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EN PORTADA

MOLLET. La Policia Municipal de 

Mollet va registrar l'any passat un 

total de 15.893 infraccions rela-

cionades amb la seguretat viària, 

de les quals el 36%, unes 5.720, 

van ser en controls de velocitat.

Aquesta és una de les dades que 

l'Ajuntament ha donat a conèixer 

en coincidència amb l'entrada en 

vigor aquesta setmana dels nous 

límits de velocitat en zona urbana, 

que marca el canvi en el Regla-

ment general de circulació, i que, 

com a norma general, determina 

que la velocitat màxima a les vies 

urbanes és de 30 km/h.

L’1 de gener de 2020, Mollet es 

va convertir en la primera ciutat de 

Catalunya i de les primeres d’Espa-

nya en ser ciutat 30 km/h, amb l'ob-

jectiu de "ser una ciutat més segu-

ra, sostenible i saludable", ja que 

defensen que aquesta reducció de 

velocitat disminueix el risc de mort 

per atropellament i redueix els so-

rolls, les emissions de CO2 i els ni-

vells de diòxid de nitrogen de l’aire.

La reducció de velocitat a 30 

km/h, però, tot i que es va anunci-

ar al gener, no va ser efectiva fins a 

l'octubre, quan va entrar en vigor 

la nova ordenança municipal de 

circulació, que és més restrictiva 

que la nova normativa general, ja 

que aquesta última, permet una 

velocitat màxima de 50 km/h a les 

vies amb doble sentit de circulació 

i de més de dos carrils per sentit, 

quan a Mollet aquest tipus de vies 

(les rondes) també estan limitades 

a 30 km/h. De fet, el ple munici-

pal debatia al gener una proposta 

perquè s'estudiés l'increment de 

velocitat a 50 km/h a les rondes de 

Mollet, una alternativa, però, que 

el govern local va rebutjar.

Campanya de seguretat
Aquesta setmana, l’Ajuntament ha 

presentat la campanya de trànsit 

FRENA per potenciar la seguretat 

viària. "El nom de la campanya 

va més enllà del fet de trepitjar 

el fre, vol que ens parem i refle-

xionem sobre la capacitat que 

tots tenim per reduir els acci-

dents", explica el cap de la Policia 

Municipal, José Francisco Muñoz. 

La campanya difondrà vídeos 

per les xarxes municipals en què 

es mostren situacions de perill 

per als vianants generades per 

vehicles circulant per Mollet. Les 

imatges són exemples reals de si-

tuacions viscudes durant el darrer 

any a punts de la ciutat com els en-

creuaments del carrer Can Flequer 

amb l'avinguda Gaudí, o avinguda 

Llibertat amb avinguda Badalona.

Balanç del ciutat 30
Des de l'anunci de la ciutat 30, 

l'Ajuntament ha dut a terme di-

verses campanyes de sensibilitza-

ció. Fa unes setmanes, finalitzava 

la que s’ha fet a les escoles sobre 

la nova ordenança de circulació 

i dels vehicles de mobilitat per-

sonal (patinets elèctrics) en què 

s’han recollit més de 1.700 dibui-

xos dels infants de la ciutat. En 

aquest sentit, el regidor de Mo-

Més de 5.700 denúncies a Mollet 
per excés de velocitat l'any passat
Mollet posa en marxa la campanya FRENA, en 

coincidència amb l'entrada en vigor a l'Estat 

del límit de 30 km/h a les vies urbanes

■ En la campanya de controls de velo-
citat que la Policia Local de Montornès 
va dur a terme entre el 12 i el 18 d'abril, 
un 15% dels vehicles registrats pels 
radars va superar la velocitat permesa 
de la via. En total van ser 575 vehicles 
registrats, dels quals 85 incomplien 
la normativa. Durant el període de la 
campanya, que es va fer en col·labora-
ció amb el Servei Català del Trànsit, el 
cos policial va fer controls en diversos 
horaris als carrers de Can Parellada, de 
les Tres Creus, del Besòs i a l'avingu-
da d'Ernest Lluch. La major part dels 
vehicles excedien la velocitat màxima 
permesa entre 10 i 15 km/h, unes in-
fraccions tipificades amb multes de 
100 euros. La Policia Local ha previst 
dur a terme durant els propers mesos 
noves accions combinades de control. 
N'hi haurà de caràcter informatiu mit-
jançant la col·locació d’un radar peda-
gògic que indica a les persones con-
ductores la velocitat a la qual circulen, 
i també de caràcter sancionador en els 
punts on es detecti major perillositat o 
incidències per excés de velocitat.

EL 15% DE VEHICLES 
DETECTATS PER RADAR 
A MONTORNÈS ANAVEN 
MÉS RÀPID DEL PERMÈS

Les sancions pel foto-vermell representen 
un 25% de les multes de trànsit a la ciutat 

De les 15.893 infraccions de trànsit detectades el 2020 –que engloben 

les denúncies interposades per agents, les dels sistemes tecnològics i les 

de zona blava– la segona tipologia amb més incidència és la de sancions 

detectades a través del control semafòric. L'any passat, més de 3.900 

infraccions van ser detectades pel conegut com a foto-vermell, que 

registra els infractors que se salten els semàfors a diferents encreuaments 

de la ciutat. El 39% de denúncies restants, unes 6.200, engloben sancions 

com controls d’alcoholèmia, drogues, patinets, aparcament, entre altres. 

Les gairebé 16.000 sancions no són comparables amb la dada de 2019, 

quan, segons les xifres proporcionades pel Consistori, se'n van interposar 

8.280, una xifra molt inferior a la de l'any passat. Segons fonts municipals, 

l'explicació d'aquest decalatge és que el 2019, l'Ajuntament va liquidar el 

contracte amb l'empresa que s'encarregava de la gestió i el manteniment del 

control dels semàfors i els radars, Aplicaciones Gespol, esquitxada el 2018 per 

la coneguda com a operació Enredadera a escala estatal i que, a Mollet, va 

suposar la detenció de l'aleshores cap del servei tecnològic i de comunicació 

de l'Ajuntament. Així doncs, el 2019, la gestió d'aquests elements tecnològics 

va passar a fer-se directament des de la Policia Municipal i "fins que no es 
va tancar el contracte, es van fer tasques de manteniment i es van tenir 
de nou certificats de calibratge dels aparells per assegurar el seu correcte 
funcionament, el sistema no es va tornar a posar en marxa", expliquen.

Pel que fa a dades d'anys anteriors, les xifres totals de sancions de trànsit 

el 2020 –tot i la pandèmia i la davallada de circulació– també són superiors: 

12.468, l'any 2018; 13.086, el 2017; i 13.361, 2016. "Cada cop que hi ha un 
canvi normatiu hi ha un repunt de les sancions. És un procés natural, fins 
que s'interioritza la nova norma", apunta el cap de Policia de Mollet.

policia municipal

bilitat, Juanjo Baños, destaca que 

"des de l’Ajuntament sempre 

hem defensat les eines peda-

gògiques a l'hora d’informar i 

difondre quines són les norma-

tives" i amb aquesta nova campa-

nya "volem conscienciar la ciu-

tadania que al volant no valen 

les distraccions ni les presses. 

Cal estar atents als senyals i 

respectar la velocitat màxima 

per evitar accidents mortals".

Tot i les dades positives de sinis-

tralitat a la ciutat, l'alcalde, Josep 

Monràs, destaca que "el risc zero 

no existeix, per això és important 

ser ciutat 30, per la seguretat de 

tots i totes i per compromís amb 

el nostre entorn”.   laura ortiz
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SOCIETAT
Formació sobre maltractaments a persones gransPresentació del llibre 'Animales como tú'

El pròxim dijous, 20 de maig, a les 19 h el Jardinet del 

Casal acollirà la presentació del llibre Animales como 

tú, escrit pel cofundador del Santuario Gaia, Ismael 

López Dobarganes. La cita es fa amb col·laboració de la 

llibreria L'Illa i tindrà aforament limitat.

Durant els mesos d’abril i maig, més de 40 professionals del Vallès 

Oriental han rebut formació en la detecció i intervenció de casos 

de maltractaments a persones grans. La formació, organitzada pel 

Consell Comarcal, ha estat a càrrec de la Diputació de Barcelona i EIMA 

(Associació per a la Investigació dels maltractaments a persones grans).

BAIX VALLÈS. La deteccció de ca-

sos de coronavirus als municipis 

baixvallesans s'ha estabilitzat des-

prés de setmanes a l'alça. Segons 

les dades Covid de la Generalitat, el 

territori ha reduit a la meitat la xi-

fra de positius detectats respecte a 

les xifres de fa tres setmanes, quan 

estava a punt d'acabar-se el confi-

nament comarcal i s'havia d'obrir 

la mobilitat sense restriccions per 

tot el territori català.

En concret, segons les dades Co-

vid, al Baix Vallès s'han confirmat, 

durant aquesta darrera setmana, 

165 casos positius amb PCR o test 

antigènic, mentre que la setmana 

del 19 al 25 d'abril se n'havien de-

tectat 352.

Pel que fa al risc de rebrot, el des-

cens durant aquestes tres setma-

nes ha estat considerable, passant 

dels 521 punts als 173 d'aquests 

darrers set dies. També ha caigut a 

la meitat la Rt (velocitat de repro-

ducció de la malaltia), situant-se 

molt per sota de l'1, en el 0,65.

Una estabilitat que es podria atri-

SANITAT  EL TERRITORI HA DETECTAT LA MEITAT DE CASOS QUE FA TRES SETMANES, QUAN ACABAVA EL CONFINAMENT CATALÀ

La Covid s'estabilitza al Baix Vallès 
amb menys positius i ingressos

buir a la xifra de vacunats al territo-

ri, 45.030 en primera dosi i 20.376 

en segona.

Menys ingressos als hospitals
La millora de les dades epidemiolò-

giques també es trasllada a l'Hospi-

tal de Mollet que ha decidit ampliar 

a dues les hores de visita diàries 

d’acompanyants de persones ate-

ses a l’àrea d’hospitalització. 

Segons la Fundació Sanitària Mo-

llet (FSM), aquest dimecres hi ha-

via al centre sanitari 20 persones 

arxiu

AMPLIACIÓ L'Hospital de Mollet ha ampliat a dues les hores de visita diàries d'acompanyants de pacients ingressats

ingressades amb positiu per coro-

navirus, sis menys que la setmana 

anterior. En concret, s’han donat 

22 altes, amb un total de 1.361, i hi 

ha hagut 3 defuncions. 

Una davallada de pacients simi-

lar ha tingut l'Hospital General de 

Granollers. El centre tenia aquest 

dimecres 31 pacients ingressats 

amb PCR positiva, 7 menys que fa 

una setmana. Així, el centre conso-

lida la tendència a la baixa de ma-

lalts de Covid-19 iniciada la setma-

na passada.

També hi ha hagut una certa mi-

llora en la situació de la Unitat de 

Cures Intensives (UCI), on hi havia 

23 pacients, 4 menys que fa una 

setmana. La nota més negativa de 

la setmana son les 2 defuncions de 

pacients de coronavirus. 

