE CA LA MARIA

GENERALITAT

■  La xurreria Ca la Maria va obrir a la pla-
ça de la Font de Montornès fa 19 anys. La 
seva història comença amb el sogre del 
Joaquín, el propietari del local, que vo-
lia muntar una xurreria a l'establiment. El 
Joaquín no va dubtar i es va formar per 
l'ofici, deixant la seva feina a una fàbrica 
per fer realitat el somni del seu sogre. Des 
de llavors, Ca la Maria s'ha convertit en un 
dels comerços més reconeguts del muni-
cipi amb un producte casolà fet cada dia i 
que ara ha rebut aquest reconeixement.

20 ANYS DE XURROS

■  La feina de la família Vila al negoci de les 
fleques comença l'any 1957, quan Ramon 
Vila (avi del Toni) compra un forn de pa del 
1920 a Montornès. El negoci passa als pa-
res del Toni i més endavant a ell, que porta 
"des dels 18 anys" al capdavant del negoci 
familiar. Durant l'etapa en la qual el comerç 
es deia Forn Vila, el Toni va obrir 12 boti-
gues a Montornès, Granollers, Martorelles, 
la Roca, l'Ametlla i Caldes de Montbui, a 
més d'un obrador. L'any 2015, ell i el seu 
fill Jordi van tancar l'empresa que tenien i 
van refundar el negoci amb Cal Forner, la 
fleca que tenen actualment a Montornès i 
que també té una altra botiga a Granollers.

DES DE 1957 FENT PA

"A l'Edat Mitjana, tot el 
cim del turó estava urbanitzat"

PATRIMONI  EXCAVAR LA CAPELLA DE SANT MIQUEL ÉS EL REPTE ARQUEOLÒGIC PER ALS DOS PRÒXIMS ANYS AL VOLTANT DEL CASTELL DE MONTORNÈS I VALLROMANES

MONTORNÈS.  Els pròxims dies es 
posarà en marxa una nova cam-
panya de treball al Castell de Sant 
Miquel, amb la qual probablement 
s'exhauriran tots els nivells arque-
ològics de l'entorn de la torre. "Te-

nim una línia doble d'aspilleres 

que volem conservar, amb una 

disposició típica del segle XII", 
avança en Ferran Díaz Águila, ar-
queòleg i tècnic del servei de Patri-
moni de l'Ajuntament. Amb aques-
ta actuació, del recinte sobirà del 
castell només mancarà el domi-

cilium per excavar, una tasca que 
no s'afrontarà encara. El següent 
repte –previst per als anys 2023 
i 2024– serà consolidar la capella 
que dona nom al castell i la muralla 
del sector sud. De fet, l'Ajuntament 
de Montornès ha rebut recent-
ment un nou ajut de la Diputació 
(195.000 €) per a executar-ho.

Malgrat que s'ha fet una campa-
nya per any des que es va aprovar 
el Pla Director, l'arqueòleg consi-
dera que no hi haurà prou temps 
per enllestir totes les actuacions 
que s'haurien de fer sobre aquest 
edifici del segle XI, que és propietat 
del comtat d'Alba de Liste, i sobre 
el qual els ajuntaments de Montor-
nès i Vallromanes tenen un con-
veni per a ús científic, cultural i de 
divulgació fins a l'any 2041. De fet, 
Díaz apunta: "Cada cop que hi tre-

ballem, el castell se'ns està fent 

més gran; podríem dir que pràc-

ticament tot el cim del turó esta-

va urbanitzat a l'edat mitjana".

Un procés arrencat el 2016
A finals del 2016 arrencava la 
primera campanya d’intervenció 

arqueològica al Castell de Sant 
Miquel. Gairebé dos anys després 
de la primera intervenció, tots dos 
consistoris i la Diputació presenta-
ven el Pla Director del castell, for-
mat per deu fases que tenien com a 
principals objectius la conservació 
i evitar que n'augmentés el dete-
riorament.

D'ençà d'aquell moment fins al 
dia d'avui, la tasca realitzada s'ha 
centrat en la torre de l'homenat-
ge. "Era la primera fase del Pla 

Director i és de les poques que 

ja considerem acabades", expli-
ca en Ferran Díaz. Sobre la tasca a 
la torre, apunta que li han fet "un 

petit recreixement a la part més 

trencada, per donar-li més ver-

ticalitat i estabilitat i per impe-

dir que la gent s'hi fiqui a dins". 
Díaz també hi afegeix: "Hem exca-

vat a l'interior i a l'exterior de 

la torre, localitzant estructures 

que fins ara desconeixíem, com 

una cisterna de grans dimensi-

ons que subministraria d'aigua 

potable els estadants del cas-

tell".
La cisterna va ser detectada el 

2019 i en la campanya de feina al 
terreny del 2020 van procedir a la 
seva excavació, "que va ser molt 

estimulant i profitosa, perquè 

conservava parts del revesti-

ment hidràulic que evitava que 

hi haguessin fuites i pèrdues 

d'aigua", explica Díaz. Aquella ex-

cavació també va aportar molta in-
formació de les construccions que 
es localitzarien al vessant sud de la 
torre, com "una gran estança que 

considerem que representaria 

en origen una edificació de dues 

plantes possiblement residen-

cial".    SERGIO CARRILLO

AJ. MONTORNÈS

TORRE DE L'HOMENATGE  Les actuacions a la torre ja estan enllestides

20/01 Giovanni Gómez Santiago (Mollet)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

23/01 Carlos Borràs Pascual 62 anys

24/01 Francisco Escudé Codina 88 anys

24/01 Dolores Puig Butjosa 95 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Defuncions
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AV Centre

–L’AV del Centre es va crear amb la res-

tauració de la democràcia i és una de les 

més antigues de la ciutat. Quines eren 

les necessitats del barri quan va néixer?

–En aquell moment hi havia moltes man-

cances especialment en l'àmbit social i de 

serveis bàsics. Vam reclamar millores en 

el subministrament d'aigua, en l'enllume-

nat públic i també el canvi de nom dels 

carrers per eliminar els noms franquistes. 

Per exemple, la plaça Prat de la Riba era la 

plaza del Caudillo. En els primers anys, l'as-

sociació també es va dedicar a liderar i pro-

moure activitats de caràcter cultural, com la 

recuperació del Carnaval.

–Com ha anat canviant l'associació?

–L'associació, igual que la societat, ha anat 

canviant. Ara som uns 130 socis, però el 

perfil és de gent gran i tenim un problema 

de relleu generacional. De fet, molts dels 

que estem a la junta ja participàvem en 

les primeres reunions de l'associació. Al 

principi no hi havia tants partits polítics ni 

tantes entitats i la gent s'apropava a les as-

sociacions de veïns per vehicular les seves 

peticions o fer vida social al poble. En gene-

ral, les entitats veïnals no hem sabut vendre 

la moto i la gent es pensa que no som útils, 

tot i que tenim més força del que es creu.

–Poseu-ne algun exemple.

–Podem parar temes que creiem que no són 

correctes. Històricament, hem pogut fer 

modificacions en els plans urbanístics o en 

el disseny del pla de les Pruneres, on vam 

forçar uns quants canvis respecte a la pri-

mera proposta. En l'actualitat, l'entitat es 

coordina amb altres plataformes i entitats 

de la ciutat i col·labora amb l'Administració 

i els diferents agents socials per defensar 

un model de ciutat més igualitari, més soci-

al i més sostenible, però sempre pensant en 

el nostre barri.

–Com ha estat la transformació del Cen-

tre durant aquestes dècades?

–El barri ha canviat molt i ens en sentim 

orgullosos. Malgrat això, considerem que hi 

ha força coses que poden millorar i en això 

treballem. Hi ha actuacions que han millo-

rat el barri com la conversió en zona de via-

nants del centre i el parc de les Pruneres, on 

l'associació va poder participar d'una ma-

nera activa aportant idees i defensant pro-

postes. Però com a punt negatiu, el Centre 

ha perdut molts serveis importants.

–En quin sentit?

–Han deixat de formar part del nostre barri 

el camp de futbol, la casa de la vila, l’edifici 

administratiu de l'Ajuntament de Jaume I, 

l'oficina de Correus, la comissaria de poli-

cia, el Mercat Municipal, el registre civil, els 

jutjats... i no veiem que es tingui massa en 

compte, no veiem que hagi servit per intro-

duir nou espais i usos tret d'algunes excep-

cions. No hi ha hagut contrapartida, tot i que 

tampoc hi ha solars ni lloc per fer-ho. Amb 

tot, el Centre sempre serà el rovell de l'ou.

–Pel que fa a serveis i equipaments, què 

trobeu a faltar al barri?

–Un centre cívic més gran amb una oferta 

major en horari i contingut; espais per a les 

entitats, més espais per a la cultura i un espai 

exclusiu per als joves. També és necessari, a 

escala sanitària, un nou CAP. Pel que fa a la 

mobilitat, caldria una millor connexió i fre-

qüència dels autobusos urbans perquè tant 

el Centre com Col·legis Nous són barris on 

hi ha molta gent gran que és usuària del bus. 

Una altra reivindicació històrica és la instal-

lació d'unes escales mecàniques a les escales 

de Can Dragó, que connectin Prat de la Riba 

amb Jaume I a l'altura de Gaietà Vínzia.

–En l'actualitat, quina és la principal 

preocupació dels veïns del Centre?

–Les primeres sempre són, seguretat i ne-

teja. Tenen molt a veure amb el civisme. 

En els darrers temps ens ha incrementat la 

preocupació per la contaminació, tant de la 

qualitat de l’aire, com l’acústica.

–El Centre és un dels principals eixos 

comercials de la ciutat. Quina valoració 

feu de la tipologia del comerç actual i de 

l’ocupació dels locals?

–Trobem a faltar un comerç més cohesio-

nat amb una millor dinàmica comercial pel 

que fa a participació de la vida de la ciutat. 

Ens preocupa especialment que estem con-

vertint el Centre en una zona on l'oferta és 

exclusivament de bars i terrasses que s'han 

apoderat de l'espai públic. Una oferta a més 

poc variada.

–En uns mesos es preveu la reconversió 

per a vianants de l’entorn de l’església. 

Com valoreu aquest projecte?

–Fa mesos que hem tractat aquest projec-

te amb l’Ajuntament i vam aconseguir que 

s’hi inclogués una partida per a la millora 

de les escales i rampes de Can Rota. Malgrat 

això la urgència de presentar un projecte 

per aspirar a la subvenció del fons europeu 

ha impedit fer un procés participatiu que 

hauria aflorat necessitats i solucions que el 

projecte a executar no contempla.

–El projecte eliminarà places d’aparca-

ment a la zona. Aquest és un dels proble-

mes que li veieu al disseny de la zona?

–Sí, és una gran dissort no haver pogut apro-

fundir amb l'Ajuntament sobre aquest tema, 

perquè malgrat estar d'acord en la necessitat 

i la urgència d'endreçar l'urbanisme de l'en-

torn de l'església, hauríem apostat per una 

convivència d'usos. La conversió en zona de 

vianants embelleix els nostres carrers, però 

considerem que no hauria de ser una fi en si 

mateixa perquè pot tenir un efecte pervers 

i buidar de contingut l'entorn. Nosaltres 

reivindicàvem alguna plaça d'aparcament 

amb zona blava per afavorir el comerç, algu-

na plaça de càrrega i descàrrega, per poder 

agilitzar i endreçar el repartiment a domicili 

i respectar la plaça assignada a la farmàcia 

Amadó. Ara, però, ens preocupa que l'Ajun-

tament posi dificultats d'accés a la zona, si-

gui amb pilones o amb càmeres i que això 

es converteixi en un tap a Jaume I, o en una 

mesura recaptatòria.

–Des de l’Ajuntament s’està tirant enda-

vant un nou Pla d'Ordenació Urbanísti-

ca Municipal (POUM). De quina manera 

afecta el barri del Centre?

–Ens afecta moltíssim. Considerem que és un 

mal pla urbanístic per al conjunt de la ciutat 

perquè no contempla cap reivindicació veïnal 

ni de barri ni de ciutat. Sembla atendre només 

les necessitats de fer negoci i especular amb 

el sòl per acontentar necessitats que no s'han 

explicat. A escala del barri ens afecta moltís-

sim. Tenim més del 90% del barri fora d’orde-

nació. El projecte millora respecte a l’anterior 

POUM en com es tracta el desenvolupament 

urbà del voltant del carrer de Valentí Almirall, 

però no resol satisfactòriament ni la implan-

tació de nous equipaments i serveis i no fa 

reserves d'espais per a creixements futurs i 

noves necessitats.

–Parleu del fons, però també en criti-

queu la forma...

–Creiem que no s'ha fet amb el rigor ni la 

participació ciutadana mínima exigible i 

ens preocupa aquesta manera de procedir, 

al nostre entendre i argumentadament, 

d'esquena a la ciutadania. Nosaltres hem 

participat en tot allò que l'Ajuntament i 

l'equip redactor va facilitar inclús vam 

aconseguir alguna reunió malgrat la covid 

amb els representants del Col·legi d’Arqui-

tectes de Barcelona. Però tot això només en 

la fase informativa, mai en fase propositiva.  

S'han fet esmenes a través de la federació, 

d’altres associacions veïnals i de veïns par-

ticulars assessorats per nosaltres.

–L’AV del Centre participa en la Federa-

ció d’AV de Mollet i és una de les que pro-

mou les trobades del POUM alternatiu. 

Què n’espereu d’aquestes trobades?

–Una resposta més transversal i alineada 

amb el model de ciutat que volem.

–Creieu que seran efectives?

–Tenim l’esperança que sigui així.

–Creieu que hi ha prou diàleg i contacte 

amb el govern de la ciutat i amb la resta 

de grups polítics?

–Mai és suficient, considerem que la feina 

dels polítics és dialogar i arribar a acords 

i que la seva màxima és fer una ciutat més 

justa i igualitària. Nosaltres com a agents 

socials reivindiquem un paper, tan sols pre-

tenem influir opinant i aconsellant, sobre 

aquelles decisions que ens afecten com a 

veïns. Els mecanismes per fer-ho hi són i 

estan regulats, només cal que s’activin. 

laura ortiz mateo

“Tot i perdre serveis 

i equipaments el 

Centre sempre serà 

el rovell de l'ou"

ENTREVISTA

l.o.m.

De les associacions històriques

L'entitat, actualment presidida per Jordi Brunés, és una 

de les que va néixer amb el retorn de la democràcia i va 

ser una de les més reivindicatives en aquells primers anys. 

Actualment, compta amb 130 socis.

"Ens preocupa la poca diversitat de

comerç i que l'oferta només sigui

de bars i terrasses que s'han

apoderat de l'espai públic"

MEMBRES DE LA JUNTA D'esquerra a dreta, Esteve Net, Catalina Serra, Ángel Núñez i Margarita Amadó, a La Marineta
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Envàs, on vas? Els sona veritat? 

Segur que en algun moment l’han 

cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 la 

recollida selectiva a Catalunya es 

feia en un 40,6% del total de residus 

que generàvem. Deu anys després, 

l’any 2021, se separen correcta-

ment un 47% del total de residus 

que generem els catalans i les ca-

talanes. Entremig, el Govern ha dut 

a terme campanyes tan recordades 

i efectives i d’impacte en el nos-

tre dia a dia, com és el cas de la 

campanya ‘Envàs, on vas?’ De fet, 

aquest increment del gairebé un 7% 

segur que es deu, en gran mesura, a 

campanyes com aquesta. 

Però la xifra del 47% és insufi cient 
si ens fi xem en els objectius de 
reciclatge de la Comissió Europea 
que són d’un 55% per l’any 2025, 
un 60% per l’any 2030 i un 65% en 
el 2035. Per tant hi ha marge per 
fer les coses millor. Amb aquest 
objectiu i amb l’efemèride dels 10 
anys de la recordada campanya 
‘Envàs, on vas?’, el Govern impulsa 
una altra campanya sota el claim
“10 anys després, reciclem més”. 
Es pretén recuperar així l’esperit 
de fa 10 anys, però actualitzant 
els missatges i traslladar que, 
malgrat que les coses s’estan fent 
bé, encara hi ha recorregut per a 
fer-ho millor. Els continguts de la 
campanya fan un call to action als 

catalans i catalanes a separar cor-
rectament els diferents residus. 

Per això la campanya també abor-
da conceptes clau importants en 
la gestió de residus. Un d’aquests 
conceptes clau que la campanya 
vol tenir en compte és quins mè-
todes de recollida dels nostres 
residus existeixen a casa nostra. 
En primer lloc, la recollida de les 
fraccions separades en conteni-
dors. Actualment, existeixen cinc 
fraccions en el sistema de reco-

Quins mètodes de recollida 
de residus existeixen?

RECOLLIDA SELECTIVA > LA CAMPANYA INCIDEIX EN QUÈ EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL QUE NO ES GENERA I EN L'EFICÀCIA DEL PORTA A PORTA

☞Per a més informació, consulteu el web residuonvas.cat

A Catalunya la recollida 

selectiva ha passat en 

deu anys d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

llida: els envasos de vidre, que 
van al contenidor verd; el paper i 
cartró, que va al contenidor blau; 
els envasos  lleugers, que col·lo-
quialment coneixem com a plàs-
tics, brics i llaunes, que van al 
contenidor groc; la matèria orgà-
nica, que va al contenidor marró; 
i fi nalment el rebuig, tot aquell re-

sidu que no pot ser separat a les 
altres fraccions i el contenidor del 
qual és el gris. Cal tenir en compte 
que també hi ha altres residus que 
cal separar selectivament i que 
no han d’anar al contenidor gris 
sinó a la deixalleria, com ara l’oli 
de cuina usat, els residus tèxtils, 
o molts altres objectes malmesos 

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de 
residus l'esperit de la que es va fer deu anys enrere, amb l'objectiu que la 
ciutadania separi més i millor

com ara mobles o joguines.

L’Agència de Residus de Catalu-
nya posa a disposició de la ciuta-
dania el web residuonvas.cat, una 
guia perquè els ciutadans i les ciu-
tadanes puguin resoldre els dub-
tes que els pugin sorgir a l’hora de 
separar correctament els residus.

El porta a porta i els contenidors intel·ligents són sistemes efi cients de recollida selectiva cada cop més 
implantats a Catalunya - GENERALITAT DE CATALUNYA

Porta a porta i contenidors 

intel·ligents

A més del sistema tradicional de 
contenidors oberts a la via pública, 
s’han incorporat nous sistemes de 
recollida selectiva anomenats “efi -
cients”, és a dir, que obtenen mi-
llors resultats. Un d’aquests siste-
mes que està molt estès a nive-
ll del territori català és el porta a 
porta. En l’actualitat 303 munici-
pis de tot Catalunya ja tenen en 
funcionament aquest sistema de 
recollida amb unes xifres molt po-
sitives pel que fa al percentatge de 
separació de residus. L’índex de 
recollida selectiva en els pobles i 
ciutats on ja s’aplica aquest siste-
ma de recollida augmenta notable-
ment. Si amb els sistemes actuals 
sovint no s’arribava al 50% de re-
collida selectiva, amb els sistemes 
efi cients aquest índex es pot situar 
entre el 60% i el 90%.

Aquest sistema ajuda a la ciu-
tadania a ser més responsable i 
conscient de la necessitat de se-
parar els residus en origen, atès 
que cada municipi delimita quines 
fraccions de residus es recullen 
cada dia de la setmana a la porta 
dels habitatges. Davant les xifres 
d’èxit, 131 municipis més de Cata-
lunya incorporaran aquest sistema 
de recollida de forma imminent. 

Un altre sistema efi cient de re-
collida selectiva és el mètode de 
contenidors tancats o intel·ligents. 
Aquest sistema permet identifi car 
qui llença i qui no els residus i amb 
quina freqüència, ja que per po-
der dipositar-los cal identifi car-se 
mitjançant una targeta per poder 
obrir el contenidor. És un sistema 
que s’adapta molt bé amb el porta 
a porta i de fet alguns municipis te-
nen sistemes mixtos: recollida de 
determinats residus porta a porta 
en diferents dies de la setmana 
però també contenidors intel·li-
gents per a aquells residus que no 
formen part del porta a porta. 

El Govern no ha identifi cat un tar-
get concret d’aquesta campanya 
perquè està dirigida a tota la po-
blació. I és que la correcta ges-
tió dels nostres residus i la lluita 
contra el canvi climàtic és cosa de 
tots i de totes. ❉
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Militants i càrrecs del PDeCAT 
impulsen la llista Junts per Mollet
MOLLET. Càrrecs i militants vinculats 

al PDeCAT, entre els quals l'actual 

regidor Joan Daví, l'exregidor Jor-

di Talarn i el president del partit a 

Mollet, Albert Parés, han impulsat la 

creació de la candidatura Junts per 

Mollet per concórrer a les eleccions 

municipals del pròxim 28 de maig. 

Tot i la vinculació dels promotors a 

l'òrbita exconvergent, la formació 

–que s'autoproclama de centre– ha 

estat registrada com a partit polític 

de caràcter local i no anirà sota el 

paraigua de cap altra formació de 

nivell nacional. "Som un partit es-
trictament local i independent, 
sense dependències amb partits 
polítics d'àmbit nacional o es-
tatal", assegura Talarn. En aquest 

sentit, afegeix que com a partit local 

prioritzen el treball pel municipi i 

estarien disposats a "treballar amb 
altres partits i administracions, 
independentment de les seves 
idees polítiques o ideològiques, 
per buscar solucions que benefi-
ciïn a tota la ciutadania".

El conflicte del nom
El nou partit aprofita la denominació 

del grup municipal a l'Ajuntament, 

actualment representat pel regidor 

Joan Daví, que es va presentar a les 

eleccions del 2019 sota les sigles del 

ELECCIONS 28-M  EL PARTIT SERÀ D'ÀMBIT LOCAL I ASSEGURA QUE NO ESTARÀ SOTA EL PARAIGÜES DE CAP FORMACIÓ A NIVELL NACIONAL

ELS RESPONSABLES D'AMBDÓS PARTITS VISITAVEN MOLLET DIUMENGE PER SANT VICENÇ PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER MARTA VILARET

Tardà i Nuet avalen la coalició 
entre ERC i EUiA per "fer el tomb"
al govern municipal de Mollet
MOLLET DEL VALLÈS.  Aprofitant la 

diada de Sant Vicenç, diumenge la 

candidatura d'Ara Mollet ERC EUiA 

va organitzar una parada informa-

tiva a la rambla Fiveller, on van ser 

presents l'històric membre d'ERC 

Joan Tardà i l'exsecretari general de 

Comunistes de Catalunya i d'EUiA, 

Joan Josep Nuet, que van fer costat 

a la coalició creada a Mollet per con-

córrer a les eleccions municipals.

"Sortim al carrer per explicar 
el nostre projecte com a alter-
nativa a un govern de més de 36 
anys de PSC", explicava la candi-

data d'Ara Mollet, Marta Vilaret, 

qui destacava la necessitat d'un 

canvi al govern municipal per "hi-
giene democràtica". "A la ciutat 

hi ha moltes coses que no canvi-
en, que estan estancades. Hi ha 
un anquilosament i falten noves 
idees i nous projectes", afegia.

Vilaret considera que l'actual 

govern del PSC no afronta els pro-

blemes de fons de la ciutat com, 

el desenvolupament de l'activitat 

econòmica, el manteniment de la 

via pública o la política cultural. "És 
cert que veiem més activitat que 
mai al carrer en els últims mesos 
i això és per la voluntat del go-
vern de mostrar que passen mol-
tes coses abans de les eleccions, 
però el que necessita la ciutat no 
se soluciona amb maquillatge 
d'última hora", etzibava.

L'acte de diumenge va servir 

per escenificar la coalició entre 

ERC i Esquera Unida i Alternati-

va (EUiA) amb primeres espases 

d'ambdós partits. "Fem equip 
perquè compartim un objec-
tiu comú i és que cal relleu a la 
ciutat amb un nou projecte de 
la gent progressista d'esquer-
res", apuntava Vilaret. Una idea 

que reforçava Nuet: "A Mollet cal 
un canvi i ens hem unit per fer-
lo possible", deia. Segons Nuet, la 

gent d'EUiA de Mollet pot aportar 

a la coalició experiència. "Hem es-
tat a l'Ajuntament, coneixem la 
ciutat i tenim molt bona relació 
amb el teixit associatiu així que 
podem avaluar bé els proble-
mes a la ciutat", assegurava.

Per la seva part, Joan Tardà, des-

tacava la trajectòria d'ERC a Mo-

llet, que ha passat a convertir-se 

en la segona força de la ciutat. "Ja 
som alternativa i ara el que cal 
és fer el pas definitiu i per això 
és bo que el republicanisme 
hagi convergit amb l'acord en-
tre ERC i EUiA". Tardà feia menció 

a la situació econòmica actual i la 

necessitat de donar-hi resposta 

des de les esquerres. "Vivim una 
conjuntura difícil, sobretot per 
als més desafavorits. Cal que les 
esquerres siguin alternativa a 
aquelles forces que, malgrat que 
se'n diuen, els fets demostren 
que no ho són tant", deia Tardà 

en referència al PSC. "Al maig cal 
fer el tomb a Mollet", concloïa.

ARA MOLLET

A PLAÇA  D'esq. a dreta, López, Tardà, Vilaret i Nuet, a Prat de la Riba

Laura Borràs a 
la presentació 
d'Olaria com a cap 
de llista de Junts 
per Catalunya

MOLLET. Carme Olaria, cap de llista 

de Junts per Catalunya a les elec-

cions municipals del maig, farà la 

presentació oficial de la seva can-

didatura aquest divendres, en com-

panyia de la presidenta del partit 

a Catalunya, Laura Borràs. L’acte 

central tindrà lloc al Mercat Vell 

a les 19.30 h. Abans però, Olaria i 

Borràs faran una visita al Mercat 

Municipal i una passejada per dife-

rents establiments comercials del 

centre de la ciutat. En la trobada, 

que es preveu cap a les 19 h, tam-

bé hi participaran Joan Canadell, 

Aurora Madaula, Marta Madrenes 

i Anna Erra, diputat i diputades de 

Junts per Catalunya al Parlament, i 

Raül Garcia president de Junts per 

Catalunya al Vallès Oriental.  

LAURA BORRÀS

ARXIUARXIU

L'ORIGEN El president local del PDeCAT, Albert Parés, i el regidor i exregidor Joan Daví i Jordi Talarn, en una imatge d'arxiu

PDeCAT, però amb la marca Junts 

per Mollet. L'ús d'aquest nom ja va 

portar cua el 2019, quan el PSC va 

inscriure'l al registre de partits po-

lítics del Ministeri de l'Interior. Els 

socialistes defensaven que Junts per 

Mollet era el nom d'una plataforma 

ciutadana vinculada al PSC feia anys 

i el van registrar com a partit polític 

per evitar que el PDeCAT el pogués 

fer servir als comicis locals. Amb tot, 

el PDeCAT ja havia registrat prèvia-

ment (el 2018) el nom a l’Oficina Es-

panyola de Patents i Marques com a 

marca comercial, fet que els va per-

metre fer-ne ús. Ara, i després d'una 

llarga negociació amb els socialistes, 

els exconvergents s'han quedat amb 

el registre del partit polític d'àmbit 

municipal, on consta Jordi Talarn 

com a president.

     

L'espai postconvergent, dividit
Amb aquesta candidatura, seran 

dues les llistes que es presenta-

ran a Mollet provinents de l'antiga 

convergència i de les seves poste-

riors derivades. D'una banda, 

Junts per Catalunya –formalitzat a 

Mollet l'abril de 2021 i amb Carme 

Olaria com a cap de llista– i de l'al-

tra, Junts per Mollet.

Pel que fa al conflicte entre el 

PDeCAT i el partit de Puigdemont 

per l'ús del nom de Junts, que ha 

arribat als jutjats a nivell nacio-

nal, Talarn assegura que a Mollet 

el seu grup té blindada la denomi-

nació, ja que "el nom de Junts per 
Mollet està registrat abans que 
aparegués Junts per Catalunya a 
Mollet", afirma. 
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ESPERA TORNAR AL CONSISTORI DESPRÉS DE QUATRE ANYS SENSE REPRESENTACIÓ

Susana Calvo serà de nou la 
cap de llista del PP a Mollet
MOLLET DEL VALLÈS.  La veterana Susana Cal-

vo tornarà a ser el cap de cartell de la candi-

datura del PP a les eleccions municipals del 

28-M a Mollet. Després de quatre anys sense 

representació al plenari municipal, els po-

pulars es reivindiquen com l'única alterna-

tiva de centredreta i esperen recuperar la 

presència a l'Ajuntament.