Salut

La campanya de vacunació contra la 

Covid-19 a Catalunya disposarà a par-

tir del dia 1 de juny d’un nou punt de 

vacunació massiva al Palau d’Esports 

de Granollers per donar cobertura a la 

població del Vallès Oriental i de la res-

ta de comarques de la Regió Sanitària 

Metropolitana Nord (Vallès Occidental, 

Barcelonès Nord i Maresme). Al Vallès 

Oriental actualment hi ha tres punts 

centralitzats; el Centre Cívic Can Pan-

tiquet de Mollet, el Teatre Auditori de 

Llinars i el CAP Corró d’Avall a les Fran-

queses. Aquest últim es tancarà quan 

obri el Palau d’Esports de Granollers.

EL PALAU D'ESPORTS 
DE GRANOLLERS, NOU 
PUNT DE VACUNACIÓ 

ELS MENORS DE 40 ANYS ES PODRAN 
COMENÇAR A VACUNAR AL JULIOL
■ Salut calcula que començarà a vacunar les persones entre 40 i 49 anys a mitjans 

de juny o fins i tot abans, i els menors de 40 –de 16 a 39 anys– al juliol. Així ho va 

afirmar aquest dijous la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen 

Cabezas, en declaracions a Rac1. També va dir que a partir de dilluns que ve es 

reprendrà la immunització d'aquelles persones de col·lectius essencials, com ara 

mestres, que encara no han rebut la primera dosi. D'altra banda, la responsable va 

indicar que n cop decidit com s'ha de completar la pauta de vacunació als menors 

de 60 que van rebre una primera dosi d'AstraZenca es programaran les cites.

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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Més d’un any després de l’esclat 

de la Covid-19, Catalunya comen- 

ça a veure el final d’aquesta crisi 
sanitària gràcies als avenços en el 

procés de vacunació. La campa- 

nya per vacunar la població con-

tra la pandèmia del coronavirus 

ha agafat velocitat en les darreres 

setmanes, cosa que apropa cada 
vegada més el desitjat objectiu 

d’assolir la immunitat de grup.

A Catalunya ja s’han administrat 

més de 3.200.000 vacunes i la pre-

visió és que a l’estiu s’hagi arribat 

al 70% de la població, el percen-

tatge de cobertura que segons els 

experts és necessari per aconse-

guir la citada immunitat de grup. 

Ara mateix, més d’un milió de 

persones ja disposen de la pau-

ta completa a Catalunya. A més, 

el Departament de Salut calcula 

que, a mitjans de juny, ja s’haurà 

vacunat el 80% de les persones 

que ingressen a les UCI, és a dir, 

les majors de 50 anys. De fet, un 

82% de les persones de 60 o més 

anys ja han iniciat la vacunació. 

I aquest mes de maig, s’ha co-

mençat a vacunar les persones 

de 59 a 50 anys —nascudes entre 

1962 i 1971— les quals reben la 

vacuna BioNtech-Pfizer.
Les dades de població vacunada 

augmenten dia a dia, en funció de 

la disponibilitat dels diferents ti-

pus de vacuna, i es poden consul-

tar actualitzades a l'adreça web 

La campanya de vacunació de la 
Covid-19 a Catalunya agafa velocitat

> JA S'HAN ADMINISTRAT MÉS DE 3,2 MILIONS DE VACUNES I LA PREVISIÓ ÉS QUE A L'ESTIU S'ARRIBI AL 70% DE LA POBLACIÓ

dadescovid.cat.  

Per això, s’ha fet un gran desple-

gament de punts de vacunació per 

tota la geografia catalana, amb 
l’obertura de punts de vacunació 

de gran capacitat que complemen-

ten la tasca que s’està fent des 

dels centres d’atenció primària i 

els hospitals. En concret, aquests 

espais són més de 550 centres 

d'atenció primària (CAP) i hospi-

tals; uns 50 punts de vacunació 

intermedis; i cinc grans espais: la 

Fira de Barcelona, la Fira de Cor-

nellà, el Palau Firal de Girona, el 

Pavelló 11 de setembre de Lleida 

i el Palau d’Esports Catalunya de 

Tarragona. També està previst va-

cunar el mes de juny al Camp Nou.

Com vacunar-se de la Covid-19?

Tenint en compte el volum de per-

sones a vacunar, el Servei Català 

de Salut està treballant amb di-

versos mitjans de convocatòria: 

des de l’enviament de missatges 

SMS convidant les persones a 

agafar cita a través del portal web  
vacunacovidsalut.cat (si estan 

donades d’alta a la platafor-

ma electrònica La Meva Salut  

–lamevasalut.gencat.cat– i han 

actualitzat el seu número de te-

lèfon mòbil), a trucades telefòni-

ques per als més grans (80 anys o 

més) i les persones de risc, realit-

zades a través dels CAP, els hos-

pitals o el Servei d’Emergències 

Mèdiques (SEM). 

DEPARTAMENT DE SALUT

Un altre mitjà són les convocatòries 

massives a través dels mitjans 

de comunicació, que recentment 

s’han posat en marxa, informant 

les diferents franges d’edat, que 

ja poden vacunar-se demanant 

cita al web vacunacovidsalut.cat, 
on podran escollir el dia, l’hora i el 

lloc. Actualment aquest sistema 

d’obtenció de cita està disponible 

per als nascuts del 1942 al 1971 

i s’anirà ampliant properament a 

mesura que vagin incorporant-se 

noves franges d’edat.

L’oferta dels diferents punts de 

vacunació varia diàriament en 

funció de la disponibilitat de va-

cunes, per la qual cosa, en cas 

d’entrar al web i no trobar lloc per 
vacunar-se a prop de casa, es pot 

intentar de nou passats uns dies.

Per demanar cita, s’haurà de tenir 

a mà el DNI i la targeta sanitària, 

en cas que se’n disposi. Les per-

sones que no disposen de targe-

ta sanitària, hauran de tramitar la 

sol·licitud a través de l'adreça web 
salutweb.gencat.cat.

Per vacunar-se també caldrà dur 

la targeta sanitària individual i el 

DNI (o només el DNI, NIE o pas-

saport en cas de no disposar de 

targeta sanitària). També caldrà 

tenir a mà l’SMS de convocatòria, 

en cas d’haver-lo rebut, o el mis-

satge de confirmació de la cita 
enviat per CatSalut, en cas que la 

cita s’hagi concertat a través del 

web. i

SIS RAONS PER VACUNAR-ME
1. Efectivitat. Les vacunes han estat sempre una de les eines més efecti-

ves a l’hora de prevenir malalties. Protegeixen, augmenten l’esperança de 

vida i salven cada any entre 2 i 3 milions de vides a nivell mundial, xifra 

que equival a la població de Barcelona.

2. Seguretat. Els organismes que controlen, aproven i regulen han treba-

llat amb gran exigència per proporcionar una vacuna segura. Les vacunes 

que s’apliquen a Catalunya tenen el vistiplau de l’Organització Mundial de 

la Salut i l’Agència Europea de Medicaments.

3. Baixada de la pressió assistencial. En disminuir els contagis, baixa la 

pressió cap al sistema de salut en l’àmbit assistencial: menys visites mè-

diques i ingressos associats a la COVID-19, menys equips d’UCI dedicats 

a pacients Covid-19, etc.

4. Impacte en l’àmbit socioeconòmic. Tindrà un impacte positiu a l’eco-

nomia, i podrem tornar gradualment a la normalitat en totes les dimen-

sions de la vida. Entre altres coses, les diferents activitats econòmiques 

podran desenvolupar-se cada cop amb menys restriccions.

5. Corresponsabilitat. Vacunar-se és un acte individual, però amb un gran 

impacte positiu en l’àmbit social i en l’econòmic. La vacunació, així, tam-

bé esdevé una acció responsable i solidària cap a la població i el nostre 

entorn més proper.

6. Immunitat de grup. La immunitat de grup s’aconseguirà quan una gran 

part de la població estigui vacunada. Com més persones s’hagin vacunat, 

més dificultats tindrà el virus a l’hora de propagar-se i disminuirà la seva 
velocitat de transmissió.

DEPARTAMENT DE SALUT

QUI? AMB QUINA VACUNA? COM?

Persones de 79 a 70 anys
(Nascudes entre 1942 i 1951)

BioNtech-Pfizer
Janssen
Moderna

Contacte des del CAP
Programació per web

Persones de 69 a 60 anys
(Nascudes entre 1952 i 1961)

Oxford-AstraZeneca

Reben SMS
Programació per web

Oportunista o amb 
programació des del CAP

Persones amb condicions 
de molt alt risc

BioNtech-Pfizer
Moderna

Contacte des del Centre 
Sanitari / Hospital

Persones de 59 a 50 anys
(Nascudes entre 1962 i 1971)

BioNtech-Pfizer
Janssen
Moderna

Reben SMS
Programació per web

SISTEMÀTICA DE VACUNACIÓ
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MONTORNÈS. El Ple de l'Ajuntament 
ha aprovat el Pla de Convivència de 
Montornès, una àmplia planificació 
tècnica que vol ser una guia de tre-
ball de l'Àrea de Seguretat Ciutada-
na i Convivència, i que va comptar 
amb el suport d'una àmplia majoria 
dels grups municipals.

El Pla, redactat durant els anys 
2019 i 2020 per tècnics munici-
pals amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona, vol ser un 
punt de partida per al desenvolu-
pament de mesures que millorin 
la convivència al conjunt de Mon-
tornès durant els propers anys. 
"El pla parteix de la convicció 

política que la seguretat ciuta-

dana i la convivència van lliga-

des", expressava durant el ple el 
regidor de Seguretat Ciutadana, 
Juanjo Fernández.

Així doncs, el document s’estruc-
tura en tres eixos: els drets (per 
garantir condicions de vida dignes, 
la igualtat d’oportunitats i l’exercici 
actiu dels drets de ciutadania); els 
deures (per promoure el civisme, la 
corresponsabilitat i el respecte als 
altres); i les relacions comunitàries 
(per afavorir les relacions veïnals, 
de cooperació, la participació so-
cial i el sentiment de pertinença al 
municipi en un marc de respecte a 
la diversitat social). "Cal cobrir les 

necessitats d'aquelles persones 

que tenen més dificultats socio-

econòmiques, integrar-los des de 

l'escola perquè serà una manera 

d'evitar que es creïn bosses de 

delinqüència", apuntava Fernán-
dez, qui avançava que el pla comp-
tarà amb un treball transversal de 
totes les àrees de l'Ajuntament, des 
de seguretat, serveis socials i immi-

Montornès aprova un pla sobre 
convivència i seguretat ciutadana

URBANISME  EL DOCUMENT IDENTIFICA LES VULNERABILITATS DEL MUNICIPI DAVANT IMPACTES NATURALS, HUMANS O TECNOLÒGICS

CIUTADANIA  GOVERN I OPOSICIÓ CONSIDEREN QUE LA PLANIFICACIÓ S'HA DE DESENVOLUPAR DE FORMA CONSENSUADA

Montmeló tira endavant un pla de 
resiliència per prevenir riscos 
com incendis i inundacions  
MONTMELÓ. El ple de l'Ajuntament 
va aprovar a finals d'abril per 
unanimitat el Pla de Resiliència 
Urbana, un document que detalla 
quines són les inversions i detecta 
aspectes a millorar per prevenir 
situacions de risc com inundaci-
ons, incendis, danys en la distri-

bució de l'aigua o convivència ciu-
tadana, entre altres.

La resiliència urbana és la capa-
citat de les àrees urbanes per tre-
ballar amb una visió sistèmica per 
tal d'afrontar, recuperar-se i millo-
rar l'eficiència de la seva resposta 
davant impactes d'origen natural, 

humà o tecnològic. L'Ajuntament 
va sol·licitar el recurs del Catàleg 
de Serveis de la Diputació de Bar-
celona, Pla de resiliència dels ser-
veis urbans i les infraestructures. 
Dins aquest pla s'analitza el con-
junt de serveis i infraestructures 
més rellevants així com les seves 

gració, entre altres.
El regidor indicava que aquest 

ha de ser un pla "viu", que "ha de 

servir per canalitzar i recollir 

les queixes i necessitats de la 

ciutadania" i destacava la impor-
tància que sigui un pla compartit 
per tots els grups municipals. "Un 

dels reptes és que fem front 

comú", reconeixia Fernández.
Per desenvolupar el pla, l'Ajun-

tament de Montornès va consti-
tuir fa uns mesos la Taula tècnica 
per a la promoció de la Convivèn-
cia de Montornès, un òrgan for-
mat per professionals de l'Àrea de 
Seguretat Ciutadana i Convivència 
com la Policia Local, els serveis de 
Mediació Ciutadana i de suport 

a les Comunitats veïnals i agents 
cívics, entre altres, que pretén 
facilitar la coordinació per dur 
a terme polítiques de seguretat i 
convivència cada vegada més in-
tegrals i preventives.

Suport de l'oposició
El pla va comptar amb un ampli 
suport dels grups del Consistori. 
Durant el debat es van posar sobre 
la taula alguns aspectes com la ne-
cessitat d'incidir en mesures per 
reduir l'incivisme als carrers. "S'ha 

d'estar a peu de carrer, amb po-

licia i agents cívics, per poder 

lluitar contra els actes incívics", 
deia el regidor de Montornès per la 
República, Jaume Casanovas.

Per la seva part, la portaveu del 
PSC, Eva Díaz, destacava que s'ha-
gi inclòs la proposta d'un sistema 
d'avaluació per fer seguiment del 
pla i es mostrava satisfeta pel ni-
vell de participació que ha pogut 
tenir l'oposició. "Ha de ser un 

front comú amb polítiques con-

sensuades", considerava.
El regidor del PP, era l'únic que 

s'abstenia en la votació en consi-
derar que el pla no contempla al-
guns punts, entre els quals "el de 

les ocupacions", deia.
El Pla de Convivència va sortir 

endavant amb els vots favorables 
de Montornès en Comú, PSC, ERC, 
Montornès per la República i Cs i 
l'abstenció del PP. 

TRIBUNALS

Judici per una 
agressió amb 
un ganivet 
i una destral 
MONTORNÈS. La Fiscalia demana la 
pena de 7 anys i 6 mesos de presó 
per a dos homes com a presumptes 
autors d'una agressió a unes altres 
dues persones, amb una destral i 
un ganivet de carnisser de 10 i 20 
centímetres de fulla respectiva-
ment. L'Audiència de Barcelona, 
que havia de celebrar al gener el judici que �inalment va ser ajornat, 
preveu jutjar dimecres 19 de maig 
els fets que van tenir lloc fa quatre 
anys a Montornès.

Segons la Fiscalia, els fets van 
tenir lloc en un carrer de Montor-
nès a les 18.30 h del 7 de juny del 
2016, quan els acusats, A.B. i Y.B., 
previ acord haurien planejat des-plaçar-se �ins on es trobaven les 
dues víctimes per tal d'atacar-les 
amb la destral i el ganivet.

Y.B. hauria agredit amb un ga-
nivet una de les dues víctimes, 
provocant-li una ferida de 7 cen-
tímetres a la cama. Mentre que 
A.B. hauria fet servir una destral 
per agredir l'altra víctima, oca-
sionant-li ferides a les cames, a 
l'esquena i a la mà (amb un tall de 
12 centímetres), per la qual va ser 
intervinguda i hospitalitzada du-
rant una setmana. Segons aquest 
mateix escrit, A.B. també hauria 
propinat una puntada de peu al 
cap de la víctima quan aquesta ja 
estava a terra i després ambdós 
presumptes agressors, haurien 
fugit.

Per tot plegat, la Fiscalia els acu-
sa, d'un delicte de lesions i dema-
na la pena de 4 anys i sis mesos de 
presó, amb la prohibició d'aproxi-
mar-se a menys de 500 metres, així 
com de comunicar-se amb les víc-
times per qualsevol mitjà durant 5 
anys. També els acusa d'un delicte 
contra l'Administració de Justícia 
i en demana una pena de 3 anys 
de presó i una multa de 18 mesos, 
amb una quota diària de 10 euros.

Indemnització per a les víctimes
A més, proposa que els acusats 
indemnitzin a cada una de les víc-
times. A Y.C., amb la quantitat de 
25.579 euros, a raó de 65 euros 
per cada un dels 233 dies impe-
ditius que va patir, de 6.174 pel 
perjudici estètic i de 4.260 per les 
seqüeles. Mentre que per a l'al-
tra víctima, amb la quantitat de 
43.880 euros - 95 euros per cada 
un dels 7 dies hospitalitzat, 65 eu-
ros per cada un dels dies impedi-
tius, 6.300 euros pel perjudici es-
tètic i 15.140 per les seqüeles.  

PLE TELEMÀTIC La sessió del passat dijous va aprovar el pla amb l'única abstenció del grup del PP

interdependències per realitzar 
una diagnosi del municipi des del 
punt de vista resilient. Aquesta 
diagnosi permetrà identificar les 
principals vulnerabilitats davant 
impactes, no només en el moment 
inicial del fenomen, sinó també 
estudiant els impactes col·laterals 
generats i els efectes en cascada. 
La diagnosi de resiliència perme-
trà també disposar de pautes per 
prioritzar inversions per assolir 
els objectius de resiliència urbana.

Montmeló es converteix així 
en un dels primers municipis de 
l'àrea metropolitana en disposar 
d'aquest pla. 
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100 DIES A L’OPOSICIÓ. 
TREBALLANT A PEU DE CARRER

Propostes per Parets
 Hem registrat la nova proposta d’ordenança de mobilitat i de circulació.
 Hem promogut que bars i restaurants no tornin a pagar la taxa d’ocupació a la via pública el 2021.
 Conjuntament amb la Generalitat hem avançat en la tramitació del conveni del nou institut-escola 

   de Parets després de superar els esculls jurídics.
 Hem presentat una moció pel total reconeixement dels drets de les persones trans, aprovada 

   pel plenari.
 Hem proposat l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública   

   (AMEP).
 Hem promogut una moció conjunta de suport als treballadors de l’empresa Bosch, antiga Bendix.
 Hem demanat una consulta a la ciutadania sobre la inversió de 100.000€ per restaurar la teulada 

   de la masia de Can Cot.
 Hem celebrat que, gràcies a bona feina del Govern Plural, l’Ajuntament de Parets ha incrementat 

   la transparència a la seva pàgina web fins al 94,23%.
 Hem presentat una moció per al “reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal”, 

   amb la creació d’un espai específic al cementiri municipal.
 Hem instat a la Coalició PSC-Sumem que modifiqui el Pla General per convertir locals comercials 

   en habitatges i faci realitat el compromís inclòs en el Pla de Mandat del Govern Plural.

Jordi Seguer

Montserrat Folguera

Kènia Domènech

Joan Martorell

Carme Herrero

Control al Govern
 Per responsabilitat amb la situació de la pandèmia, ens hem abstingut en la votació dels pressupostos 

   del 2021, malgrat que congela les partides de Drets Socials i retalla els ajuts a emprenedors i a les   
   empreses que contractin aturats del poble.

 Hem denunciat el retard en el calendari d’execució del trasllat de la Policia Local de Parets a la nova 
   comissaria d’IVECO i en la convocatòria de les noves places d’agents.

 Gràcies al nostre recurs de reposició, hem impedit que la regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, pugui 
   participar en la Comissió de delimitació de terme amb Lliçà de Vall en totes les reunions on es tractin  
   els terrenys de la seva propietat.

 Hem demanat una comissió informativa sobre l’estat actual del projecte de la nova estació de tren, 
   ara mateix paralitzat.

 Hem denunciat que és fals que el nou alcalde Juzgado (PSC) havia renunciat al seu sou. 
   La veritat és que compaginarà la seva pensió amb la retribució per assistència a òrgans col·legiats.

 Hem denunciat que és fals que el Govern Plural deixés més d’1 milió d’euros en factures pendents 
   de pagament i hem demanat una rectificació pública de la coalició PSC-Sumem.

 Hem lamentat el retard en la creació del canal audiovisual de Parets i la política de comunicació 
   partidista de l’Ajuntament, en mans de Sumem Esquerres.
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EQUIPAMENTS  LA COOPERATIVA MELNITSA FORMADA PER JOVES DEL POBLE ENGEGA EL PROJECTE

SALUT  TAMBÉ ES COMMEMORA EL DIA DE LA FIBROMIÀLGIA

MONTORNÈS. El gastrobar de l'es-

pai jove Sputnik ja és una realitat. 

Després de dos anys treballant-hi, 

finalment la cooperativa Melnit-

sa, formada per joves del poble i 

que han comptat amb el suport de 

l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu 

del Vallès Oriental, ha pogut obrir 

les portes. Seguint els criteris de 

l’Economia Social i Solidària (ESS), 

els joves ofereixen productes de 

proximitat i comerç just, amb pro-

postes gastronòmiques veganes, 

de km 0 i cerveses artesanes de la 

zona, entre altres. "La recepció de 

la nostra proposta ha estat geni-

al", considera Quintín Valiente, soci 

de la cooperativa, qui avança que el 

gastrobar vol col·laborar amb els 

departaments de Cultura i Joventut 

de l'Ajuntament i amb entitats del 

municipi per "fer activitats per a 

L'espai jove Sputnik estrena 
el nou gastrobar km 0

Montornès agraeix la 
tasca de les infermeres
MONTORNÈS. Aquesta setmana ha 

arrencat el programa impulsat per 

l’Ajuntament que es desenvolupa-

rà al llarg del mes a l’entorn del Dia 

Internacional d’Acció per la Salut 

de les Dones, que es commemora 

el 28 de maig. El departament de 

Salut Pública ha programat actua-

cions amb la intenció de fer públi-

ques les demandes i el compromís 

de les administracions en la recer-

ca de possibles solucions a les de-

sigualtats que pateixen les dones 

en termes de salut. 

Les propostes, que s'allargaran 

tot el mes, van començar dimecres 

amb el Dia Mundial de la Fibromi-

àlgia i la Síndrome de Fatiga Crò-

nica, en què l'entitat Fibromon va 

fer lectura d'un manifest. El mateix 

dimecres,  es commemorava el Dia 

Internacional de la Infermeria,al 

qual, al qual s'adheria l'Ajunta-

ment per "agrair la tasca dels i 

les professionals, que durant 

aquesta pandèmia s'han sacrifi-

cat per cuidar-nos", deia la regi-

dora de Salut, Mar Garcia.   

joves i que aquest espai s'ompli 

de vida", diu. En aquest sentit, hi 

ha projectes futurs per col·laborar 

amb entitats i equipaments com 

l’Escola d’Hoteleria del Vallès Ori-

ental, ubicada a la Masia El Molí, i la 

voluntat d'oferir concerts a la ter-

rassa de l'espai.  

ateneu coop.