Regidora del PP a Mollet durant 20 anys, 

entre el 1999 i el 2019, després de quatre 

anys allunyada de la primera línia política, 

el novembre, Calvo ha decidit tornar a im-

plicar-se activament. El novembre va ser 

elegida presidenta local del PP, un càrrec 

que compagina amb el de coordinadora del 

partit al Vallès Oriental.

Per a la candidata "el PP és l'única can-

didatura de centredreta alternativa al 

govern d'esquerres de Mollet, un govern 

que des de fa temps ha donat l'esquena 

als problemes reals de Mollet", considera 

Calvo. La candidata popular, de qui el partit 

destaca la seva capacitat de gestió, la proxi-

mitat i la capacitat d'arribar a acords, posa 

sobre la taula els problemes que a parer seu 

té la ciutat. "Des de fa quatre anys s'han 

oblidat de la neteja, ha incrementat la 

inseguretat, i no hi ha ajudes per als co-

merciants ni per obrir nous negocis, cosa 

que paralitza l'activitat econòmica a la 

ciutat", ha lamentat.

Calvo opina que el govern de la ciutat està 

"completament acomodat" i apel·la al vot 

útil per al PP, perquè "és un partit que ha 

demostrat que sap gestionar i que en els 

pitjors moments és l'únic capaç d'apor-

tar solucions i oferir estabilitat".  

arxiu

SUSANA CALVO
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Tercers Premis Futur CambraEl Consell Comarcal contractarà 8 joves en pràctiques
La Cambra territorial del Vallès Oriental ha 

donat el tret de sortida a la tercera edició dels 

Premis Futur Cambra amb el propòsit de

promoure la formació professional entre els 

joves vallesans. S'adreça a alumnes d'FP i cicles.

El Consell Comarcal preveu contractar vuit joves amb contracte laboral 

en pràctiques en el marc del Programa Primera experiència professional en les administracions públiques, impulsat pel SOC i finançat  amb càrrec  
als  fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –

Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. El contracte serà d'1 any.

ECONOMIA

Els treballadors de la planta de 
Towa a Martorelles decideixen 
convocar vaga indefinida

MARTORELLES. Els treballadors 

de la planta de Towa han convo-

cat vaga indefinida. L'aturada a la 

multinacional farmacèutica està 

prevista per dimarts de la setmana 

que ve, a partir de les 6 h. La decisió 

es va prendre, just quan dimecres 

EMPRESES EL COMITÈ I LA DIRECCIÓ DE LA FARMACÈUTICA ES TORNEN A REUNIR AQUEST DIVENDRES

MOBILITZACIONS  La plantilla es va concentrar dimecres al polígon, coincidint amb la segona reunió entre el comitè i la direcció

comitè empresa towa

se celebrava la segona trobada de 

la taula de negociació entre el co-

mitè i la direcció de l'empresa. Una 

reunió en la qual s'hauria fet "un 

petit avançament", segons An-

gel Bejarano, membre del comitè 

d'empresa.

De moment, però, les negociaci-

ons continuen obertes i ja s'ha pre-

vist una nova reunió entre el comi-

tè i la direcció per aquest divendres 

a les 10 h. A aquella mateixa hora 

també es preveu que hi hagi noves 

mobilitzacions de protesta davant 

la planta, tal com ja es van fer di-

mecres i dilluns, coincidint amb les 

dues primeres trobades de la taula.

Durant les protestes de dime-

cres, els treballadors es van con-

centrar a la part de darrere de la 

multinacional amb tambors, xiu-

lets i botzines per reclamar que no 

els retallin el sou, una reducció que  

afectaria els grups 3 i 4, que són els 

salaris més baixos de l'empresa, 

els quals la companyia els planteja 

reduir entre 4.000 i 6.000 euros el 

salari anual.

A aquestes retallades s'hi suma-

rien canvis en la jornada laboral i 

de reducció de beneficis socials per 

a tota la plantilla. Segons fonts del 

comitè, l'empresa hauria fet la pro-

posta, perquè preveu pèrdues.  

Sense acord entre el comitè 
i la direcció d'Amazon
MARTORELLES. La segona reunió 

entre la direcció i els treballadors 

de la planta d'Amazon a Marto-

relles va acabar dimecres sense 

acord. En la trobada, que es va fer 

a les instal·lacions de la companyia, 

els representants de la plantilla van 

reclamar que es consideri un tan-

cament amb afectació col·lectiva i 

que es recol·loquin els empleats en 

altres magatzems de l'àrea de Bar-

celona.

L'empresa, però, manté que es 

tracta d'un trasllat, en què es plan-

teja canviar el lloc de treball per les 

plantes de Saragossa o Figueres. 

Les dues parts es van emplaçar a 

celebrar una nova trobada dimarts 

de la setmana que ve a la mateixa 

planta, on els treballadors preve-

uen tornar-se a concentrar com ja 

van fer dimecres al matí. Durant les 

protestes, la plantilla va rebre la vi-

sita de representants del PSC dels 

municipis de l'entorn de la planta 

per donar-los el seu suport.

Tot i que empresa i treballadors 

tenen un mes sencer per intentar 

apropar posicions, la plantilla ja  

hauria registrat una vaga entre l'1 

i el 17 de febrer. Ho hauria fet el 

dimarts 24 al Tribunal Laboral de 

Catalunya, just abans de la reunió 

de la taula negociadora i després 

de l'assemblea que va tenir lloc 

diumenge al pavelló municipal de 

Martorelles.

Divendres es preveu una nova 

trobada, entre treballadors, Ajunta-

ment de Martorelles i Generalitat, a 

la qual més tard també se sumaran 

regidors i alcaldes de les localitats 

properes, i on resideix gran part 

de la plantilla. Dissabte es farà una  

nova assamblea de treballadors al 

pavelló de Martorelles.   

LA PLANTILLA HA REGISTRAT VAGA ENTRE L'1 I EL 17 DE FEBRER

PROTESTES Els treballadors es van mobilitzar davant la planta dimecres

a.s./ acn

Classificats 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

E N F E R M E R A 

CALLISTA A DO-

MICILIO. Precios 

económicos. Inte-

resados llamad al 

teléfono 611 148 120.

GRUP MIXTE. Es-

tamos en plena 

celebración del 

¡10º Aniversario! y 

lo celebramos con 

una calçotada. Nos 

vemos el domin-

go 29 de enero al 

mediodia. Os pro-

ponemos: Comida/

Calçotada en la 

Braseria Nou Tibi-

dabo de Canovelles. 

Todo por: 27 €.  y 

después de comer 

seguimos con la 

fiesta y nos vamos 

a la Disco Eternal. 

Llama y te apun-

tamos. Tel. 677 394 

239.

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. 

PLANTA BAJA EN 

PARETS. EIXAMPLE. 

Soleado, obra semi 

nueva, todo exterior. 

Salón de 27 m2 con 

salida a balcón de 

4 m2, coc. office, 2 

hab., baño. Suelo 

parquet, puertas 

lacadas, vent. alum., 

calefac. de gas. CEE: 

D. Ref. LV11988. Tel. 

93 568 35 45.

PLANTA BAJA EN 

MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Ref. 

JV14367. Bajos de 

obra rehabilitada. 2 

hab. dobles, baño, 

salón con cocina 

americana, vent. 

climalit, suelos de 

parquet, placas fo-

totérmicas. CEE: E. 

Precio: 155.000 €. 

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, tercera 

planta en finca sin 

asc. Cocina con ga-

lería, salón con sa-

lida a balcón. CEE: 

E. Precio: 139.900 €. 

IMMOBILIÀRIA

VENDA

AMISTAT

FEINA

DEMANDA

OFERTA

SE TRASPASA PELUQUERÍA 
EN EL CENTRO DE MOLLET

con clientela fija desde hace 13 años
 y en pleno funcionamiento.

Alquiler muy ajustado.

Tel. 618  422 273
mail: evacanyalrios@hotmail.com

LLOGUER

Tel 93 579 33 33. 

ALQUILO HABITA-

CIONES A 350 € 

solo para señoras, 

en Mollet del Vallès. 

Telèfon: 626 182 717.
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MARTORELLES. La Trama Urbana 

Consolidada (TUC) que hi ha al 

carrer de Barcelona de Martore-

lles podrà acollir establiments 

comercials de fins a 2.500 metres 

quadrats. Així ho va confirmar el 

director general de Comerç de la 

Generalitat de Catalunya, Jordi 

Torrades, a l'alcalde de Marto-

relles, Marc Candela, i el regidor 

d'Economia, Joan Marc Flores, di-

lluns durant una reunió a la seu 

del Departament de Comerç cele-

brada amb l'objectiu d'explorar 

les possibilitats d'obertura d'es-

tabliments comercials al polígon 

industrial.

"Nosaltres pensàvem que en 

ser un municipi de menys de 

5.000 habitants podíem tenir 

com a màxim fins a 800 metres 

quadrats de zona de venda i la 

llei d'establiments comercials 

diu que aquells municipis amb 

més de 5.000 habitants o assimi-

lables poden tenir fins a 2.500 

metres quadrats", detallava l'al-

calde, qui així mateix, assegurava 

que des que es va aprovar la TUC, 

abans que Candela fos alcalde, hi 

havia hagut "interessos" per es-

tablir establiments comercials a 

la zona, però que creien "erròni-

ament" que la llei d'establiments 

comercials no els ho permetia.

I és que tot i que Martorelles no 

arriba als 5.000 habitants, a la TUC 

del carrer Barcelona podran ins-

tal·lar-s'hi establiments comerci-

als de fins a 2.500 metres, gràcies 

a l'ETCA (la població equivalent 

a temps complet per any), que es 

determina a través de la diferència 

entre les entrades de població no 

resident (gent que ve a treballar al 

municipi) menys les sortides de la 

població resident (gent del muni-

cipi que marxa a treballar a fora).

En el cas de Martorelles, segons 

dades de l'Institut d'Estadística 

de Catalunya, la població resident 

el 2021 era de 4.823 persones i la 

població estacional ETCA de 293, 

el que sumen un total de 5.116 

persones.

Proposta en "ferm" per a Derbi
Candela també explica com s'hau-

rien assabentat de la possibilitat 

d'acollir aquests establiments 

comercials: "Des que Segro va 

adquirir les naus de Derbi, ens 

han arribat diferents propostes 

i a principis de desembre ens en 

van portar una en ferm amb una 

marca al darrere, i a través d'això 

hem fet la consulta més específica 

al Departament de Comerç".

L'alcalde comenta que s'han po-

sat en contacte amb la propietat de 

les naus de Segro per notificar la 

proposta i que en les properes set-

manes mantindran una reunió per 

veure si s'acaba materialitzant. 

Amb tot, no ha volgut avançar de 

quina seria la marca interessada 

a instal·lar-se en aquest solar on 

s'ubicaven les naus de la històrica 

fàbrica de motocicletes Derbi, fa 

un temps enderrocades, amb una 

extensió de 16.000 metres qua-

drats. 

Martorelles obre la porta als 
grans establiments comercials

LA GENERALITAT HA CONFIRMAT QUE PODEN INSTAL·LAR-SE AL POLÍGON COMERÇOS DE FINS A 2.500 M2

ANTIC SOLAR DE DERBI Una marca s'ha interessat per instal·lar-se als terrenys

arxiu

El quiosc de la rambla Fiveller va tornar a apujar la persiana dilluns. En Daniel Hervás, 

s'ha posat al capdavant del negoci després que en Josep Rodríguez Marquina, qui 

havia regentat el punt de venda de diaris durant 38 anys, es jubilés el 18 de desem-

bre. En Daniel, feia 8 anys que treballava al quiosc amb el Marquina, i ara l'Ajunta-

ment li ha concedit la concessió provisional, a l'espera d'una nova licitació. El fet que 

no es perdi "un punt de referència a Mollet" com és el quiosc, el va fer donar el pas.

EL QUIOSC DE LA 
RAMBLA FIVELLER, 
DE NOU EN ACTIU

COMERÇ EL DANIEL HERVÁS S'HA POSAT AL CAPDAVANT DEL NEGOCI TANCAT DES DE FEIA UN MES
l.o.

INDÚSTRIA AMB ELS DINERS HA TRIPLICAT LA PRODUCCIÓ

Henkel inverteix 1,5 
milions d'euros a la 
planta de Montornès
MONTORNÈS. La multinacional 

Henkel ha reforçat la seva aposta 

per la planta de Montornès gràcies 

a una nova inversió d'1,5 milions 

d'euros amb la qual ha pogut am-

pliar la producció. En concret, la 

fàbrica ha aconseguit triplicar els 

seus processos d'extrusió de pe-

ces. Aquesta nova inversió mostra 

l'aposta d'Henkel per la planta de 

Montornès. El centre s'ha consoli-

dat com una planta de referència 

per la multinacional; actualment 

produeix més de 200.000 tones 

a l'any de detergents i adhesius, 

dona feina a més de 500 persones i 

exporta a més de 60 països. 

A més, en els últims anys la plan-

ta ha comptat amb inversions que 

li han permès posar en marxa una 

nova línia d'envasat de detergents, 

una nova planta de producció 

d'adhesius per a la indústria aero-

espacial i el nou magatzem auto-

màtic de Laundry & Home Care pel 

sud d'Europa. Gràcies a tot això, 

la planta va rebre l'any passat el 

reconeixement de ser una fàbrica 

model pel World Economic Fo-

rum. 

Montornès Som Comerç 
va generar compres per 
Nadal per valor de més 
de 98.000 € al municipi 

MONTORNÈS. La campanya Mon-

tornès Som Comerç per incentivar 

les compres de Nadal a les boti-

gues del municipi ha generat un 

volum de compres per un valor 

superior a 98.000 euros. La Unió 

de Botiguers i l’Ajuntament han 

realitzat el sorteig de vals de com-

pra moneder emmarcat en la inici-

ativa, que ha repartit 10.000 euros 

en vals de compra per gastar als 

establiments de la població.