A SALA El gastrobar disposa d'espai interior i de taules a la terrassa

MONTORNÈS. L'AV del Centre ha 

publicat un nou butlletí en què 

recull algunes de les seves de-

mandes a l'Ajuntament. Entre 

altres, l'entitat posa ènfasi en el 

manteniment de la via pública i 

del mobiliari urbà, que considera 

"insuficient". També demanen 

que es millori el servei de neteja i 

la recollida d'escombraries.

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha 

iniciat el procés de contractació 

d'una empresa especialitzada en 

parcs i jardins perquè faci una 

proposta de renovació d'aquestes 

espais públics al municipi. Així ho 

anunciava al ple el regidor Juanjo 

Fernández, qui avançava que està 

previst que el pla, que va més en-

llà de tasques de manteniment, 

veuria la llum l'any que ve.

L'AV del Centre vol 
més manteniment 
de la via pública

Pla de renovació 
dels parcs i jardins

Representants municipals i familiars de deportats montornesencs van participar el 
passat 5 de maig en una ofrena floral a la plaça de la República, per commemorar 
el Dia d'Homenatge als espanyols deportats i morts a Mauthausen i en altres 
camps i a totes les víctimes del nazisme d'Espanya. foto: ajuntament montornès

Record de les víctimes de l'holocaust

Defuncions

Divendres, 14 de maig

12.55h: En Partit: Fase d'ascens a LEB Plata: 

Global Caja Quintanar- DM Group Mollet

20.30h: Tu qui ets. I ara, què?: Julia Marco

Dissabte, 15 de maig

10h: El Partit: Fase d'ascens a LEB Plata: Safir 

Fruits Alginet- DM Group Mollet (reemissió)

12.55h: El Partit: Fase d'ascens a LEB Plata: DM 

Group Mollet- Mondragon Uni

22h: El Partit: Fase d'ascens a LEB Plata: Global 

Caja Quintanar- DM Group Mollet (reemissió)

Diumenge, 16 de maig

20.30h (22.30h reemissió): Per molts anys

22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 17 de maig

12h: Per molts anys (reemissió)

14h: Al Dia Vallès Oriental

14.30h: La Porteria

16.30h: Fet a mida

19h: Connecti.cat 

20.30h: La Jornada

Dimarts, 18 de maig

10h: Fet a mida (r)

14h: Al Dia Vallès Oriental

14.30h: La Porteria

16.30h: Fet a mida

19h: Connecti.cat 

20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 19 de maig

10h: Fet a mida (r)

14h: Al Dia Vallès Oriental

14.30h: La Porteria

16.30h: Fet a mida

19h: Connecti.cat 

20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro

A les 20.30h: Tu qui ets. I ara, què? 

Dijous, 20 de maig

A les 10h: Fet a mida (r)

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 16.30h: Fet a mida

A les 19h: Connecti.cat 

MOLLET DEL VALLÈS

04/05 Miguel Pérez Carmona 73 anys
08/05 Ángela Duran Hurtado 96 anys
09/05 Adriana Giralt Martín 83 anys

09/05 Jorge Palou Gutiérrez 80 anys

09/05 Ana Reyes Camacho 95 anys

PARETS DEL VALLÈS

04/05 Agustín Ruiz Ramírez 82 anys

MONTORNÈS

08/05 Mercedes Bello Gómez 80 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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FINANCIADO A: 
3, 6, 9, 12 MESES 
SIN INTERESES.

SIN NÓMINA NI PAPELES
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AV Plana Lledó

–L’AV de Plana Lledó és la més 

nombrosa pel que fa a socis, 

amb uns 230...

–Juani Jiménez (J.J.): Són molts, 
però pocs en comparació amb la 
bona època, quan havíem arribat 
als 700. Molts els mantenim per-
què  la quota de soci de molts està 
vinculada a la mutualitat Sinera, 
una assegurança de decessos. Hi 
ha alguns socis, però, que sempre 
ho han volgut ser sense tenir con-
tractada l’assegurança, però són 
els que menys.
–En quin moment comença la 

davallada de socis?

–Rosa Perich (R.P.): Ha estat pro-
gressiu. Fèiem moltes activitats 
com karate, balls de saló, sevilla-
nes, salsa, ioga, country... atreia 
molts socis. Segueixen algunes de 
les activitats que funcionen bé com 
el playback, però per la Covid, ara, 
no podem obrir.
–Francisco Pérez (F.P.): Hi havia 
moments que es feien cues al ca-
rrer per entrar perquè quan uns 
acabaven una activitat entraven 
uns altres.
–J.J.: La baixada de socis ha estat 
progressiva i cada cop s’han ini-
ciat menys activitats per falta de 
personal, som quatre els que es-
tem per tirar endavant l’associa-
ció... i fer més coses requereixen 
més feina i hi ha poca col·labora-
ció en general.
–Hi ha falta de relleu... Creieu 

que un dels problemes és 

l’avançada edat dels socis?

–José Vega (J.V.): Sí, és el proble-
ma més gros. La majoria de socis i 
els que col·laboren quan muntem 

la festa anual són gent bastant 
gran. De fet, col·laboradors cada 
cop en tenim menys perquè o se 
n’han anat o s’han mort.
–J.J.:La gent jove no s’implica, su-
posem que perquè no hi ha una 
continuïtat d’interessos, no tenen 
les necessitats ni els interessos 
d’abans. Tenen de tot i si tenim 
algun soci jove és perquè ve a fer 
alguna activitat o perquè, en algun 
cas, s’ofereix a organitzar alguna.
–El futur, doncs, es veu compli-

cat. No sou optimistes.

–J.J.: No gaire. De fet, una de les 
peticions que fem és que vingui 
gent jove i amb ganes de fer coses. 
És interessant perquè ofereixes 
moltes coses i la gent és agraïda i 
això et satisfà personalment.
–Creieu que potser caldria re-

formular la vostra tasca?

–J.V.: Estem constantment pen-
sant en això, en quins canvis po-
dem fer per atraure gent però és 
difícil. El grup d’enterrament va 
ser una idea per tenir socis gaire-
bé obligats... perquè hi hagués un 
compromís.
–J.J.: Durant molts anys, les AV van 
tenir una funció més reivindicati-
va i l’entitat pot continuar tenint 
aquesta funció quan sigui necessa-
ri. Ara, però, sobretot el que oferim 
són activitats per als veïns, però 
també és veritat que costa motivar 
la gent perquè hi participi.
–Heu notat en els darrers anys 

una revitalització del barri a ni-

vell d’oferta d’activitats?

–J.J.: Des del centre cívic de Can 
Borrell, de L’Era, l’Espai Sant Jordi 
i El Lledoner, l’Ajuntament ofereix 

de tot i els veïns, encara que hagin 
de pagar alguna cosa, s’apunten 
més als centres cívics que a les ac-
tivitats de l’associació. 
–Aleshores això no us afavoreix.

–J.J.: No, hem notat desvinculació 
dels veïns amb les associacions i 
crec que és perquè l’Ajuntament 
ofereix un ampli ventall d’activi-
tats, que no representen el com-
promís de ser soci com ho han 
de ser a l’associació. Hem inten-
tat fer algunes activitats, però no 
sempre tenen resposta. A més, hi 
ha els socis que si no es fa res no 
volen ser-ho i, 
per exemple, ara 
amb la pandèmia 
quan hem hagut 
d’estar tancats 
per obligació, 
ens hem trobat 
amb moltíssimes 
devolucions de 
les quotes.
–Creieu que la pandèmia podria 

encara fer recular més l’asso-

ciació?

–R.P.: Esperem que sigui circum-
stancial i que torni la gent. Però 
sí, la pandèmia és un perill. Pel ca-
rrer ens pregunten si és que hem 
tancat però és que ens obliguen a 
estar tancats. 
–J.J.: Depenem de les ordres del 
Procicat però, no sé, a tot arreu s’es-
tan fent activitats amb grups de sis 
i nosaltres encara no perquè som 
una entitat... no queda molt clar.
–Per a aquest any hi haurà festa 

del barri?

–No, perquè som dels primers, a 
finals de maig, i tot i ser a l’aire 

lliure ja no ens donaria temps a 
organitzar-la.
–Teniu relació amb l’Ajunta-

ment a través de la regidoria de 

barri?

–R.P.: Amb el Francisco Paradas 
[coordinador del programa de 
barris] hem tingut relació de ma-
nera informal però no hem tingut 
cap reunió amb ell. Amb els que sí 
hem tingut més relació, però ja fa 
temps, era amb el Martí Turégano 
i l’Ana Díaz. 
–Quines són les reivindicacions 

que feu a l’Ajuntament?

–J.J.: Un dels 
problemes del 
barri de sem-
pre ha estat 
el tema de les 
drogues, la in-
seguretat, els 
problemes de 
convivència. 
Són les nos-

tres reivindicacions de sempre.
–R.P.: Nosaltres tenim periòdica-
ment reunions amb els Mossos 
d’Esquadra i la Policia Municipal, 
tot i que ara ja fa més de sis mesos 
que no s’ha fet cap trobada.
–I què us diuen?

–R.P.: Els Mossos saben perfec-
tament la història del barri, de la 
delinqüència, els coneixen a tots... 
sempre ens diuen que estiguem 
tranquils perquè ells estan a so-
bre dels problemes però en plena 
època de l’associació amb portes 
obertes la gent bé a queixar-se. La 
plaça Joan Miró és un punt de ven-
da de drogues...
–Creieu que hauria d’haver-hi 

més presència policial?

–R.P.: Ells diuen que estan als ca-
rrers, però...
–A banda de la seguretat ciutada-

na, teniu altres peticions, en rela-

ció, per exemple a equipaments o 

qüestions urbanístiques?

–R.P.: Pel que fa a l’oferta d’equi-
paments, creiem que el barri està 
cobert, tenim de tot. Antigament 
sí que s’havia lluitat per cobrir 
moltes mancances que hi havia 
com l’Hospital, l’ambulatori, les 
escoles al barri...
–J.J.: Potser una demanda que es 
podria fer a l’Ajuntament és que, ja 
que ens estan traient socis i clien-
tela amb les activitats que fan, fo-
mentin el fet de participar activa-
ment en les associacions de veïns. 
Si no tenim més col·laboració no 
ens podem descarregar de feina.
–R.P.: Però l’Ajuntament no està 
per la labor, passa de les associa-
cions de veïns.
–J.V.: L’Ajuntament creu que les as-
sociacions de veïns ja estan obso-
letes. Creiem que se’ns dona poca 
veu, poca participació.
–A què ho atribuïu?

–J.J.: A l’Ajuntament, políticament 
tampoc els interessa que hi hagi 
gent pressionant i fent demandes 
de les necessitats que tenen els 
barris i, per això, tampoc poten-
cien les AV.
–R.P.: Abans ens convocaven a 
l’Ajuntament per tenir reunions i 
ara no ens convoquen. Haurien de 
reconèixer la feina que fem al ba-
rri perquè ara no ho fan.   

laura ortiz

“Les AV no es 
potencien; no 

interessa tenir 
gent fent pressió”

ENTREVISTES A LES ENTITATS VEÏNALS DE MOLLET (I)

laura ortiz

Amb uns 230 socis, l’Associació de Veïns de la Plana Lledó, és 

l’entitat veïnal més veterana de la ciutat. Fundada el 1974, l’AV va ser 

una de les més actives i reivindicatives en uns anys en què el barri 

arrossegava moltes mancances després del creixement descontrolat 

de la dècada dels 60. Amb aquesta entrevista, SomMollet enceta una 

sèrie d’entrevistes a les AV de la ciutat per reconèixer la seva tasca, 

fer una radiografia de quina és la seva situació actual i donar veu a les 

reivindicacions i demandes dels barris molletans.  

LA JUNTA A la porta de l’associació, al carrer Agricultura. D’esquerra a dreta, Juani Jiménez, secretària de l’entitat 

des del 2018, a continuació dos veterans, Francisco Pérez Ripoll (vocal) i José Vega (tresorer), i la presidenta Rosa 

Perich, al càrrec des del 2017 en substitució de la desapareguda Isabel Santiago.

Les demandes 

Més gent jove que s’impliqui

 en l’entitat i mesures per 

millorar la seguretat i 

la convivència al barri 
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SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 

Fost vol que el pou de glaç de Can 

Donadeu, el més gran del Vallès i 

amb un estat de conservació pre-

cari, pugui arribar a ser declarat Bé 

Cultural d'Interès Nacional (BCIN), 

una categoria de protecció dels 

elements culturals més rellevants 

a Catalunya. Així s'avançava, en el 

ple de la setamana passada en què 

es donava llum verda a la declara-

ció del pou de glaç com a Bé Cul-

tural d'Interès Local (BCIL), una 

moció que presentava Sant Fost 

en Comú Podem i que va ser apro-

vada per unanimitat. "Aquesta és 

una de les moltes propostes que 

volem dur a terme per protegir 

el patrimoni local, també estem 

treballant amb l'ermita de Sant 

Cebrià de Cabanyes, però hem 

volgut fer-ho amb el pou de glaç 

pel mal estat de la seva cúpula i 

perquè la intenció és aspirar a 

protegir-lo com a bé nacional", 

deia el regidor ponent de la moció, 

Alberto Bastida. i

RENOVABLES  EL GOVERN HA TRET A LICITACIÓ LA INSTAL·LACIÓ DE 29 PARCS FOTOVOLTAICSPATRIMONI

Sant Fost vol fer 
del pou de glaç 
un Bè Cultural 
d'Interès Nacional

MEDI AMBIENT

La Fundació RIVUS participarà en 

la Ultra Clean Marathon, una ma-

rató de neteja de 60 km que co-

mençarà a Terrassa i que acabarà 

a la vall del Besòs. La cursa es farà 

el 5 de juny, Dia Mundial del Medi 

Ambient, i la Fundació hi parti-

ciparà amb un espai d’educació 

ambiental al Parc Fluvial de Santa 

Coloma de Gramenet. El Consor-

ci Besòs Tordera també prendrà 

part de la prova amb un equip 

propi de 12 corredors.

Coca-Cola ha donat un impuls a 

la transformació de la seva flota 

de vehicles amb la incorporació, 

a través d’Arval, de 115 vehicles 

híbrids elèctrics, 19 dels quals a 

Catalunya. L'acció s'emmarca en 

el compromís d’accelerar la des-

carbonització del seu negoci a 

través de la reducció de les emis-

sions de gasos d’efecte hivernacle, 

ha informat la firma.

La marató de neteja 
passa pel riu Besòs

Coca Cola incorpora 
a la flota vehicles 
híbrids i elèctrics

MONTORNÈS. L’Agència Catala-

na de l’Aigua (ACA) ha licitat el 

contracte destinat a instal·lar 29 

parcs fotovoltaics en 29 depura-

dores catalanes, amb una capa-

citat total de 2.396 kWpic. Entre 

aquestes, es troba la de Montor-

nès. Amb un pressupost total de 

3,3 MEUR, aquestes instal·lacions 

produiran energia elèctrica d’ori-

gen renovable que es destinarà a 

l’autoconsum propi de les instal-

lacions de sanejament on s’ins-

tal·len, una acció que s'emmarca 

en l'aposta del govern de descar-

bonitzar el cicle de l'aigua, reduint 

les emissions de CO2 i fomentant 

l'autosuficiència energètica. 

El parc fotovoltaic de la depura-

dora de Montornès ocuparia una 

superfície de 295 metres quadrats 

situada sobre la coberta d'un dels 

edificis de les instal·lacions, que 

es troben al carrer del Besòs al po-

L'ACA instal·larà plaques 
solars per abastir d'energia 
la depuradora de Montornès

consorci besòs tordera

LES INSTAL·LACIONS L'EDAR es troba al carrer del Besòs, a Can Bosquerons

lígon de Can Bosquerons. La ins-

tal·lació disposaria d'una potència 

pic prevista de 60 kWp, i tindria 

una producció (mínima) anual 

per a autoconsum de 50,4MWh/a.

La licitació de l'ACA dels 29 

parcs solars es distribueix en 5 lots 

d’acord amb la proximitat geogrà-

fica de les instal·lacions de saneja-

ment. En el cas de Montornès, s'in-

clou en un lot amb instal·lacions a 

altres tres depuradores: les de Geli-

da, Rubí i Terrassa. El preu de la lici-

tació del lot complert és de 496.000 

euros. El contracte s’executarà en el 

termini màxim d’un any. i
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BAIX VALLÈS. Amb l'objectiu de 
conscienciar sobre la quantitat de 
residus que llencem de forma in-
controlada a la natura, i promoure 
la recollida d'aquests abocaments 
il·legals, aquest cap de setmana di-
versos municipis baixvallesans es 
van sumar a la iniciativa europea 
Let’s Clean Up Europe!

És el cas dels alumnes de 3r i 
4t d’ESO de l’Institut La Sínia de 
Parets, que acompanyats del pro-
fessorat del centre, van participar 
divendres en la neteja de l’espai de 
la Torre de Malla. En la jornada, or-

ganitzada per l’Escola de la Natura 
i la regidoria de Medi Ambient, els 
prop de 125 estudiants es van cen-
trar en la recollida de les deixalles 
abocades en el safareig i el bosc de 
la Torre de Malla i el camí de la Ri-
era Seca. 

Els grups van recollir la brossa 
que van trobar per l’espai natural i 
van anotar tant la quantitat com la 
categoria dels residus per fer una 
valoració de l’estat de l’ecosistema 
i, posteriorment, van publicar les 
dades a una aplicació per facilitar la 
col·laborar amb el procés científic.

Una de les alumnes de l’Institut 
La Sínia, la Mariona, es va encar-
regar d’anotar la categoria de cada 
element que van recollir i assenya-
lava “a vegades no som consci-
ents del mal que fem pel medi 
ambient. És culpa de tots”.

On també es va celebrar aquesta 
jornada va ser a Mollet. A la ciutat 
es van realitzar dues iniciatives, 
una organitzada dimecres 5 de 
maig per l'Ajuntament al parc de 
la Creueta i l'altra organitzada diu-
menge per Associació de Famílies 
d'Alumnes - Escola Sant Gervasi a 

l'espai natural de Gallecs. Mentre 
que a Martorelles, uns 30 volunta-
ris van netejar dissabte la riera de 
Can Sunyer. Durant la jornada, to-
tes les restes recollides es van por-
tar a la deixalleria. En total van fer 
10 viatges amb els remolcs plens.

Més de 90 kg a Montornès
Pel que fa a Montornès, la iniciativa, 
que a Catalunya promou l’Agència 
de Residus i a Montornès està coor-
dinada per Montornès Animal amb 
el suport de l’Ajuntament, el Club 
Bàsquet Vila de Montornès i l’Ins-

MEDI AMBIENT  DIVERSOS MUNICIPIS VAN PARTICIPAR DURANT AQUEST CAP DE SETMANA EN LA JORNADA LET'S CLEAN UP EUROPE

PARETS/MOLLET. Diumenge va 
tenir lloc la primera caminada i 
pedalada de Sant Ponç a Gallecs 
organitzada per la plataforma Fem 
Parets, qui expliquen que l'esde-
veniment va ser un èxit, va comp-
tar amb més d'una seixantena de 
participants i "va ser molt grati-
ficant".

L'Albert Blasco, un dels mem-
bres de Fem Parets, explica que hi 
va haver "molta gent de Mollet 
i de Parets" i assegura que "va 
anar molt bé la caminada i va 
ser molt festiva, perquè hi havia 
els músics, i això sempre fa fes-
ta". També destaca que, en arribar 
a l'església de Gallecs, després del 
recorregut arrencat a Can Vila i 
que va fer parada a la Torre de Ma-

lla, s'hi va afegir a l'acte més gent 
que ja hi eren allà. A banda d'això, 
recalca el toc "reivindicatiu" que 
va tenir la pedalada, ja que "va 
fer un recorregut diferent de la 
caminada, passant pels llocs on 
Gallecs està més en risc".

Un altre dels membres de la pla-
taforma, i alhora músic de la ban-
da Al Carrer! La Sifònica del Vallès, 
Enric Miró, explica que al matí "hi 
va haver una trobada molt maca 
a Can Vila". En arribar a l'última 
parada, però, hi van trobar la nota 
discordant. "Vam fer una entra-
da molt maca a Gallecs, i al mig 
de la plaça hi havia un cotxe de 
la Policia Municipal de Mollet, 
que ens esperava", relata Miró, 
qui explica que els músics van se-

Èxit de la caminada 
de Sant Ponç a Gallecs, 
tot i la presència policial

LA POLICIA MUNICIPAL DE MOLLET VA PROHIBIR QUE ES FES EL PICA-PICA PREVIST, VA IDENTIFICAR DUES PERSONES I VA AIXECAR UNA ACTA

AL CARRER! La Sifònica del Vallès actuant al recinte de l'església de Gallecs

Germans Gallardo

montornès animal

MÉS DE 90 KG Els residus recollits en un matí a espais naturals de Montornès

aj. parets

ALUMNES DE LA SÍNIA  Durant la jornada de neteja organitzada divendres

guir tocant i, precisament, hi arri-
baven interpretant La presó del rei 
de França. "Hi ha casualitats", diu 
sorneguer.

Dues identificacions 
Blasco explica que, com que la po-
licia hauria vist que al cartell hi 
indicava un pica-pica, els reclama-
ven que no es podia fer. "I ja vam 
decidir no fer-lo", assegura, mal-

grat que hi afegeix que els agents 
"van estar intentant identificar 
la gent". Al final, expliquen des de 
Fem Parets que en van identificar 
dues persones i "van aixecar una 
acta". 

Amb tot, Blasco lamenta que "el 
problema va ser el to de la dis-
cussió. No vam entendre massa 
bé el tema de les identificacions, 
perquè no estava passant res".  

Actes

Aquesta setmana –des de dilluns i fins 

divendres– té lloc la 39a edició de la 

Fira de Sant Ponç de Mollet, que l'Ajun-

tament l'ha adaptat al context pandè-

mic i l'ha organitzat en format virtual. 

A la fira es posen a la venda productes 

de pastisseria elaborats al Centre Ocu-

pacional El Bosc, plantes remeieres i 

d’olor, mel, espècies i manualitats, en-

tre altres productes artesans fets pels 

usuaris de Can Vila.

LA 39a FIRA DE SANT 
PONÇ DE MOLLET, 
EN FORMAT VIRTUAL

titut Vinyes Velles, va aplegar 46 
persones inscrites, una participa-
ció superior a la registrada el 2015, 
quan es va celebrar la darrera edi-
ció al municipi.

L'activitat es va desenvolupar al 
llarg del matí de diumenge, amb el 
recinte firal com a centre neuràl-
gic, amb contenidors i membres 
de l’associació Montornès Animal 
informant, lliurant guants i bosses, 
i distribuint els residus a les seves 
fraccions corresponents.