Fins a 863 persones usuàries 

de la targeta moneder Montornès 

Som Comerç –que compta amb 

1.623 persones registrades– van 

entrar en el sorteig per haver com-

prat en algun de la trentena d’es-

tabliments adherits entre el 12 de 

desembre i el 5 de gener. En aques-

tes dates, es van registrar un total 

de 3.001 operacions de compra als 

32 establiments participants, unes 

operacions que han comportat un 

volum de vendes de 98.009 euros.

En el sorteig realitzat diumenge 

a l'Ajuntament es van repartir 177 

premis per valor de 10.000 euros: 

2 premis de 500 euros; 5 premis 

de 200 euros; 20 premis de 100 

euros; 100 premis de 50 euros, i 

50 premis de 20 euros. 

Resultats a l'app
Les persones que van participar en 

el sorteig poden consultar si han 

resultat guanyadores a l’apartat 

“Saldos” de l’app Montornès Som 

Comerç. En el cas d’haver guanyat 

un dels premis, tindran temps de 

bescanviar-lo entre l’1 de febrer i 

el 31 de maig.  

PROMOCIÓ ECONÒMICA  S'HAN REPARTIT 10.000 € EN VALS

COMPRA LOCAL  Una trentena d'establiments han format part de la campanya

aj. montornès
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La contaminació acústica és una de les realitats que provoca més problemes 

de convivència a les ciutats, molts associats a l'activitat dels locals d'oci 

nocturn. A Mollet, la setmana passada, l'Ajuntament decretava el tancament 

provisional de la discoteca Kèfem, l'única que queda oberta al nucli urbà, 

que haurà de reduir els nivells acústics si vol reprendre l'activitat. Fa unes 

dues dècades, Can Fàbregas aglutinava la majoria d'oferta d'oci nocturn 

de la ciutat. L'edificació posterior del nou barri al solar de l'antiga Sedunión 

i l'arribada massiva de veïns a la zona va fer que, paulatinament, els locals 

anessin tancant davant la pressió del veïnat, que reclamava el seu dret 

al descans. La reclamació d'aquest dret legítim ha tingut, però, un efecte 

colateral que ha estat la pèrdua d'oferta d'oci nocturn per als joves, que, com 

a alternatives els queda desplaçar-se fora de la ciutat o acabar fent botellot 

al carrer, una pràctica que també provoca molèsties. Ja gairebé en plena 

campanya per a les eleccions municipals, tots els partits coincideixen en 

què s'ha ampliar l'oferta d'oci per als joves de la ciutat. Esperem, però, que 

concretin quines són les opcions perquè no quedi en una promesa buida. 

DIFÍCIL CONVIVÈNCIA
Editorial

a uns mesos que la gent de Mollet 
en Comú fem passejades pels bar-
ris, amb el seu veïnat. I en seguirem 
fent. Trepitgem els carrers, places i 

parcs per veure ben de prop la seva realitat i 
el seu estat. Molts barris de Mollet, per no dir 
tots, van ser construïts fa molts anys, i com 
tot, cal mantenir-los si volem que es preservin 
en bon estat. I no només, també cal inversió. 

Caminant pels barris hem observat pro-
blemes comuns: voreres en molt mal estat, 
manca d’il·luminació i foscor generalitzada, 
brutícia, i falta d’equipaments i espais pú-
blics en condicions per a ser viscuts i gaudits 
per la gent.  I temes com sorolls, olors, pavi-
ments malmesos, falta d’espais per a jugar, 
equipaments, comerç... Tant per fer!

es eleccions suposen “el poder del 
poble, pel poble i per al poble ", per 
aquesta raó tots els partits polítics 
fem campanya per convèncer l'elec-

torat. Però no tots podem fer-ho en igualtat 
d'oportunitats perquè alguns poden utilitzar 
les institucions per obtenir beneficis electo-
rals. Que un ajuntament faci moltes obres i ac-
tivitats els mesos anteriors a les eleccions no 
és il·legal, però és ètic? Quan un municipi té un 
deute molt elevat té sentit gastar centenars de 
milers d'euros en actes efímers buscant cops 
d'efecte per electoralisme?

Un recanvi no és un canvi, canviar una per-
sona per una altra amb el mateix projecte és 
un recanvi,  només és un canvi estètic, pot mi-
llorar l'aparença, però es manté el mateix fons, 
un projecte esgotat que pretén aparentar dina-
misme gastant diners. Mollet necessita un can-
vi de veritat. Si democràcia vol dir alternança 
, la nostra ciutat no és, certament, un model.

La gestió de la vida de les persones és mas-
sa complexa perquè una única visió sigui la 
veritat absoluta durant molt de temps i amb 
eficàcia. El règim polític que no té alternança 
està condemnat a perpetuar també els vicis 
que el mateix poder polític genera. Els par-
tits polítics que estan molts anys en el poder 

Millorem els barris

Ara, Mollet necessita que 
hi hagi un canvi, no un recanvi

Els barris és on passa la vida. L’altre dia la 
meva filla petita em deia “a mi m’agradaria que 
Mollet fos un barri!”. Em va fer gràcia. Suposo 
que les dimensions d’un barri són més imagi-
nables dins d’un cap petit. Mollet en realitat són 
molts barris: en concret 12. I cadascun té ne-
cessitats i realitats concretes. I després de cada 
visita al barri, a través de les nostres vies de co-
municació, expliquem quines són, i quines pro-
postes plantegem. Sobre les “coses més petites” 
i les grans transformacions que necessiten es-
pais i equipaments emblemàtics del barri.

Mollet en Comú apostem pels barris. Des 
de sempre. Perquè és una petita comunitat, 
perquè és on fem vida (on tenim casa nos-
tra), on reposem després del nostre dia. On 
s’ubica el nostre entorn més immediat. Si vo-
lem i s’hi ens hi posen facilitats, podem fer 
realitat moltes iniciatives col·lectives. 

Per això, cal inversió i voluntat. Deixar de po-
sar maca una part de la ciutat, la que és l’apara-
dor, i anar fins a l’últim carrer de Mollet.  Tenim 
un Pla pels barris: millorar-los.  I tenim un Pla 
per a Mollet: fer una millor ciutat per a viure.

poden bloquejar l'empatia, escoltar sola-
ment a qui els dona la raó i formar cercles de 
confort, conveniència i d'amistat. En l'esfera 
pública, l'amiguisme i el nepotisme també 
poden soscavar el bé comú. Si algú obté un 
lloc a causa de les connexions en lloc de les 
millors qualificacions i experiència, aquesta 
persona pot servir menys a la comunitat.

El poder que comporta el lideratge pot ser 
tan temptador que hi ha líders que s'aferren 
al poder quan el veritable propòsit del lide-
ratge és compartir el poder.  

Actualment, la política és molt complicada, 
intervenen partits polítics, experts, mediadors, 
associacions, ONG, etc. Tenim moltes identitats 
diferents. I el "ciutadà mitjà" no existeix, en el 
sentit que tots som diferents i tenim necessi-
tats diferents. I les identitats tenen diferents 
formes d'expressió i requereixen diferents 
solucions. És com una ciutat; hi ha molts mons 
dins d'ella: necessites organització urbanísti-
ca, medi ambient, policia, escoles, etc.

Amb tot això vull dir que el que cal fer és col-
laborar i buscar solucions concretes a  proble-
mes concrets, la nostra societat necessita que 
treballem en sentit positiu i no negatiu.

La política requereix valors, però en el 
món d'avui molta gent té la percepció que 
hi ha una deshumanització de la política. La 
qüestió de restablir el vincle entre la polí-
tica i l'ètica és en gran manera una qüestió 
de continuïtat i futur del desenvolupament 
social, per això a Mollet cal un canvi que re-
generi i dinamitzi la política local per a pro-
porcionar a la ciutat l'impuls que necessita.

F
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MARINA
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MASPONS
Candidata de Mollet en Comú

JORDI
CARRO 

SANNICOLAS
Responsable de Seccions de 

Barris d'Ara Mollet ERC

ls meus pobles s’acaba l’any Viladot 

i comença l’any Abelló. Amb aques-
ta frase  tancava la darrera colum-
na. Bona part dels museus d’arreu 

s’han format a partir de col·leccions privades, 
de l’obsessió d’algú per acumular art. Deixaré 
a banda els grans museus que acullen col·lec-
cions aplegades per gent adinerada i mecenes 
i els museus bastits a base de l’espoli colonial 
per fixar-me en tres museus que em són pro-
pers, com ho són els tres artistes que encap-
çalen aquest article.  Procuraré explicar alguns 
dels nexes que he trobat entre l’Espai Guino-
vart d’Agramunt, Lo Pardal amb obra de Vila-
dot a la mateixa població urgellenca i el Museu 
Abelló i la seva Casa-Museu. Els tres museus 
responen a la voluntat inequívoca dels tres ar-
tistes de crear espais d’art als seus pobles de 
naixença o d’adopció.  Per a fer-ho possible, 
l’Abelló pintor i col·leccionista va anar com-
prant les cases veïnes per allotjar-hi obra seva, 
la que adquiria, la que bescanviava o li regala-
ven. Viladot també va fer créixer el seu espai 
expositiu comprant i construint immobles al 
costat de casa seva. L’antic mercat agramun-
tí alberga tres obres de gran format creades 
expressament per Guinovart i ofereix exposi-

A

ABELLÓ, GUINOVART 
I VILADOT

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

cions temporals. Les voluntats i els esforços 
personals dels tres artistes per crear i donar 
continuïtat als seus projectes està garantida 
per les fundacions respectives. 

Els museus petits malden per treure el 
cap en el món de la cultura. Per rendibilit-
zar els recursos estableixen col·laboracions 
en forma de cessions d’obres, exposicions 
itinerants o publicacions col·lectives. Tam-
bé són múltiples les col·laboracions entre 
els museus, els especialistes en l’obra de 
determinats artistes i els crítics d’art. En 
aquest cas,  el Museu Abelló acollia el 2014, 
l’exposició Res no és mesquí. Josep Guinovart 

i els poetes. Fins al març d’enguany  es pot 
veure a l’Espai Guinovart  Llàgrimes, on 
les obres d’en Guinovart es mariden amb 
les de nou artistes més. Llàgrimes ha estat 
a cura de Susanna Portell, que és també la 
comissària de l’actual exposició La col·lec-

ció viscuda, la vida pintada. Abelló 100 anys.  
El professor Joan Maria Minguet fou un dels 
autors del llibre Lletres i ninots. Fons Dalí

del Museu Abelló, editat el 2001. El seu fill 
Pau Minguet és el director de la Fundació 
Guillem Viladot.  El Sant Jordi passat a la fa-
çana del Museu Abelló hi lluïa una pancar-
ta del centenari d’en Viladot. Per tancar el 
cercle es podria pensar en una exposició a 
Agramunt de l’Abelló  i una altra d’en Vila-
dot a Mollet. Per somniar que no quedi.
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OPINIÓ

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Gener, onada de fred

El fred extrem a Catalunya és un fenomen climàtic que es caracteritza per una caiguda 
significativa de les temperatures, que es situen molt per sota dels valors habituals. Aquest 
fenomen té una gran importància a causa dels seus efectes en la salut de les persones, en els 
cultius i en els serveis públics i és important estar preparat per fer-hi front. A Catalunya té tres 
orígens diferents: polar marítim, àrtic i polar continental. El fred polar marítim és una massa 
d'aire molt humida i freda que procedeix de l'oceà Atlàntic. El fred àrtic és una massa d'aire 
menys humida i més freda que procedeix d'Escandinàvia o Escòcia, de latituds pròximes al 
cercle polar àrtic. Finalment, el fred polar continental és una massa d'aire més freda i seca que 
procedeix del centre continental, de la regió dels països d'Europa de l'Est o Bielorússia.

La definició i els criteris per a classificar el fred extrem són donats per l'Agència Estatal de 
Meteorologia (AEMET). Una invasió d'aire fred ha de tenir una durada mínima de tres dies
consecutius amb temperatures tan baixes que només es troben en el 5% dels dies més freds 
de l'hivern, amb més de 30 anys de dades i, al mateix temps, ha de donar-se en almenys el 
10% de les estacions meteorològiques de la regió.

La neu és un dels fenòmens climàtics més populars. És el nom que rep l'aigua congelada que cau 
dels núvols en estat sòlid. La neu es compon de cristalls gelats reunits en flocs que en descendir 
sobre la superfície terrestre cobreixen tot d'un mantell blanc. La formació de neu és determinada 
per dos factors: una temperatura atmosfèrica a 0°C o inferior i una humitat relativa concreta en 
l'atmosfera. Els cristalls de gel es formen per la condensació del vapor d'aigua a temperatures 
inferiors al punt de congelació. Una de les particularitats dels cristalls que componen la neu és que 
formen estructures geomètriques hexagonals, generant un efecte visual molt curiós. La seva forma 
depèn de la temperatura de l'aire i la quantitat de vapor que aquest contingui. Aquesta setmana la 
neu ha emblanquinat alguns punts del Baix Vallès, com les muntanyes de Sant Fost (a la imatge). 

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors de SomMollet 
de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. 
També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost. 
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Presentació de Triple BàsquetDues medalles per Judit Sallent a l'Americas Cup

Nou any i nova festa de presentació per 

l'Associació Triple Bàsquet de Parets. El 

club inclusiu presentarà els seus jugadors el 

dissabte des de les 16 h al pavelló Joaquim 

Rodríguez i amb els Diables de Parets.

La patinadora de Sant Fost Judit Sallent ha començat l'any assolint 

dos podis a una competició internacional. Ho ha fet a l'Americas Cup, 

disputada a Orlando (Estats Units) la setmana passada, on Sallent ha 

aconseguit dos ors en la categoria cadet, a les modalitats lliure i solo 

dance.

Judith
Carricondo

Anna
Demunt

Alina
Charaeva

Marc  
Tort

Ignasi
Belver

Izan
García

La lluitadora, més 
coneguda com La 
Santa, ha pujat aquest 
any per primer cop a 
un podi europeu de 
kickboxing. Buscarà 
revalidar el guardó que 
ja va aconseguir l'any 
passat.

És membre de l'equip 
màster de natació, 
que va acabar com a 
subcampió al cicuit 
català. Inidividualment, 
també s'ha penjat 
diverses medalles a 
competicions catalanes 
de tota mena.