En total, van recollir uns 90 kg 
de residus a punts com la llera 
del riu Mogent, el turó de les Tres 
Creus i el turó del Pedró. D'aquests 
residus, 24,7 kg corresponien a en-
vasos, 2,6 kg a paper i cartró, 4,7 kg 
a vidre i 58,2 kg a altres, com re-
buig i voluminosos.  

Activitats

Des del gener d’aquest any, l’associa-

ció Montornès Animal organitza reco-

llides de residus el darrer diumenge 

de cada mes, també amb el suport de 

l’Ajuntament i el Club Bàsquet Vila de 

Montornès. L’entitat informa de les 

trobades a través de les seves xarxes 

socials, on comparteix vídeos amb 

imatges de les accions.

TROBADES MENSUALS 
A MONTORNÈS PER 
RECOLLIR RESIDUS

De neteja als espais naturals
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bee box

TRASTERS

LLOGUER DE

des de 1m2

Avda. Catalunya, 16-A (Carrer Xiol - Baixos) · 08185 - Lliça de Vall 

www.beebox.cat

VIDEO VIGILÀNCIA

ALARMA INDIVIDUAL

CONTROL ACCÉS

ACCÉS 24 H / 365 DIES

93 843 79 91

Aforo limitado. Confirmad asistencia en el

Presentació de Animales como tú

a El Jardinet del Casal Cultural de Mollet 

amb Ismael López Dobarganes

Dijous 20 de maig, a les 19h

a El Jardinet del Casal Cultural,

Ronda Can Fàbregas, 5, Mollet del Vallès

Aforament limitat. Confirmeu assistència al
690 21 63 02 

o a secretariat.elcasal@gmail.com

Afadis, cooperativitzant
la diversitat funcional

- Com ha evolucionat Afadis?

- Eva: Afadis va néixer de la necessitat de 

les famílies, que buscaven un recurs que 

no existia en aquest territori, i van veure 

que la seva forma jurídica més pertinent 

era l’associació. Com a bon indicador en 

tot procés natural, van trobar que a me-

sura que anaven passant els anys se’ls 

hi quedava curt, i per això van sol·licitar 

una subvenció, un finançament Singular, 

a la Generalitat, que va ser concedit. A 

través d’aquest van poder cooperativit-

zar l’associació. Aquest és un procés que 

s’ha anat fent durant el darrer any i que 

ha culminat aquest any. I això què ens 

permet? A part de professionalitzar tots 

els serveis d’Afadis, ens permet també 

establir objectius estratègics a mitjà i 

llarg termini molt més ambiciosos.

- Un fet distintiu de la cooperativa és 

que les usuàries també en són sòcies.

- Eva: Sí, Afadis ha volgut que tinguessin 

tant veu com vot les persones usuàries, 

així com les famílies i els treballadors.

- Quina vinculació heu tingut amb 

l’Ateneu Cooperatiu?

- Anna: L’Ateneu ens ha donat molt suport 

en tot moment, perquè ells ho coneixen 

molt a fons, treballen amb moltes entitats 

i els hi donen suport. Des de l’inici hem 

tingut el seu suport perennement per a la 

transformació d’associació a cooperativa.

- Quines activitats feu a Afadis?

- Míriam: Fem caminades, costura, de ve-

gades fem colònies, algunes manualitats.

- Quina és la tasca de l’entitat?

- Míriam: Afadis ajuda la gent que està 

discapacitada intel·lectualment. Així po-

dem ajudar-nos entre tots. Per exemple, 

la Maria m’ajuda a cosir, ens ajuda a fer 

moneders, clauers...

- Com a usuària, per què t’agrada ve-

nir-hi?

- Míriam: Per què m’ha canviat la vida 

molt de cop i m’hi sento molt estimada.

- Eva, cal destacar que el vostre cen-

tre està reconegut per la Generalitat.

- Eva: L’any 2019 es va decidir fer aquest 

tomb de centre de dia a servei de teràpia 

ocupacional, i per fer això cal iniciar uns 

tràmits amb la Generalitat. Actualment 

ja els hem culminat i, per tant, hem es-

tat acreditats per la Xarxa Pública de 

Serveis Socials com a entitat proveïdora 

de servei i això vol dir que complim els 

estàndards de qualitat en el servei que 

oferim, en com l’oferim i en la diversitat 

de professionals que som per oferir-ne.

- Quina capacitat teniu?

- Eva: A través del servei de Teràpia 

Ocupacional oferim atenció de 9 h a 17 

h a persones amb un grau de discapaci-

tat reconegut major o igual a un 65%. 

Actualment són 11 persones usuàries 

que acudeixen al nos-

tre servei, 3 vacants 

pendents de reincor-

porar-se i una capacitat 

registral de fins a 20 

persones.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

Les càmeres de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
han visitat aquesta primavera l’Associació de Famílies 
amb Discapacitat del Baix Montseny (Afadis), a Santa 
Maria de Palautordera, per conèixer aquesta entitat que 
recentment ha fet el pas d’associació a cooperativa. Ens 
atenen l’Eva Fernández, psicòloga i responsable del cen-
tre ocupacional, l’Anna Romaní, administrativa i tècnica 
en comunicació i la Míriam Medina, usuària d’Afadis.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org
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El govern de Sant Fost tindrà una 
retribució per dedicació exclusiva, 
la de l'alcaldessa, i tres de parcials
SANT FOST. El govern ha aprovat la 
dedicació dels càrrecs electes del 
consistori. A diferència de l'ante-
rior mandat d'Independents Units 
per Sant Fost (ISUF), en el qual no-
més cobrava per dedicació exclusi-
va l'alcaldessa, en aquest mandat 
també rebran un sou el primer 
tinent d'alcalde, Alberto Bastida, 
la regidora d'Ensenyament, Blanca 
Torrallardona i l'edil d'Urbanisme, 
Margarita Santos.

El ple celebrat el passat dijous, 
el primer del nou equip de govern 
format per IUSF i En Comú Podem, 
va aprovar per 7 vots a favor –els 
de l'equip de govern– i 5 en con-
tra –els del grup ERC-Junts per 
Sant Fost; la regidora adscrita no 
va assistir-hi– les dedicacions i el 
sou dels nous edils. Així i tot,  Mont-
serrat Sanmartí cobrarà 38.000 € 
anuals bruts distribuïts en 14 men-

sualitats, uns 4.000 € menys que el 
seu predecessor. També tindran 
un sou el primer tinent d'alcalde, 
Alberto Bastida, que cobrarà el 
mateix que quan formava govern 
amb ERC-Junts (32.000 €) per una 
dedicació parcial del 80%. Men-
tre que la regidora d'Urbanisme, 
Margarita Santos, rebrà un sou de 
30.000 € per la mateixa dedicació 
que Bastida i la regidora d'Ense-
nyament, Blanca Torrellardona co-
brarà 7.200 € anuals bruts per un 
20% de dedicació.

La resta d'edils del consistori 
cobraran per assistència a plens 
ordinaris (100 euros), juntes de 
govern locals (150 euros), comis-
sions informatives (100 euros) i 
comissions especials de comptes 
(100 euros).

Per al regidor d'ERC-Junts, Car-
les Miquel: "Sempre hem entès 

AJUNTAMENT A DIFERÈNCIA DE L'ANTERIOR MANDAT D'IUSF, TAMBÉ TINDRÀ UN SOU EL PRIMER TINENT D'ALCALDE I LES REGIDORES D'ENSENYAMENT I URBANISME

n El ple de dijous va rebutjar la moció 
presentada per ERC-Junts per liquidar 
el pagament de les retribucions de la 
nòmina que li correspondrien a la re-
gidora no adscrita María José Sánchez 
dels seus últims quatre mesos al go-
vern, les quals encara no hauria per-
cebut. Des d'ERC-Junts, Carles Miquel, 
argumentava: "Demanem al ple, ara 
que ens han aclarit que podria cobrar 
- fent referència a l'informe que el 
mateix Miquel havia demanat a la Di-
putació sobre el cas- insti al govern a 
liquidar les nòmines no percebudes". 
Mentre que l'alcaldessa li responia que 
no havien rebut aquest informe i que 
l'assumpte ja era al Tribunal de Cuen-
tas, assenyalant: "Complirem el que 
dictamini aquest tribunal". Sanmar-
tí també afegia: "És l'alcalde qui tira 
endavant els pagaments. Si vostè ha-
gués volgut ja ho haqués fet". Mentre 
Miquel li responia: "Jo com a alcalde 
mai he desestimat un reparament de 
la intervenció municipal. Només amb 
la signatura de l'alcalde no surten els 
pagaments".

EL PLE DESESTIMA LA 
MOCIÓ PER PAGAR EL 
SOU A M. SÁNCHEZ

que el treball s'ha de remune-
rar, per això ens repugna quan 
s'omplen la boca dient que no-
més cobraran per assistència 
a reunions i ara acaben fent el 
mateix", apuntava Miquel, i afegia: 

"Els meus companys cobraven 
500 € bruts per 14 pagues per 
una dedicació del 15% i aquests 
tres regidors assistiran a una re-
unió setmanal per la qual cobra-
ran 150 €, més indemnitzacions 
per assistir a plens i comissions 
informatives", feia referència Mi-
quel, respecte a les crítiques que 
IUSF havia fet a les assignacions 
del seu govern.

Miquel també lamentava: "Quan 
havíem aconseguit homogeneït-
zar les indemnitzacions ara re-
baixen les derivades als òrgans 
d'assistència de l'oposició i in-
crementen les dels òrgans a les 
quals assisteix el govern".

Unes declaracions a les quals 
l'alcaldessa responia: "Nosaltres 
treballem més, som més efectius 
i el cost total nostre és inferior al 
seu", argumentava Sanmartí. 

Arques municipals

Segons l'actual govern, en la seva 
entrada a l'Ajuntament es van trobar 
factures de proveïdors pendents de 
pagament (2020) que sumaven un to-
tal de més de 493.000 euros i factures 
entrades el 2021 d'un valor de més de 
118.000 euros. Una situació ara ja re-
solta, segons indiquen, però que havia 
generat "moltes queixes".

PAGAMENTS PENDENTS 
A PROVEÏDORS

COMUNICACIÓ

La UAB reconeix Mollet, 

Montmeló, Martorelles i 

el Consell Comarcal per 

la seva transparència

La Universitat Autònoma de Barcelona ha 
concedit als ajuntaments de Mollet, Marto-
relles i Montmeló i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental el Segell Infoparticipa 2020 
que reconeix les bones pràctiques i la trans-
parència dels webs de les administracions 
locals. Per a l’alcalde de Mollet, Josep Mon-
ràs, “de nou, aquest reconeixement, posa 
de manifest el compromís que segueix 
mantenint l’Ajuntament per la màxima 
transparència cap a la ciutadania posant 
tota la informació al seu abast i donant-li 
tot tipus d’eines per potenciar la seva 
implicació en la gestió de la ciutat”. El 
consistori molletà ha obtingut una puntu-
ació del 98%, sobre 100. Mentre que el de 
Martorelles amb una nota de 90,38 punts es 
troba entre els deu primers municipis del 
Vallès Oriental amb millor puntuació i és el 
municipi de menys de 5.000 habitants amb 
millor nota de la comarca: "És una fita as-
solida per sisè any consecutiu i fa palès 
que l’Ajuntament continua, tal com es va 
proposar a l’inici del mandat, procurant 
que la transparència sigui un tret distin-
tiu en la manera d’actuar", explica l'alcal-
dessa accidental, Anna Nogueres. 