Després de recuperar-se 
d'una lesió, la tenista 
va tornar a la pista 
aquest any i va debutar 
al circuit WTA, el més 
important del món. 
També ha guanyat 
alguns tornejos del 
circuit espanyol.

El pívot del Recanvis 
Gaudí Mollet ha estat 
un dels jugadors més 
destacats de l'any dins 
l'equip de bàsquet, 
que va assegurar la 
permanència a LEB Plata 
i lluita per repetir-ho 
aquesta temporada.

És karateka dins del 
CE Mollet Team i va fer 
història pel club l'any 
passat. Garcia va pujar 
al segon calaix del podi 
al Campionat d'Europa 
Kyokushinkai, en la 
categoria de kumite 
juvenil.

ACTITUD  
BOXING CREW

CE ESCOLA
SANT GERVASI

CLUB TENNIS
MOLLET

CLUB ATLÈTIC 
MOLLET

CLUB BÀSQUET
MOLLET

CE MOLLET
TEAM

L'atleta ha seguit 
sumant medalles 
el 2022, entre les 
quals destaquen 
el rècord català i 
el subcampionat 
d'Espanya als 3.000 
metres llisos en 
categoria màster 50.

GALA ESPORTIVA DE MOLLET  RECONEIXEMENT AL TEIXIT ESPORTIU

La Nit de l’Esport celebra la seva 30a edició amb 
molts premis, mencions i algun reconeixement 
especial. La gala tindrà 
lloc avui divendres 
al Teatre de Can 
Gomà (20 h) 

’

FINALISTES MASCULINS I FEMENINS ABSOLUTS

Aroa
Zapata

Núria
Garcia

Valentina
Gómez

Alejandro
Muñoz

Unai
Alcázar

Jordi
Garcia

FINALISTES MASCULINS I FEMENINS PROMESES

CLUB ATLÈTIC
MOLLET

ACTITUD 
BOXING CREW

MOLLET
HOQUEI CLUB

CLUB ATLÈTIC
MOLLET

RADICAL 360
MOLLET

ACTITUD  
BOXING CREW

Juan Carlos Unzué i Alèxia Putellas recolliran els premis especials de la gala, 
el guardó commemoratiu del 30è aniversari i el premi Internacional. En el cas 
de la futbolista, és el segon any consecutiu que obté aquest reconeixement, 
mentre que per Unzué serà el primer cop a la Nit de l'Esport molletana amb el 
premi especial creat per homenatjar els 30 anys de la gala esportiva.

fundación luzón / fcB
Unzué i Putellas, dos premis molt especials

La gran gala de l'esport 
local arriba a la 30a edició
MOLLET. La Nit de l'Esport arriba als 

30 anys amb la nova edició que se 

celebra aquest divendres. La gala 

va començar a principis dels anys 

90 de la mà del regidor d'Esports 

Josep Monràs: "L'esport de Mo-
llet no tenia cap acte com aquest 
i la data de Sant Vicenç era ideal 
per fer-ho". En aquests 30 anys, la 

gala ha tingut moments i premiats 

de tot tipus i una gran evolució: 

"L’esport a Mollet ha tingut una 
gran transformació i la nit és la 
demostració d’això. És un recor-
regut per la història de l'esport 
molletà", explica Monràs.  El regi-

dor creu que aquesta celebració és 

"un gran altaveu de la fortalesa 

i la vitalitat que té l'esport a la 
ciutat" i que és motiu d'orgull per 

a tota la ciutat.

Premis de tota mena
La gala d'enguany repartirà 12 

premis i 7 mencions i guardons 

especials. A més dels clàssics de 

millors esportistes i promeses, 

hi haurà premis pel millor equip, 

equip de base, club, entrenador, 

escola i patrocinador. També hi 

haurà guardons a l'esportivitat i 

als valors esportius. Les mencions 

especials seran pels esportistes 

Juan Cariñena, Rosanna Camprubí 

i Mar Juárez i pels clubs Munta-

nyenc i UD Molletense. 

30 anys
LA HISTÒRIA DE L'ESPORT MOLLETÀ
La primera Nit de l'Esport es va 
celebrar l'any 1994 i des de llavors 
ha entregat 58 cops els premis a 
millor esportista masculí i femenina 
a persones de la ciutat:
n 1994 - Moisés Martínez (escacs) i 
Alícia Romero (patinatge artístic)
n 1995 - Txema Solsona (bàsquet) i 
Alícia Romero (patinatge artístic)
n 1996 - Joan Bouterin (billar) i 
Ainoa Infantes (atletisme)
n 1997 - Carles Barcons (bicicròs) i 
Anaïs Garcia (tennis)
n 1998 - Pere Feliu (billar) i Sònia 
Bocanegra (atletisme)
n 1999 - Juan Ramon (hoquei) i 
Alícia Romero (patinatge artístic)
n 2000 - Jordi Ruiz (patinatge 
artístic i Belen Sánchez (atletisme)
n 2001 - Antonio López (boxa) i 
Yolanda Guirao (karate)
n 2002 - Carles Barcons (BTT) i 
Cristina Quintanal (atletisme)
n 2003 - Michael Palomares (bike 
trial) i Miriam Pastor (patinatge 
artístic)
n 2004 - Francisco Gómez (parat-
letisme) i Yvonne Konan (atletisme)
n 2005 - José Ángel Quintanal 
(atletisme) i Júlia Marco (patinatge 
artístic)
n 2006 - Víctor Serra i Ana Maria 
Chico (atletisme)
n 2007 - Oriol Bonet i Carmen 
Sánchez (atletisme)
n 2008 - Toni Franco (atletisme) i 
Júlia Marco (patinatge artístic)
n 2009 - Luis Rojas (escacs) i Júlia 
Marco (patinatge artístic)
n 2010 - Adrià Burriel (atletisme) i 
Marta Mestre (tennis)
n 2011 - Albert Raga (atletisme) i 
Mª Elena Capdevila (muntanyisme)
n 2012 - Pere Garriga (escacs) i 
Ingrid Andrés (atletisme)
n 2013 - Antonio López i Ainara 
Acevedo (atletisme)
n 2014 - Adrià Burriel i Sònia 
Bocanegra (atletisme)
n 2015 - Pere Garriga (escacs) i 
Sònia Bocanegra (atletisme)
n 2016 - Antonio López (atletisme) 
i Júlia Marco (patinatge artístic)
n 2017 - Pere Garriga (escacs) i 
Eva Moya (ball)
n 2018 - Antonio López (atletisme) 
i Júlia Marco (patinatge artístic)
n 2019 - Albert Ferrer (bàsquet) i 
Gemma Macián (atletisme)
n 2020 - Pere Garriga (escacs) i 
Núria Gómez (natació)
n 2021 - No es van entregar pre-
mis per la COVID
n 2022 - Marc Tort (atletisme) i 
Judith Carricondo (kickboxing)
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La Cursa de Sant Vicenç 
omplirà els carrers un any més

edició seran pels tres primers clas-

sificats masculins i femenins de la 

versió de 5 km i pels tres primers 

de cada categoria en el cas de la de 

10 km. També tindran premis més 

especials els primers corredors de 

la classificació general, tant mas-

culina com femenina.

Objectiu 1.000 corredors
A falta de només dos dies per la 

prova, la Cursa de Sant Vicenç ja 

compta amb 900 inscrits, una xifra 

superior a l'any passat. El Club At-

lètic no podrà arribar al màxim de 

1.200 participans establert, expli-

ca el seu president Marcos Venteo, 

però si creuen que poden arribar a 

superar el miler: "Sempre tenim 

inscripcions d'última hora. Pot-

ser arribem".

La prova atlètica no supera el 

llindar dels 1.000 participants des 

d'abans de la pandèmia, atés que el 

2022 es va quedar a les portes amb 

uns 800 inscrits. Per això, aquest 

any els organitzadors confien en 

superar aquesta xifra i tornar a 

nivells d'inscripció d'abans de 

la COVID. Els atletes que vulguin 

participar i encara no ho hagin fet 

poden apuntar-se divendres i dis-

sabte a les pistes d'atletisme o diu-

menge fins a una hora abans de la 

cursa per un preu de 17 €.

A més dels inscrits, la cursa tam-

bé recuperarà tots els serveis que 

s'ofereixen als corredors, després 

que l'any passat no se'n poguess-

sin oferir alguns. Tots els partici-

pants rebran els clàssics obsequis  

la samarreta de la cursa, a més 

d'entrar a diversos sortejos de ma-

terial esportiu i altres premis.

Així doncs, ja està tot llest per-

què Mollet gaudeixi un any més de 

la seva gran festa atlètica.  

ATLETISME  LA 24a EDICIÓ DE LA PROVA ATLÈTICA COMENÇARÀ A LES 10.30 H A L'AVINGUDA DEL PARC I TRANSCORRERÀ PEL CENTRE DE MOLLET I PER GALLECS

EL RECORREGUT La cursa torna a presentar dos versions, la de 5 i la de 10 km

ca mollet

El Club Atlètic ja compta amb 900 inscrits i espera superar la 

barrera dels 1.000 per primer cop després de la pandèmia

EL PERFIL La cursa molletana presenta algunes elevacions que forçaran els atletes al seu màxim, especialment per la zona de Gallecs

ca mollet

+ 50
ELS VOLUNTARIS TORNEN

A SER IMPRESCINDIBLES 

La 24a edició de la Cursa de Sant 
Vicenç comptarà amb entre 50 i 
100 voluntaris que faran possible la 
seva celebració. El tall de carrers, 
els avituallaments o els serveis a 
l'arribada són algunes de les tasques 
que porten a terme els voluntaris i 
que porten preparant durant tota la 
setmana amb el Club Atlètic.

n La clàssica samarreta de la Cursa de 

Sant Vicenç serà verda, com ja es va 

anunciar fa setmanes. Tots els partici-

pants en rebran una, que es pot recollir, 

juntament amb els obsequis, divendres 

o dissabte a les pistes d'atletisme o 

també el diumenge abans de la cursa a 

l'Escola Joan Abelló.

LA SAMARRETA OPTA 
ENGUANY PEL VERD

MOLLET. El Club Atlètic Mollet tor-

na a viure aquest diumenge una de 

les seves cites més importants de 

l'any. La Cursa de Sant Vicenç por-

tarà l'atletisme a la ciutat un cop 

més amb totes les seves caracte-

rístiques habituals.

La d'aquest 2023 és la 24a edició 

de la Cursa Popular de Sant Vicenç, 

que també serà el 13è Memorial 

Jordi Solè i Tura i la 4a Cursa Cos-

sos de Seguretat Pública IPA Vallès 

Oriental. Com és habitual, la prova 

presenta dos recorreguts, un de 5 

quilòmetres i un de 10. Tots dos 

tindran el mateix punt de sortida 

i d'arribada, començant a l'avingu-

da del Parc a les 10.30 h i acabant a 

les pistes d'atletisme Pedra Salva-

dora. Les dues versions comença-

ran amb el mateix recorregut pas-

sant per carrers com l'avinguda 

Jaume I o l'avinguda Llibertat. Un 

cop arribats a la ronda dels Pine-

tons, se separaran els dos recor-

reguts, amb el llarg endinsant-se 

a la zona rural de Gallecs i el curt 

seguint per la ciutat i anant cap a la 

meta. Les dues versions acabaran 

arribant a les pistes d'atletisme, en 

el cas del recorregut de 10 km des-

prés d'haver recorregut tot l'espai 

natural de Gallecs.

La cursa comptarà amb sis cate-

gories, cinc definides segons l'edat 

i una sisena pels cossos de segure-

tat pública. Els premis d'aquesta "Volem superar els 1.000
corredors. És una dada de
participació que no tenim

des d'abans de la pandèmia"
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El Recanvis Gaudí Mollet perd 
en l'estrena de Willy Isiani

MOLLET. El Plana Lledó va viure 

un partit trepidant el dissabte en-

tre el Recanvis Gaudí Mollet i el 

Maderas Sorlí Benicarló, que va 

acabar caient del costat dels cas-

tellonencs per 71-80. Els visitants 

van començar creant un avantatge 

durant el segon i tercer quart que 

el conjunt molletà va estar a punt 

de revertir, però es va haver de 

conformar amb una nova derrota.

L'entrenador del Recanvis Gau-

dí Mollet, Josep Maria Marsà, creu 

que el seu equip podria haver do-

nat la sorpresa: "Ells se n'han 

anat en el marcador i hem es-

tat capaços de tornar a lluitar. 

Estem orgullosos de no haver 

abaixat els braços i haver llui-

tat". El tècnic afirma que els han 

perjudicat les baixes: "Hem ju-

gat amb vuit jugadors. A l'últim 

quart no podien més per la poca 

banqueta que teníem". Tot i la 

derrota, Marsà creu que l'equip 

"està en la línia de poder gua-

nyar i somiar amb la salvació".

El nou fitxatge del Recanvis Gau-

dí Mollet, Willy Isiani, valora posi-

tivament el seu nou equip, tot i que 

només va entrenar tres dies amb 

l'equip abans del partit: "L'equip 

té molt bona gent i molt bon 

entrenador. La falta d'entrena-

ments s'ha notat en alguna juga-

da. Millorarem amb el temps". 

L'equip molletà tindrà descans 

aquesta setmana abans d'afrontar 

el següent partit de lliga contra el 

Fibwi Palma.  sergi casanovas

BÀSQUET | LEB Plata  ELS MOLLETANS VAN ESTAR A PUNT DE REMUNTAR CONTRA EL BENICARLÓ

EL DEBUT Willy Isiani va realitzar una bona actuació en el seu primer partit

s.c.

El georgià va debutar a l'equip molletà amb una bona actuació, 

però els del Plana Lledó no es van poder endur el triomf

El CF Mollet UE suma el primer 
triomf amb Arnau Basagaña

MOLLET. El CF Mollet UE va tornar 

a sumar els tres punts el passat 

dissabte al camp del CF Caldes, en 

un nou derbi vallesà. Els molletans 

van superar per 1-3 als calderins i 

van aconseguir la primera victòria 

amb Arnau Basagaña a la banque-

ta i la segona de la temporada, des-

prés de l'obtinguda el passat 13 de 

novembre contra el CEF Mataró.

L'entrenador del CF Mollet UE, 

Arnau Basagaña, afirma que estan 

"molt contents pel resultat" i que 

l'actitud ha estat "la mateixa que 

en altres partits", però que en 

aquest han tingut "més encert". 

De cara als pròxims partits, Basa-

gaña explica que seguiran "treba-

llant per millorar i afrontant els 

partits de la mateixa manera".

Tot i el triomf, el club molletà no 

surt de l'últim lloc de la classifica-

ció que ocupa amb 10 punts, a un 

del CF Parets i a tres del CF Caldes 

i l'Escola Bosc de Tosca. En la prò-

xima jornada els molletans rebran 

a la UE Figueres, actual segon clas-

sificat, en un duel que es disputarà 

diumenge a les 12 h al camp Ger-

mans Gonzalvo.

Tres fitxatges més
Contra el CF Caldes, l'equip mo-

lletà va comptar amb tres cares 

noves, els davanters Jordi Martín 

i Rubén Ruiz i el porter Juanmi 

Beas, que aportaran "caracterís-

tiques diferents a l'equip", afir-

ma Basagaña.  s.casanovas

FUTBOL | Primera Catalana  VA GUANYAR AL CF CALDES (1-3) AMB TRES NOUS  FITXATGES A L'EQUIP

LA SEGONA El Mollet va sumar la seva segona victòria de la temporada

cf caldes

Sònia Cardona, campiona 
d'Espanya sub 16
MONTORNÈS. La montornesenca 

Sònia Cardona es va proclamar 

campiona d'Espanya sub 16 de fut-

bol sala amb la selecció catalana. 

Cardona va capitanejar el combinat 

català fins al títol, marcant dos gols 

a la final contra Andalusia (5-3).

Cardona va arribar a la selecció 

gràcies al bon paper amb el seu 

equip, el CN Caldes, que juga a la Di-

visió d'Honor Juvenil. La de Mon-

tornès i l'equip català van superar 

la fase de grups guanyant folgada-

ment a Navarra (11-0) i a Ceuta (2-

9) i a la semifinal van imposar-se a 

la Comunitat de Madrid per 3-0. El 

seu rival a la final va ser Andalusia, 

en un partit més disputat on la se-

lecció catalana es va imposar per 

5-3 amb dos gols de Cardona als 

minuts 19 i 23. La de Montornès 

també va ser l'encarregada d'ai-

xecar el trofeu, com a capitana del 

combinat català. 

FUTBOL SALA  LA JUGADORA VA AIXECAR EL TROFEU NACIONAL

DESTACADA Cardona va ser una de les jugadores més importants de l'equip

fcf

El CF Mollet UE va tornar a organitzar una jornada pels seus equips Specials, 

en aquest cas amb els conjunts Genuine del Barça. El passat diumenge el 

camp Germans Gonzalvo es va omplir des de les 12 h per gaudir d'un dia de 

futbol diferent. Els equips del club local van jugar dos amistosos contra el club 

blaugrana, que van caure del costat del Barça amb dues victòries per 0-2 i 

0-5, en un dia on els resultats van ser secundaris.

cf mollet ue

Jornada de futbol inclusiu

Doble derrota pel Billar Mollet
MOLLET. Els dos equips del Club Billar Mollet van perdre a la lliga a tres 

bandes. El primer equip va caure contra el líder de la Primera Divisió, el 

CB Barcelona, per 2-6. Actualment, el Mollet ocupa la tercera posició i la 

seva competició acabarà la setmana que ve, després del descans d'aques-

ta. L'equip B va patir la mateixa sort contra La Unió Coral i va caure per 

5-3, quedant-se en quarta plaça a Tercera Divisió.  

BILLAR EL PRIMER EQUIP TANCA LA LLIGA LA SETMANA QUE VE
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MONTORNÈS. El Complex Esportiu 

Municipal Les Vernedes va tancar 

l'any 2022 amb 2.265 abonats, 

una xifra similar a les registra-

des abans de la pandèmia, ja que 

a finals de 2019 el complex tenia 

2.230 usuaris. El repunt d'usuaris 

és causat per la tornada a la nor-

malitat després de la pandèmia i 

per les promocions i ofertes que 

el centre ha realitzat durant els 

últims mesos per incentivar les 

inscripcions, com per exemple la 

gratuïtat de la matrícula iniciada 

el passat octubre.

Aquesta és una de les dades més 

importants que es van despren-

dre de la Taula Oberta de l'equi-

pament, que reuneix personal de 

l'equipament, representants de 

l'Ajuntament i usuaris del centre 

d'esports per analitzar el present 

i futur de l'equipament. L'última 

sessió es va celebrar a finals de 

2022, per fer balanç de l'any i par-

lar de les novetats futures.

A la reunió també es van tractar 

temes com les opinions recollides 

amb els dispositius electrònics 

que es van instal·lar per tot el com-

plex. Els resultats són positius, ja 

que el nombre de bones valoraci-

ons està per sobre del 70% i amb 

èmfasi en les millores aplicades 

durant el 2022.

Altres temes tractats van ser 

els dos segells de qualitat que el 

CEM Les Vernedes va obtenir de 

la mà del Col·legi Professional de 

l’Activitat Física i de l’Esport de 

Catalunya o el balanç del Casal de 

Vacances, així com les properes 

inversions.

Modernització de la sala fitness
Precisament en les pròximes in-

versions és on hi ha un altre dels 

punts destacats, com és la refor-

ma de la sala de fitness. L'equipa-

ment, l'Ajuntament i els usuaris 

concorden que l'espai necessita 

una reforma que es dura a terme, 

previsiblement, durant aquest 

any, però encara està en fase de 

projecte i té pendent un procés 

participatiu per saber l'opinió dels 

abonats. Les obres se centraran a 

modernitzar la sala, un dels espais 

més usats del complex. A la Tau-

la Oberta també es van debatre 

temes com un possible canvi de 

l'horari, una mesura que s'estudi-

arà però que, de moment, no està 

previst aplicar.  

El CEM Les Vernedes recupera abonats a nivells 
prepandèmics i planteja millores a les instal·lacions

EQUIPAMENTS LA TAULA OBERTA DE FINALS DE 2022 VA ANALITZAR LA SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA DEL COMPLEX, DESTACANT EL NOMBRE D'USUARIS 

PENDENT DE CANVIS La sala de fitness és un dels espais que es preveu renovar pròximament

cem les vernedes

MONTORNÈS. Maria López, del Club 

Karate Montornès, va aconseguir 

una medalla d'or a la primera ron-

da de les Series A, una competició 

internacional que ha començat 

l'any a Atenes (Grècia). La kara-

teka va acabar en primera posició 

a la categoria de kata per equips, 

juntament amb les seves compa-

nyes habituals Raquel Roy i Lidia 

Rodríguez.

Les tres karatekes, que forma-

ven un dels equips de la selecció 

espanyola, es van plantar a la final 

després de superar les dues pri-

meres rondes amb solvència. En 

el moment decisiu, López i les se-

ves companyes van aconseguir 43 

punts, superant a l'equip de Perú 

per 1,3 punts. Així, Maria López 

va aconseguir una nova medalla 

internacional pel seu palmarès, a 

una competició on ja suma diver-

sos podis.

La del CK Montornès també 

va participar en la modalitat de 

kata individual, on va superar les 

tres primeres rondes, però va que-

dar eliminada a les semifinals. La 

seva actuació li val l'onzè lloc a la 

classificació final de la categoria 

individual, després de quedar-se a 

una ronda de les medalles.

Quarta al Campionat d'Espanya
El passat cap de setmana, Maria 

López va seguir la competició amb 

el campionat d'Espanya Sènior, on 

va competir a kata individual. La 

karateka es va quedar a les portes 

de la medalla, perdent a l'enfron-

tament pel tercer lloc.  

Maria López es penja l'or 
a les Series A d'Atenes

KARATE LA DEL CK MONTORNÈS VA GUANYAR A KATA PER EQUIPS

MARIA LÓPEZ

rFeK

El CD Montornés Norte vol 
allargar el bon moment

MONTORNÈS. El CD Montornés Nor-

te vol mantenir el seu bon estat de 

forma aquest cap de setmana amb 

un partit clau al camp del FC Sant 

Celoni. Els montornesencs acu-

mulen cinc victòries consecutives, 

l'última davant el CF Palautordera. 

Els de David Cobo es van imposar 

en aquest partit amb claredat per 

4-1, gràcies al hat-trick de Nacho 

Abad i al gol de Manu Celdrán.

La ratxa de triomfs col·loca al 

club en una bona segona posició a 

dos punts del líder, el CF Martore-

lles i un punt per sobre de CF Vila-

nova i de FC Sant Celoni.

Precisament els celonins seran 

els pròxims rivals dels montor-

nesencs, en un duel d'alçada que 

es jugarà dissabte a les 17.30 h al 

camp municipal de Sant Celoni. 

FUTBOL | Tercera Catalana  L'EQUIP VISITA AL FC SANT CELONI

EN RATXA Els montornesencs porten cinc triomfs seguits i busquen el sisè

cd mOnTOrnÉs nOrTe

ESCACS

El Club d'Escacs 
Montornès arrenca 
amb derrota

MONTORNÈS. El Club d'Escacs 

Montornès ha començat un nou 

any a Segona Catalana amb der-

rota. El conjunt montornesenc va 

caure a la primera jornada contra 

el Balaguer per 6,5-3,5, en unes 

partides on el club de Montornès 

només va poder presentar set ju-

gadors dels deu necessaris, fet que 

va provocar la seva derrota.

D'aquesta manera, el primer 

equip es queda amb zero punts a la 

classificació i ocupa la vuitena po-

sició. L'any serà difícil per l'equip 

de Montornès, ja que ha quedat en-

quadrat al grup lleidatà, fet que els 

obligarà a realitzar grans despla-

çaments i possibles jornades amb 

falta de jugadors com la primera.

Aquest cap de setmana tam-

bé han arrencat la lliga la resta 

d'equips del club. Enguany el CE 

Montornès comptarà amb tres sè-

niors i un equip sub 12, que ha ob-

tingut el millor resultat de la jorna-

da després de sumar l'únic triomf 

del club amb una victòria per 1-3 

al Palau Ausit de Ripollet. 

ST. CELONI - MONTORNÉS NORTE

Dissabte, 28  17.30 h St. Celoni

CE BALAGUER                                        6,5

CE MONTORNÈS                                   3,5
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MOLLET.  Dissabte el centre de la 

ciutat estarà farcit de cultura. Si 

al parc de les Pruneres hi haurà el 

Sound Park [vegeu pàgina 31], la 

rambla Balmes acollirà la prime-

ra edició de l'Il·lustra'm. Es tracta 

d'un mercat d'il·lustració, organit-

zat per l'Associació de Música i Art 

de Mollet (AMAM) i que compta 

amb la col·laboració de SomMollet, 

Abacus i l'Ajuntament de Mollet.

A la rambla s'hi ubicaran al llarg 

del dia una quinzena d'il·lustradors i 

il·lustradores, que exposaran obres 

pròpies, que estaran a la venda. Con-

cretament serà de 9.30 h a 20.30 h.

Les artistes que hi participaran 

són la majoria de Mollet o de la 

comarca i es tracta concretament 

de: @lauzumi.tattoo, @electrik-

nipples, @drasan_art, @ros.men-

cia, @lalopezdibuja, @skip_o_neil, 

@anna.bannanass, @harrypatos, 

@locrart, @azzaiv, @disasapphi-

re, @__pokio__, @annastortiz, 

@eca.saur, @edmond_bc i @enla-

miraurbana.

Pel que fa al vincle amb Abacus, 

el director de la botiga molletana, 

Daniel Laborda, explica que va sor-

gir arran de la necessitat de l'entitat 

de disposar d'algunes carpes. "Ens 

en van demanar tres o quatre i 

acabarem posant quinze carpes". 

A banda d'aquest suport més logís-

tic, Abacus instal·larà un estand a 

la rambla, davant de la botiga, amb 

una mostra de productes relacio-

nats amb la il·lustració i un punt de 

venda. A més, oferiran dos tallers 

per a infants: iniciació a tècniques 

d'aquarel·la, a partir de les 12 h, per 

a majors de 5 anys; i taller creatiu de 

dibuix, a les 18 h, a partir dels 7 anys. 

Suport al producte local
El president d'AMAM, Luis Vaque-

ro, creu fermament que cal donar 

suport a iniciatives culturals com 

la que proposen. Primer de tot, la-

menta que davant del sector cultu-

ral hi ha un gran problema: "Hi ha 

un tipus d'artista que ho peta, i 

un tipus d'artista a qui no coneix 

ningú. I molta gent pensa que 

només és digne de pagar o veu-

re aquells artistes a qui el gran 

públic ja li ha donat like". Alhora, 

critica que "no molta gent aposta 

pels nous talents" ni per aquells 

que, tot i dedicar-s'hi professio-

nalment, no tenen una multitud de 

seguidors ni fama al darrere.

Per a Vaquero, és "important 

confiar en els productes locals" 

i l'Il·lustra'm és una gran opor-

tunitat de conèixer il·lustradors 

probablement desconeguts, dels 

quals assegura que, per una qües-

tió de probabilitat, "segur que 

n'hi ha que triomfaran".   

ART  HI HAURÀ UNA QUINZENA D'ARTISTES AMB OBRES EXPOSADES I A LA VENDA A LA RAMBLA

Un mercat d'il·lustració 
d'AMAM i Abacus, a la rambla

n  L'Il·lustra'm no és l'únic projecte que 
Abacus i AMAM duran a terme. "Tenim 

diferents projectes parlats de cara 

als pròxims mesos amb AMAM, però 

també amb altres entitats de Mollet", 
avança en Daniel Laborda, qui destaca 
que Abacus ha de ser "partícip en tots 

els esdeveniments culturals de Mollet" 
i remarca que en tenen la voluntat.

ESTRÈNYER LLAÇOS 
AMB LES ENTITATS

MOLLET. Dijous de la setmana 

passada s'inaugurava una nova 

proposta del cicle Diàlegs amb 

l'Abelló, de L'Aparador del Mu-

seu, anomenada Els quaderns de 

la casa. L'urban sketching de l'ar-

tista barcelonina Maru Godas pren 

el relleu d'aquestes intervencions 

sobre el mestre, i ho fa amb una 

doble proposta. D'una banda, amb 

uns quaderns on hi ha dibuixat allò 

que ha anat trobant a la Casa del 

Pintor. Si la principal característi-

ca de l'urban sketching és el fet de 

treballar in situ, tot plegat queda 

reflectit en aquests volums.