SUPRAMUNICIPAL

El col·lectiu Taca d'Oli 

reclama als partits 

independentistes que 

formin govern

MOLLET. El col·lectiu Àvies i Avis de Mollet 
del Vallès per la Llibertat que,  des de la tar-
dor del 2017 es troba cada dimecres davant 
de l’Ajuntament  per reivindicar la llibertat 
dels presos polítics empresonats i el retorn 
dels exiliats, s'ha unit al conjunt dels col·lec-
tius integrants a l’anomenada Taca d’Oli 
(Avis i àvies de Catalunya per la Llibertat), 
per a reclamar als partits independentistes 
la formació de govern.

Aquest dijous, dia 13 de maig una repre-
sentació de Taca d’Oli, de la qual va formar 
part una persona de Mollet, va lliurar als 
grups parlamentaris de Junts, ERC i la CUP 
un manifest que recull els plantejaments 
del col·lectiu i reclamen als partits:"Que 
formin govern, que es deixin de barallar 
i que es posin a treballar per a aconse-
guir la independència del nostre país 
que per això vam aconseguir el 52% dels 
vots en aquestes eleccions!".

L’acte de lliurament es va fer a les 12 h al 
Parlament de Catalunya. També estava pre-
vist que  cada col·lectiu de Taca d’Oli fes el 
lliurament del mateix manifest a les forma-
cions d’àmbit local. A Mollet l'entrega es va 
fer coincidint amb l’acte del Parlament. 
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Amazon anuncia uns 130 

llocs de feina en el nou 

centre logístic de Mollet
MOLLET. El gegant del comerç elec-

trònic, Amazon, preveu crear més 

de 270 llocs de treball fixos gràcies 

a les noves estacions logístiques 

que obrirà a Mollet, Barcelona i 

Montcada, segons ha anunciat en 

un comunicat.

La multinacional també ha 

anunciat que comptarà amb la 

col·laboració de 20 empreses lo-

cals independents de repartiment 

i contractarà més de 800 conduc-

tors, els quals s'encarregaran de 

recollir els paquets als centres lo-

gístics i entregar-los als clients de 

la companyia a les seves localitats.

En marxa a l'octubre
En el cas de Mollet, la planta amb 

més de 10.400 metres quadrats 

LABORAL LA MULTINACIONAL PREVEU PODER POSAR EN MARXA LA PLANTA LOGÍSTICA DE CAN MAGAROLA A L'OCTUBRE

-que s'ubicarà al polígon industri-

al Can Magarola, a l'avinguda Can 

Magarola on havien estat les plan-

tes de Bacardi- està previst que 

comenci a funcionar a l'octubre 

d'aquest any i crearà gairebé 130 

MOLLET. Després de gairebé un any 

aturats a causa de la pandèmia, la 

Comissió Jubilats i pensionistes de 

Mollet va tornar aquest dijous als 

carrers per seguir defensant un 

règim de pensions just. Els pensio-

nistes es van concentrar  a les 11 h, 

davant l'Ajuntament de Mollet per 

donar el seu punt de vista sobre les 

propostes de pensions que ha fet la 

Comissió del Pacte de Toledo. En-

tre els reclams, no allargar la vida 

laboral i  oferir: "Una contractació 

estable i amb salaris dignes. Això 

permetrà que els ingressos a la 

Seguretat Social siguin els ade-

quats", exposava el seu portaveu, 

Josep Torrecillas.  

Els pensionistes 
recuperen el carrer per fer 
les seves reivindicacions

AQUEST DIJOUS ES VAN CONCENTRAR DAVANT L'AJUNTAMENT

llocs de treball fixos, a més de les 

més de 170 oportunitats de treball 

indirecte per a repartidors de les 6 

empreses de repartiment amb què 

Amazon col·laborarà en aquesta 

localitat.

Segons la companyia, aquestes 

estacions logístiques impulsen 

l'última milla del procés de co-

mandes d'Amazon i ajuden a mi-

llorar l'experiència d'entrega dels 

clients. 

A Catalunya, Amazon ja compta-

va amb 3 estacions logístiques a la 

zona Franca, Rubí i a Martorelles. 

A aquestes s'hi sumarà l'estació 

que fa unes setmanes va anunciar 

que s'ubicarà a Tarragona.  

amazon

LA NAU  Al polígon de Can Magarola on la companyia preveu instalar-se

La contractació creix 
al Baix Vallès, però 
és majoritàriament 
temporal

La contractació formalitzada al 

Vallès Oriental durant l’abril du-

plica la xifra registrada ara fa un 

any. Així ho recullen les dades de 

l’Observatori-Centre d’Estudis del 

Consell Comarcal. En total es van 

formalitzar 10.636 contractes, uns 

300 menys que els registrats du-

rant el mes de març, però gairebé 

el doble que els formalitzats just un 

any enrere (5.865), en ple confina-

ment per la pandèmia, quan l’acti-

vitat estava pràcticament aturada. 

Pel que fa a la qualitat d’aquesta 

contractació, els increments es pro-

dueixen amb més força en la con-

tractació temporals. Per municipis, 

la Llagosta va registrar a l'abril 

137 contractes (+117% respecte 

a l'any passat); Martorelles, 362 

(+25,3%); Mollet, 1.641 (+55%); 

Montmeló, 172 (207,1%); Mon-

tornès, 499 (+62%); Parets, 781 

(+84,6%); Sant Fost, 115 (+10,6%), 

i Santa Maria de Martorelles, 10.  

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Devolució de la 

fiança en finalitzar 
el contracte 
d’arrendament
A la finalització del contracte, l’inquilí 
ha de restituir a l’arrendador l’habitat-
ge o local “tal com la va rebre”. Ara bé, 
l’arrendador no pot retenir l’import de 
la fiança per a fer front al que es deno-
minen, conforme al que disposa l’art. 
1561 del Codi Civil, “menyscaptes 
produïts per l’ús ordinari o per causa 
inevitable”.
D’aquesta manera, l’arrendador úni-
cament podrà retenir la fiança quan 
l’immoble no se li retorna tal com 
l’arrendatari la va rebre o tal com 
s’havia pactat que l’arrendatari havia 
de lliurar-la, exclosos les deterio-
racions produïdes per l’ús normal i 
diligent de l’immoble al destí convin-
gut al llarg del temps. Ha de tenir-se 
en compte que, a menys durada de 
l’arrendament, menys “normal” serà 
que la finca present danys que no 
existien al temps de la signatura del 
contracte i que, a més anys, és més 
raonable que hi hagi portes que toquin 
el sòl, persianes que no acabin de tan-
car bé, taques en la pintura d’algunes 
parets, etc.
Així, en cas de discrepància, es neces-
sitaran elements de prova que acredi-
tin el bon o mal estat de la finca. En 
aquests supòsits és aconsellable que 
s’aixequi algun tipus d’acta (preferi-
blement notarial) amb fotografies que 
acreditin l’estat de la finca i tot això en 
el menor temps possible després de la 
finalització del contracte i lliurament 
de la possessió.
En el supòsit de desperfectes, és re-
comanable que, així mateix, es re-
captin pressupostos de reparació, es 
reparin efectivament i que tot això es 
vagi notificant immediatament al (ex) 
arrendatari.

Compromís per 
reindustrialitzar la 
planta de Bosch

El conseller d’Empresa i Coneixe-

ment, Ramon Tremosa va traslla-

dar en una reunió celebrada dime-

cres telemàticament amb el comitè 

d’empresa de la planta de Bosch de 

Lliçà d’Amunt, que el Departament 

d’Empresa i Coneixement formarà 

part de la taula de reindustria-

lització de la planta a través de la 

Direcció General d’Indústria, i va 

reiterar el compromís del Govern 

de “treballar activament” per 

trobar un projecte industrial per a 

la planta.  
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A mitjans dels anys 70 i la dècada dels 80 van proliferar al territori les 

associacions de veïns, entitats organitzades i majoritàriament lligades al 

moviment obrer, que van néixer a moltes ciutats de l'entorn metropolità 

de Barcelona, que havia crescut de manera desorganitzada en els anys 

del desarrollismo franquista. Aquells van ser uns anys d'efervescència de 

l'associacionisme veïnal, que, en moltes ocasions reivindicava qüestions 

tan bàsiques com l'arribada de serveis o l'asfaltatge dels carrers, i que 

va protagonitzar una lluita reeixida. Anys després, aquelles associacions 

van anar evolucionant i, malgrat no abandonar del tot el seu vessant més 

reivindicatiu, van convertir-se en espais d'activitats per al veïnat que 

cohesionaven el barri, petits pobles dins la ciutat. L'envelliment i la manca de 

relleu en moltes d'elles fan perillar la seva continuïtat. Cal repensar els seus 

objectius i estratègies perquè segueixen sent l'instrument més fiable per 

vetllar pel benestar i les necessitats dels barris. SomMollet enceta aquesta 

setmana una sèrie d'entrevistes amb responsables de les entitats veïnals de 

la ciutat. Una mena de reconeixement implícit a tants anys de lluita i treball i 

una manera de fer d'altaveu de les seves reivindicacions.

FORÇA VEÏNAL

Editorial
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l Moviment del 15-M o també movi-
ment dels Indignats, fa una dècada. 
I en aquests deu anys, han passat i 
canviat moltes coses.

Stéphane Hessel, l’any 2010 va escriure el 
llibre Indigneu-vos, breu però contundent, que 
confrontava joves (i no joves) a indignar-se pel 
món on vivim, per les injustícies, per l’acapara-
ment i abús de poder que feien i fan els grans 
poders financers, mediàtics, econòmics,

L’any següent, sorgia un moviment ciuta-
dà arran de la manifestació del 15 de maig de 
2011. La plataforma Democracia Real Ya i molts 
altres col·lectius arreu del territori, s’organitza-
ven i cridaven a la mobilització de la ciutadania 
indignada amb el panorama social, polític i eco-
nòmic.

El lema Sense Casa, Sense Feina, Sense Pensió, 

Sense Futur, omplia pancartes i omplia places. 
Vam sortir al carrer per dir prou. Les acampa-
des a diferents ciutats de l’Estat, i a molts mu-
nicipis, entre d’altres a Mollet, amb un debat i 
reflexió conjunta, assemblearisme popular, on 
s’expressava un rebuig frontal a la corrupció, a 
les retallades en els serveis públics, a l’especu-
lació, i en general a la idea que els de baix ha-
guessin de pagar els plats trencats d’una crisi 
provocada pels grans poders. Sumat a la reivin-

10 anys del 15-M

E

MARINA 
ESCRIBANO

 MASPONS
Regidora de Mollet en Comú

dicació d’un futur digne per als joves, per poder 
emancipar-se, pel dret a l’habitatge, i per una 
millora del sistema democràtic.

On ha anat a parar i com s’ha transformat 
aquell “cabreig col·lectiu”? Segueix sent ne-
cessari el moviment? Descaradament sí, molt 
necessari.

En els darrers anys s’està produint un creixe-
ment de la ultradreta, i per primer cop des de 
fa 40 anys, està present a les institucions públi-
ques. És una amenaça directa a la democràcia 
i als drets individuals i col·lectius. La fragmen-
tació de l’espai de l’esquerra no és una bona si-
tuació, i cal unitat per fer front a aquesta dreta 
reaccionària. El sistema econòmic segueix igual 
de depredador, posant per davant el benefici 
de les grans corporacions i engrandint les de-
sigualtats socials.