D'altra banda, la Maru Godas ha 

aportat la seva interpretació de 

la llar del Joan Abelló amb el gran 

tríptic que llueix a L'Aparador i 

que ha donat al Museu. En aquest 

tríptic, l'artista ha intentat "trans-

metre aquest univers colorista i 

molt divertit de l'Abelló".

Per a la Maru Godas aquest pro-

jecte ha estat un "petit viatge" 

que l'ha dut a conèixer més enllà 

de l'artista: "He conegut aquesta 

cosa més personal de l'Abelló, 

aquest univers d'estima per la 

col·lecció i per l'art".

En la inauguració de la mostra, 

Godas també encomanava a visitar 

la Casa del Pintor: "M'agradaria 

que la gent, quan veiés L'Apa-

rador, volgués anar a la casa a 

dibuixar o s'interessés més en 

l'obra de l'Abelló".  

 NOU APARADOR DE L'URBAN SKETCHER MARU GODAS

MARU GODAS  Davant del tríptic i amb un dels quaderns a la mà

s.c.r.

"M'agradaria que, en veure 
L'Aparador, la gent volgués 
anar a la Casa del Pintor"

Trash Metal i HXC a MasferrerL'obra d'Eudald Font, a la tertúlia del Casal
L'Associació de Músics Masferrer de 

Montornès organitza una nova jornada de 

concerts aquest dissabte (23 h), amb música 

trash metal i HXC. Hi actuaran els grups de 

Furi Helium, Peace After Rain i Oopart.

La primera tertúlia artística de l'any al Casal Cultural girarà entorn de 

l'obra d'Eudald Font Cleries, nascut a Mollet el 1943. Serà en una sessió 

anomenada Aventura cromàtica i conduïda per Judith Vizcarra. "La meva 

pintura neix de la maduresa, de l'alegria de viure i dels somnis. El 

dia que no pugui somiar, deixaré de pintar", assegura Font Cleries.

CULTURA

dissabte 28

diumenge 29

divendres 27

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

Es repeteix la situació de 

NE, altre cop amb una 

entrada d’aire molt fred, 

amb mínimes molt baixes 

i nuvolositat variable, més 

abundant al vespre. 

Continuarem amb la 

mateixa tònica, amb flux 

de gregal i temperatures 

encara més baixes, també 

amb nuvolositat variable, 

a estones abundant.

Encara núvols al matí, 

però cel serè a partir de 

migdia, amb l’anticicló 

dominant la situació i fred 

intens.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 19 11ºC 3ºC 10ºC - 42 km/h W

DIVENDRES, 20 13ºC 3ºC 9ºC - 31 km/h SE

DISSABTE, 21 11ºC -2ºC 8ºC - 35 km/h WNW

DIUMENGE, 22 11ºC -4ºC 8ºC - 24 km/h WSW

DILLUNS, 23 9ºC -3ºC 6ºC - 18 km/h SE

DIMARTS, 24 6ºC 3ºC 5ºC 0,6 13 km/h NE

DIMECRES, 25 14ºC 4ºC 8ºC Inap. 23 km/h SSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)Judit López, campiona d'Espanya de Go

La molletana Judit López ha aconseguit el campionat d'Espanya de Go 
per parelles, juntament amb Enrique Jiménez (tots dos a l'esquerra de la 
fotografia), i el subcampionat femení. La molletana va disputar dissabte a 
Sevilla el torneig de la categoria femenina, que va acabar amb una derrota a 
la final en el que ella considera que ha estat una de les millors partides que 
mai ha jugat. L'endemà, amb Jiménez, van arribar a la final i se la van endur. 
Tot plegat coincideix amb el fet que, els dies 24, 25 i 26 el seu club i la Colla 
Morada –de la qual n'és membre de la junta– organitzaran al Centre Cívic 
de Can Borrell el 40è torneig de Go de Barcelona. El Go és el joc de taula més 
antic del món i la molletana el va descobrir durant la seva estada acadèmica 
a Austràlia. En tornar-hi, va buscar com seguir practicant aquest joc i va 
sumar-se al Club Go la Pedra, de Barcelona. Una de les coses que més atrau 
López d'aquest joc és que "mai l'acabes de conèixer del tot, és infinit".

j.l.

JOCS DE TAULA   VA DISPUTAR LES FINALS A SEVILLA
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Un crim real en una masia de 

Santa Maria, al centre de la 

novel·la de Jordi Boixadós
SANTA MARIA DE MARTORELLES.  El 

Casal Cultural acollia dissabte la 

presentació del llibre Mentre la 

neu sigui blanca, d'en Jordi Boi-

xadós, qui ha inspirat part de la 

seva novel·la en el mateix poble 

de Santa Maria de Martorelles i els 

entorns.

Boixadós, qui estiuejava en la 

seva infància i adolescència a Mon-

tornès, va crear la història a través 

d'un fet real que va passar els anys 

30 a Santa Maria: un crim en una 

masia del poble. La novel·la, per 

tant, està construïda al voltant 

d'aquest succés.

El pare del protagonista de 

l'obra va marxar de Catalunya cap 

a Suècia de ben jove, mai no hi va 

tornar i mai no en va explicar els 

motius a ningú. Només ho fa, però 

a mitges. I el seu fill, l'Einar, que va 

néixer i viu en una petita ciutat del 

nord de Suècia, decideix venir al 

Baix Vallès per descobrir-ho.

Per a Boixadós, escriure sobre 

els entorns naturals de Montornès 

i Santa Maria ha estat fàcil, per-

què s'ho coneix perfectament. En 

aquest sentit, considera que per a 

la gent de la zona llegir l'obra –a 

banda de seguir una trama ple-

na d'intriga– tindrà la gràcia de 

"reconèixer els paisatges, el 

dolmen, les fonts". L'escriptor 

aprofita la novel·la per parlar de la 

"destrucció natural" i, entre d'al-

tres, menciona "els cirerers de 

Santa Maria, que s'estan morint, 

si és que en queden".  

LITERATURA  'MENTRE LA NEU SIGUI BLANCA' ES VA PRESENTAR DISSABTE AL POBLE

AL CASAL CULTURAL  En Jordi Boixadós i la regidor Lydia Calvet, al centre

MOLLET.  L'escriptor Eduard Már-

quez presentava dimecres a la 

Llibreria L'Illa la seva darrera pu-

blicació 1969 (L'Altra Editorial). 

"Feia molts anys que em ballava 

pel cap que la transició a Barce-

lona no s'havia explicat narra-

tivament com jo creia que s'hi 

correspon", explicava l'autor.

L'obra arrenca el 1969, que és 

l'any en què es van anar col·locant 

"les primeres fites del que serà la 

transició". Tant és així, que va ser 

quan "ens encolomen el príncep".

1969 va "tramant testimonis 

en primera persona i documen-

tació de la policia, del govern 

civil...". En aquest sentit, remar-

cava que "la realitat supera amb 

escreix qualsevol ficció" i n'ex-

plicava algun exemple: "En una 

parròquia van decidir preparar 

uns paquets de Nadal pels pre-

soners de La Model. Van agafar 

nous, les van buidar, i a dintre 

hi col·locaven missatges d'ànim 

per als presos. Ho trobo d'una 

bellesa tan gran".  

EDUARD MÁRQUEZ PRESENTAVA EL SEU NOU LLIBRE A L'ILLA

A L'ILLA  L'editora, Eugènia Broggi, i l'escriptor, Eduard Márquez

s.c.r.

'1969', l'inici de la fi de

la dictadura franquista

elena rovira
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L'Orquestra de Mataró obre el 
nou 'Montornès Aixeca el Teló'

MONTORNÈS. El concert amb de música 

clàssica de l’Orquestra de Mataró d'aquest 

dissabte 28 de gener és el tret de sortida del 

nou programa d’espectacles Montornès Ai-

xeca el Teló, que s’estendrà fins al juny i que 

inclou gairebé una desena de muntatges es-

cènics al Teatre Margarida Xirgu i a l’Espai 

Cultural Montbarri, a més de les propostes 

cinematogràfiques del Cicle Gaudí.

Pel que fa a la resta de propostes, l’obra 

feminista Flores de Patricia Sornosa (11 de 

març) i la comèdia El Bon Policia de Santiago 

Rusiñol (25 de març) posaran el toc d'humor 

a la programació. Montornès aixeca el teló 

també aposta per la diversitat de disciplines 

a sobre de l'escenari i el 6 de maig portarà el 

muntatge de dansa de la companyia Mar Gó-

mez, que representarà Sempreviva amb mú-

sica en directe. Per acabar, Esther Lázaro, de 

Therkas Teatre, reflexionarà sobre la riuada 

ARTS ESCÈNIQUES  LA PROGRAMACIÓ MONTORNESENCA PROPOSA UNA DESENA DE MUNTATGES PER A TOTS ELS PÚBLICS 
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BALLS DELS 
DISSABTES 

Tornen els

al Casal

Hi haurà 
cava 

i galetes

Aquest dissabte 
28 DE GENER: 

Albert Esplugas

L’últim dissabte 
de cada mes 

a la Sala d’Actes.
De les 17 fins les 19 h.

del Vallès de 1962 amb la posada en escena 

de Les traces del silenci (9 de juny), una obra 

que hibrida teatre de la memòria i teatre do-

cumental a partir d’una investigació relacio-

nada amb la riuada i una de les seves conse-

qüències més silenciades: el tràfic d’infants.

Propostes familiars
Els infants també tindran el seu espai al tea-

tre amb propostes com Demèter, de l’Agru-

pación Señor Serrano (11 de febrer), a tra-

vés de la qual els nens i les nenes de 7 a 11 

anys seguiran un relat sobre la deessa grega 

amb figuretes Lego per abordar el tema del 

canvi climàtic des d’una perspectiva críti-

ca. A més, els dies 21 i 22 d’abril, el Teatre 

Margarida Xirgu es transformarà en La Bi-
blioteca de la Curiositat Infinita, un espai per 

viatjar a través dels llibres. Finalment, les fa-

mílies amb nadons de 0 a 18 mesos podran 

veure l’espectacle NIUS de Creamoviment el 

29 d’abril.

Igual que en darreres temporades, els es-

pectacles per a públic adult comptaran amb 

servei gratuït d’acollida i tallers simultanis 

per a infants de 3 a 12 anys a càrrec del Mo-

viment d’Esplai del Vallès (MEV). La reserva 

d’entrades ja està disponible al web entra-
des.montornes.cat.

Cinema amb el Cicle Gaudí
Les projeccions del Cicle Gaudí tornen a l’Es-

pai Cultural Montbarri amb noves estrenes 

cinematogràfiques del territori. Un diumen-

ge al mes, a les 18 h, el públic podrà veure 

títols recents seleccionats per l’Acadèmia 

del Cinema Català. Les pròximes pel·lícules 

seran Un año y una noche (26 de febrer) i 

Suro (19 de març).  

JOSEP MARIA AUGÉ FRADERA

L'ORQUESTRA DE MATARÓ  El nou 'Montornès Aixeca el Teló' s'estrena amb un concert

MOLLET.  La Sala Fiveller acull aquest diu-

menge (18 h) l'obra de teatre Òperbooking, a 

càrrec de la companyia barcelonina Modus 

Operandi. L'espectacle girarà entorn d'un 

viatge d'un grup de turistes arreu de diver-

ses destinacions d'arreu del món, i combi-

na la música lírica amb l'humor i el teatre 

gestual. El públic gaudirà també d'un viatge 

inoblidable per diversos fragments d'òpe-

res, amb una desena de cantants i un piano 

a escena, així com una escenografia mòbil 

que durà els assistents a ser part d'aquesta 

aventura operística.  

Una aventura 
operística a 
la Sala Fiveller

TEATRE

MONTORNÈS.  Divendres passat es lliuraven 

a Can Saurina els premis del 14è Concurs 

fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. 

Sota la temàtica Els petits racons del Parc, 

31 persones van presentar 95 imatges. Els 

premiats de la categoria adulta van ser, José 

Antonio Ríos (El bosque encantado), Gonza-

lo Jara (Maresme tropical), i Maria Teresa 

García (Racó arrodonit). Mentre que pel que 

fa a la categoria adreçada als menors de 14 

anys, els premis se'ls van endur María Ruiz 

(No pot ser!) i Rafael Planas (Ermita de Sant 
Mateu). Les imatges guanyadores i finalis-

tes del concurs formen part d'una exposició 

que es podrà visitar al Casal de Cultura fins 

al 17 de febrer.  

Lliurats els premis 
del certamen 
fotogràfic del Parc

CONCURS

Passat Reis, La Remençada estrenava al teatre Margarida Xirgu la gran novetat de l'any: Les Pastoretes. 
Amb la història de Folch i Torres com a base, l'entitat montornesenca trencava esquemes situant la 
trama al segle XV durant la revolta remença al poble. El president de l'entitat, Jesús Martín, es mostra 
"molt content" per aquesta primera representació i per la gran acollida de públic que van tenir les 
representacions dels dies 14 i 15 de gener. També destaca que, a diferència de La Remençada –que 
és playback–, "aquesta ha sigut la primera representació parlada i ens n'hem sortit". A la creació 
de l'obra hi han estat les mateixes tres persones que a La Remençada: Xavier Bertran (guió), Xavier 
Baurier (música) i Toni Figuera (direcció).  FOTO: ANCA GROZEA / ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA DE MONTORNÈS

'Les Pastoretes' s'estrenen al Margarida Xirgu
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Lluís Bonal dona més de 9.000 fotografies 
que il·lustren la transformació de Mollet
Durant gairebé tres dècades, el co-
merciant molletà Lluís Bonal va 
captar amb la seva càmera de foto-
grafiar la transformació que va patir 
Mollet durant l'arribada de la demo-
cràcia. Ara, Bonal ha donat les més 
de 9.000 imatges a l'Arxiu Històric 
Municipal, un llegat que mostra el 
canvi de Mollet de poble a ciutat.

Lluís Bonal va ser un dels pro-
tagonistes de la presentació del 
volum 38 de la revista Notes, que 
es va fer diumenge, diada de Sant 
Vicenç. En l'acte, es feia pública la 
donació dels 160 kg de material fo-
togràfic, que el comerciant molletà 
va oferir a l'Ajuntament a finals de 
2021. El fons recull 9.425 fotogra-
fies captades entre l'any 1983 i el 
2010, quan Bonal –que havia estat 
al capdavant de la botiga familiar 
Confecciones Bonal del carrer Bar-
celona des del 1969– marxa a viure 
a Vilabertran, a l'Alt Empordà, des-
prés de jubilar-se. Van ser els anys 
dels grans canvis urbanístics, amb 
el desenvolupament del Pla General 
d'Ordenació Urbanística aprovat el 
1982 i el naixement de nous barris. 

"He anat seguint tota la transfor-

mació de la ciutat i de la creació 

de nous barris com la Riera Seca, 

la Vinyota, Can Pantiquet o Santa 

Rosa", recorda Bonal.
Les fotografies rebudes per l'Ar-

xiu van acompanyades d'informa-
ció detallada de les imatges, un fet 
que destacava la Dolors González, 
qui s'ha encarregat de catalogar el 
fons. "Tot ens va arribar molt ben 

classificat, totes les fotos amb un 

codi, descripció i data. Aquesta 

informació permet que en el fu-

tur el missatge d'aquestes imat-

ges estigui clar i no hi hagi dubtes 

sobre el seu origen", explicava 
González.

Per la seva part, l'alcaldessa de 
Mollet, Mireia Dionisio, aprofitava 
la presentació del Notes –en què es 
poden trobar una entrevista a Bonal 
i un article sobre el llegat donat– 
per agrair a Bonal la donació. "Les 

seves fotografies ens serviran 

perquè nosaltres i les futures ge-

neracions coneguin millor la his-

tòria de la ciutat", deia Dionisio.

Galtés i Brustenga, presents
El volum 38 de la revista Notes 
conté onze articles d'autors com 
Jaume Vilaginés, que parla d'un 
judici sobre les aigües de Martore-
lles del segle XI; Glòria Arimon, que 

tracta l'exili de Salvi Vidal Fortuny; 
o Marc Prat, que recull la història 
del naixement de Derbi. Però entre 
els articles, en destaquen dos molt 
vinculats a la mateixa revista Notes 
i al Centre d'Estudis Molletans, els 
dedicats als mossens Joan Galtés 
–un dels impulsors de la revista– i 
Joaquim Brustenga, qui va facili-
tar la creació del Centre d’Estudis 
Molletans. "Són dos personatges 

que formen part de la història 

de Mollet, que van deixar la seva 

petjada", destacava Salvador Cris-
tau, bisbe de Terrassa, qui va conèi-
xer personalment els dos mossens, 
sobretot Galtés, de qui va ser vica-
ri. "Tots dos van treballar molt 

per la parròquia i per la ciutat. 

De Galtés ressalto el seu esperit 

acollidor i de Brustenga, que era 

home molt treballador", deia du-
rant la presentació. L'article sobre 
Galtés ha estat escrit per Josep Gor-
di i el que tracta la tasca de Brusten-
ga ha estat un article a quatre mans 
de Miquel Àngel Pérez –qui va ser 
vicari de Brustenga– i l'exalcaldessa 
Montserrat Tura.    laura ortiz mateo

MEMÒRIA HISTÒRICA  LA DONACIÓ ES FEIA OFICIAL DIUMENGE EN L'ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA 38a REVISTA 'NOTES', CELEBRAT A LA SALA FIVELLER

l.o.m.

LLUÍS BONAL  Amb el 38è 'Notes' a les mans, diumenge a la Fiveller

Ràdio Mollet va lliurar diumenge 
el premi al Micròfon de l'Any a la 
cineasta molletana Neus Ballús i el 
de la Notícia de l'Any a la Colla Cas-
tellera. Es tracta dels premis més 
destacats que atorgava l’emissora 
municipal amb motiu del seu 42è 
aniversari i coincidint amb Sant 
Vicenç, el patró de la ciutat.

La directora, guionista i produc-
tora de cinema molletana Neus 
Ballús va estar distingida amb el 
Micròfon de l’Any després que 
durant la gala de l’any passat dels 
Premis Gaudí guanyés els premis 
a millor pel·lícula i millor direcció 
pel film Sis dies corrents. Durant 
la Festa, Ballús assegurava que, 
en saber que rebria aquest pre-
mi, el primer que va pensar va ser 
en els seus avis Mateu i Rosa: "Fa 

60 anys van venir a Mollet des 

d’un poblet de Terol buscant 

una vida millor en un lloc on no 

coneixien ningú i, ara, a mi, em 

donen el micròfon de l’any. Sens 

dubte n’estarien molt orgullo-

sos".

Pel que fa a la Notícia de l’Any, 
per a l’esdeveniment més noticia-
ble de 2022, en aquesta edició ha 

GUARDONS  LA CINEASTA NEUS BALLÚS VA REBRE EL MICRÒFON DE L'ANY, MENTRE QUE LA NOTÍCIA DE L'ANY VA SER PER A L'ENTITAT CASTELLERA

FOTO DE FAMÍLIA DELS PREMIATS  Al Lledoner, els diferents guardonats amb les seves dones d'aigua de reconeixement

aj. mollet

Ràdio Mollet premia Ballús i Castellers recaigut als Castellers de Mollet 
després que l’any passat fessin la 
millor actuació de la seva història 
descarregant un 5 de 7, un 3 de 7 
amb agulla i un 4 de 7 amb agulla. 
Segons l’expresident de l’entitat 
Ciscu Carvajal, "l’any 2022 ha es-

tat fabulós i hem superat tots els 

entrebancs que com a tothom 

ens va comportar la pandèmia".

La resta de mencions de la Festa 
També com és tradicional, es van 
atorgar un seguit de mencions espe-
cials a diferents persones o entitats 
de la ciutat per la seva trajectòria o 
per haver assolit una fita concreta.

En concret, els premiats van ser la 
família Aliguer, per promoure el pri-
mer Premi de Poesia Joan Aliguer; 
l’Associació Cultural 7 Plomes, pel 
seu 30è aniversari; l’Esplai Tuareg, 
pel seu 50è aniversari; i l’equip fe-
mení sènior del Club d’Hoquei Mo-
llet, després d’assolir l’ascens a la 
Primera Nacional Catalana.  

FESTA MAJOR 
SANT VICENÇ 
DEL 13 AL 29 DE GENER
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Un xou crític i d'humor per 

acabar amb la llum artificial
El CRA'P ja ha esdevingut un fix 

en les programacions culturals de 

l'Ajuntament de Mollet. L'entitat 

Pràctiques de Creació i Recerca Ar-

tística aposta en aquesta festa d'hi-

vern per oferir a Can Gomà un es-

pectacle de dos artistes que han fet 

residència al centre i que ja han ac-

tuat en diverses ocasions a la ciutat.

La vida és una força obscura, de 

Colectivo Ameno i Danilo Facelli 

garanteix els riures del públic, 

però també una crítica social i un 

compromís polític de la mà d'un 

poeta (Danilo Facelli) i d'un actor, 

còmic i pallasso (Marc Rodrigo 

'Ameno').

Els protagonistes, X i Z, farts del 

malestar que els produeix l'excés 

de llum artificial passaran a l'acció 

per intentar viure en un món on es 

puguin veure les estrelles.  

TEATRE  EL CRA'P PROGRAMA 'LA VIDA ÉS UNA FORÇA OBSCURA'

Els carrers molletans, 
conquerits per les entitats
Els dies 20, 21 i 22 de gener se ce-

lebrava el cap de setmana fort de 

la festa major d'hivern de Mollet, 

amb motiu del patró de la ciutat, 

Sant Vicenç. La capital baixvallesa-

na s'omplia de tota mena d'actes i 

les entitats tradicionals i de cultu-

ra popular omplien carrers, parcs i 

escenaris de Mollet.

La Colla Gegantera en va ser una 

de les grans protagonistes. La Ma-

rinette sortia de festa divendres en 

la cercavila nocturna, i la Mariona, 

restaurada, atreia les mirades en 

la trobada gegantera de diumenge 

al matí, amb motiu del seu 25è ani-

versari (4).

Dissabte el focus estava so-

bre bona part de les entitats que 

conformen La Cultural, amb una 

cercavila matinal novament ben 

concorreguda que duia el bestiari 

i les bandes de música de la rambla 

fins a Prat de la Riba (1). Paral·lela-

ment, el parc de les Pruneres aco-

llia la ballada de sardanes organit-

zada per Tradicions i Costums i 

amb la cobla Ciutat de Cornellà (2).

Com no hi podia faltar, el foc il·lu-

minava la nit molletana. L'espec-

tacle nocturn, enguany centrat en 

el Moll Fer, i en el qual es va poder 

gaudir novament de la batalla entre 

el referent torrat i el gegant Vicenç, 

engegava les espurnes (5). Diables, 

a continuació, omplia els entorns 

de Prat de la Riba de foc en un 8 de 

foc inèdit des del 2019 i amb nove-

tats a les escales de l'església amb 

motiu del seu 40è aniversari (6).

Amb la ressaca d'una jornada 

plena de gresca que cloïa al Mercat 

Vell amb el Sona Morat i música 

dels dj Maceta Sound, i després de 

la cercavila gegantera, l'activitat 

es traslladava diumenge a la tarda 

al Teatre Municipal de Can Gomà. 

Allà, l'Escola de Dansa oferia Can-

çons i Balls a la Plaça, mentre que 

el Cos de Dansa hi representava 

Gitaneries (3)  

POPULAR  ELS MEMBRES DE LA CULTURAL, GRANS PROTAGONISTES DE SANT VICENÇ

aj. mollet

tradicions i costums

joanma gómez

FESTA MAJOR SANT VICENÇ DEL 13 AL 29 DE GENER
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Projecció de dos films a
Can Pantiquet i El Lledoner
Aquest cap de setmana es podrà 

gaudir de dos llargmetratges a la 

ciutat. El primer serà aquest di-

vendres. L'Associació de Música i 

Art de Mollet (AMAM) organitzarà 

una nova sessió del cicle The Pic-

ture Show Cineforum i en aquest 

cas ho farà amb The Changeling 

(1980), una pel·lícula canadenca 

de terror psicològic sobrenatural. 

Serà a les 21.45 h al Centre Cívic de 

Can Pantiquet.

El segon film serà diumenge. 

L'Ajuntament, emmarcat en el cicle 

de cinema italià, projectarà Lazza-

ro Feliz (2018) a partir de les 18 h 

al Centre de Serveis per a la Gent 

Gran El Lledoner. El film està pro-

tagonitzat per un jove camperol 

d'una bondat excepcional qui tin-

drà una preciosa amistat amb el fill 

de la Marquesa que els explota.  

CINEMA  AMAM OFEREIX 'THE CHANGELING' I EL CONSISTORI APOSTA PER 'LAZZARO FELICE'

MÚSICA

Electrònica a 
les Pruneres per 
gaudir del primer 
festival Sound Park

El parc de les Pruneres acollirà 

dissabte la gran novetat de la festa 

de Sant Vicenç d'enguany. Es trac-

ta del festival Sound Park, de mú-

sica electrònica, un esdeveniment 

impulsat pel dj i productor molletà 

Victor Rues i organitzat de la mà 

de l'Ajuntament de Mollet.

A les 12 h començarà a sonar la 

música i no s'aturarà fins a les 21 

h, tot plegat amb sis sessions musi-

cals a càrrec de: dj Chekeré (12 h), 

dj Chekeré i Twrs! (13.30 h), Twrs! 

(14.30 h), Edma (16 h), el duo mo-

lletà Sin Bragas, format per l'Anna 

Bannana i l'Skip O'neil (17 h), Go-

liath Soul (18 h) i el mateix Victor 

Rues clourà la primera edició del 

Sound Park, de 19 h a 21 h

Tal com va passar al Mollet Mu-

sic Week, La Cultural serà l'encar-

regada de la barra d'aquest nou 

festival molletà.  

joanma gómez joanma gómez

joanma gómez joanma gómez

FESTA MAJOR SANT VICENÇ DEL 13 AL 29 DE GENER

LITERATURA

Recital poètic
de 7 Plomes

Dissabte a les 17.30 h, l'Associació 

Cultural 7 Plomes oferirà una nova 

edició del recital poètic de festa ma-

jor d'hivern. 7 Plomes, que treballa 

pel desenvolupament i la promo-

ció de la cultura des de fa 30 anys, 

comptarà amb gairebé una quinze-

na de participants per a la primera 

part del recital i amb la mateixa xi-

fra de persones per a la segona. Tot 

plegat comptarà amb l'acompanya-

ment al piano de Carles Iserte.  

El Clavell i La Fló, 
a la parròquia de 
Sant Vicenç

La coral El Clavell actuarà diumen-

ge a l'Església Parroquial de Sant 

Vicenç. L'entitat molletana que 

enguany celebra el seu 110è ani-

versari (va ser fundada el 1913) 

no farà el concert sola, sinó que 

comptarà amb una convidada 

baixvallesana. Es tracta de la Coral 

la Fló, de Santa Maria de Martore-

lles, que també compta amb una 

llarga tradició, ja que va ser funda-

da el 1903. Cada entitat oferirà el 

seu repertori i tancaran el concert 

amb el Canticorum jubilo, de G.F. 

Haendel, com a cant comú.

Per part d'El Clavell destaquen 

que el món de les corals transme-

ten "els valors d'amistat, músi-

ca,  cultura i acolliment".

El concert començarà les 17 h a 

l'església molletana i l'entrada té 

un preu de 5 euros.

Balls de saló i per a la gent gran
Si la música no hi manca a la fes-

ta major d'hivern, el ball tampoc. 

Dissabte i diumenge el Mercat Vell 

acollirà dues activitats per fer-ho. 

El primer dia, a les 22 h, hi haurà 

una ballada a càrrec de l'Associa-

ció Balls de Saló de Mollet del Va-

llès. L'endemà, en aquest cas a la 

tarda (17.30 h), serà l'Ajuntament 

qui organitzarà un ball, destinat a 

la gent gran.  CARTELL DEL FILM DEL LLEDONER
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