Han canviat coses, però d’altres han quedat 
com sempre o encara van pitjor per a la majoria 
de la ciutadania. Sí, la majoria. La que treballa 
per un sou que necessita per viure (sigui assala-
riat o en règim autònom). Tota una majoria que 
no viu de rendes ni té grans fortunes ni herèn-
cies. La majoria curranta.

Avui dia, l’habitatge, la llum, l’aigua, l’aliment, 
no estan garantits a tota la població; les condi-
cions laborals han empitjorat: treballs més 
temporals i més precaris. Uns serveis de salut 
i educació públics amenaçats.

Davant aquests atacs constants, davant la 
necessitat de millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania, segueix sent plenament viu i vigent 
l’esperit del 15-M i la necessitat de recuperar el 
sentit de comunitat.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

la pantalla s’hi veu una batalla 
medieval. De sobte apareix una 
patrulla de la policia anglesa 
amb la sirena eixordant, s’atura 

i demana la documentació d’alguns dels 
combatents. Aquesta és una de les escenes 
delirants de la pel·lícula de la Monty Pyt-
hon on es reinterpreta el mite del rei Artús 
i on la Taula Rodona esdevé Taula Quadra-
da. D’alguns futbolistes també es diu que 
la veuen quadrada. I com vull parlar d’una 
trista escena amb policia, puc dir que hi ha 
poders que no quadren res.

El món està en una guerra terrible per in-
teressos d’uns pocs. El que s’està fent amb 
els mars i rius, amb els boscos i conreus, 
amb les polítiques energètiques, agràries i 
de distribució, amb els drets humans i labo-
rals, la taxa de natalitat... Això només es pot 
denominar Guerra contra el Planeta, o sigui 
guerra contra tots i en favor d’uns pocs que 
la veuen quadrada. Només roda bé una ri-
quesa especulativa fora mida.

Els qui poden decidir haurien d’haver 
estat mestres de primària, poetes, pagesos, 
voluntaris socials o altres ocupacions d’es-
treta relació amb la intensitat de la vida, 
allunyats del joc d’interessos sense escrú-
pols i la manca absoluta de sentit comú. Fa 

A

LA VEUEN QUADRADA

Químic

ISIDRE OLLER
Finestrals 

i mosquiteres

8 mesos que rebo una mesada anòmala del 
Sepe i no he pogut comunicar-hi. Això és el 
progrés? Larra estava més avançat al segle 
XIX amb allò de “torni demà”. A més, és del 
gènere absurd: no resolen un tràmit i en 
generen d’altres d’afegits que encara gri-
pen més els engranatges. Quina manca de 
respecte a la ciutadania! 

M’han convidat a recitar en un acte a fa-
vor del comerç de proximitat. A la plaça de 
Gallecs ja hi havia una patrulla de la policia 
abans de l’arribada de dues caminades po-
pulars que volien celebrar l’acte. La policia 
tenia raó perquè no hi havia un permís ofi-
cial, però jo vaig veure una manera d’adre-
çar-se a la gent gens assenyada. La policia 
té autoritat, però no pot ser autoritària. La 
llei i l’esperit de la llei. No hi havia cap ele-
ment objectiu per fer-li passar una mala 
estona a la noia que li van demanar la do-
cumentació i menys frenar un acte que no 
era de multituds ni de gent que no mantin-
gués distàncies ni el que hagués demanat 
la policia. Arribem a casa i la televisió ens 
mostra tanta misèria i tantes multituds no 
respectuoses... A Gallecs m’ha semblat un 
capítol més d’anar contra la Cultura (ai si 
la gent adquireix criteri i es mou!) i d’anar 
contra el consum raonable (ai els grans 
magnats que no podran tirar milions ni 
acomiadar milers de treballadors!). Més, i 
més, i més, i més caps quadrats...
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stem fent obres de millora al car-
rer Major de Parets perquè amb les 
obres que es van fer en el seu dia 
quedaven aspectes per resoldre.

S’ha redactat un projecte de millora que 
contempla diversos aspectes. El projecte 
es va aprovar amb els vots a favor d’Ara Pa-
rets ERC, Parets per la República i Sumem 
Esquerres a Parets. Per tant, quan la repre-
sentat de Parets per la República diu que és 
un nyap, s’ha de respondre, si és un nyap és 
també el seu nyap. Quan Ara Parets ERC ho 
critica, probablement estem davant d’uns 
aficionats a la política que creuen que tot si 
val i l’època del tot si val ja ha passat. Facin 
propostes, no critiquin els projectes apro-
vats amb els seus vots, siguin més solvents.

Aquest projecte vol donar seguretat als vi-
anants, s’han instal·lat jardineres i pilones 
reproduint el tram final del carrer Major. 
Una banda destinada específicament als vi-
anants és més ample que l’altra en espera 
que el carrer pugui arribar a ser només pels 
vianants, llavors es podran treure les pilo-
nes. Tot el projecte compleix la normativa 
prevista inclòs el pas de cadires de rodes. 
També es fixaran tres àrees ben delimitades 

ls trastorns de conducta, d’alimen-
tació, d’ansietat i, fins i tot, les au-
tolesions i intents de suïcidi han 
augmentat arran de la pandèmia 

tant en adolescents com en nens. Això ha 
fet que els centres de salut mental estiguin 
desbordats. Això no és cap sorpresa, perquè 
des de sempre hi ha hagut una mancança de 
psicòlegs i psiquiatres a la sanitat pública. 
El CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i 
Juvenil) de Mollet sempre ha destacat per la 
falta de personal. Per concertar la primera 
visita calen mesos d’espera i per les visites 
posteriors poden passar tres mesos. A més a 
més, el CSMIJ només tracta trastorns de con-
ducta, TDAH (trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat), alimentació i TEA (tras-
torn de l’espectre de l'autisme). Tot el que fa 
referència a trastorns de llenguatge o tras-
torns d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia), 
que són un tant per cent molt elevat de les 
consultes psicològiques, aquests trastorns 
no els agafa, se’ls dona l’alta i els pares han 
de buscar una solució, que normalment és, 
o bé la via privada o des de l’escola s’intenta 
ajudar-los amb un PI (programa individu-
alitzat) o bé fent algunes adaptacions del 
currículum.

D’altra banda, molts casos de TEA, TDAH 
o trastorns de conducta porten associats 
problemes d’aprenentatge i el nen /jove ne-
cessita un tractament més freqüent, no n’hi 
ha prou amb una visita cada 3 mesos. Aquí 
és on la família que s’ho pot permetre acu-
deix a la privada. Per ajudar a les famílies a 
pagar el tractament de logopèdia o psicope-
dagògic existeixen les beques del MEC (Mi-
nisteri d’Educació i Ciència). Aquestes be-
ques estan destinades a fer el tractament de 
llenguatge i pedagògic dels nens/joves amb 
necessitats educatives especials. Fins ara els 
requisits per demanar les ajudes consistien 
a presentar un grau de discapacitat, trastorn 
greu de conducta, TDAH o altes capacitats i 
com que no sobrepassaven uns barems eco-
nòmics en funció del nombre d’integrants 
d’una família. L’any passat van entrar en la 
convocatòria els nens amb TEA, S’atorguen 
913 € per reeducació pedagògica i 913 € per 

Si és un nyap és el seu nyapAjuts a nens amb necessitats 
educatives especials

E
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de càrrega i descàrrega per garantir als co-
merciants que puguin abastir-se. Es millorarà 
la plaça que hi ha entre el carrer Ferrer i Guàr-
dia amb la intersecció amb el carrer Major i es 
netejaran els grafits.

Aquest és el sentit del projecte, no devem 
estar gaire equivocats perquè fins ara no hem 
rebut cap queixa de ningú del carrer. Només 
n’hem rebut una externa i la dels partits ara 
la oposició, tot i que alguns hi varen votar a 
favor.

S’inicien també les obres de Ferrer i Guàr-
dia i Aurora per tal d’acabar la urbanització 
d’aquest sector. El carrer Ferrer i Guàrdia tin-

drà un acabat molt bonic de tons rosats amb 
pedra de pòrfir, al ser un carrer transversal 
pensem que aquest acabat es podrà reproduir 
a Via Piquer i Empordà. S’haurà d’estudiar.

El tema del cablejat cal apuntar que l’ante-
rior alcalde i regidor de Via Pública, durant 
dos anys, no va ser capaç de treure aquest 
envelat. No és per acusar, que no ens agrada, 
però diguem-ho tot. Els errors es poden tole-
rar, les mentides no. Fer molt soroll, de vega-
des, no es garantia de res.

reeducació del llenguatge. Aquesta quantitat 
no ha variat en 30 anys i no s’ha adaptat mai al 
nivell de vida. Per demanar-les cal omplir els 
documents per internet, un dels formularis 
l’omple el professional que farà la reeducació, 
l’altre l’escola i finalment és el psicopedagog 
de l’EAP qui el signa o no, depenent si conside-
ra que compleix els requisits o no.

L’EAP és l’equip d’assessorament psicope-
dagògic designat pel departament d’ensenya-
ment de la Generalitat. És un professional que 
passa un cop per setmana o cada quinze dies 
per les escoles (tant públiques com concerta-
des) i s’encarrega de detectar els casos que ne-
cessiten ajuda i derivar al CSMIJ si s’escau. Un 
cop signada la beca, es tramita, reps la resposta 
al febrer i els diners al juny.

Això vol dir que les famílies han d’aportar els 
diners abans i si no ho poden fer s’han d’espe-
rar un any fins que no reben els diners.

Segons la nova llei orgànica educativa (LO-
EMLE) que proposa la ministra d'educació Isa-
bel Celaà només podran accedir a aquestes be-
ques els nens amb discapacitat, trastorn greu 

de conducta, trastorn greu de la comunicació 
i del llenguatge, TEA i nens amb alta capacitat 
intel·lectual. Queden fora els nens amb dislèxia 
i TDAH que representen més de la meitat dels 
casos que necessiten ajuda extraescolar.

Els alumnes amb dislèxia ja tenien un accés 
limitat a les ajudes. No han estat mai recone-
guts entre els col·lectius amb dret a una beca 
per necessitats educatives especials, però grà-
cies al buit de la regulació que no especificava 
un grau concret de discapacitat podien optar 
a l’ajuda. A partir d’aquest any per poder ac-
cedir a les beques es necessitarà tenir un cer-
tificat de disminució de com a mínim del 33%. 
Aquest certificat s’ha de sol·licitar a Benestar 
Social i serà molt difícil que nens amb dislèxia 
o TDAH puguin acreditar aquest 33%, si no te-
nen un trastorn associat. Això tanca la porta 
a milers de nens que sense aquesta ajuda no 
podran accedir a un tractament de logopèdia 
o psicopedagògic fora de l’escola.

És indignant que s’escatimin recursos en 
educació i sanitat al·legant problemes pressu-
postaris i després s’inverteixin més de 20.000 
milions d’euros en defensa.

Els alumnes amb dislèxia no han 

estat mai reconeguts entre el 

col·lectiu amb dret a una beca per

necessitats educatives especials

Amb el projecte del carrer Major

no devem estar gaire equivocats

perquè fins ara no hem rebut cap

queixa de ningú del carrer

Bústia

El disc de vinil: la clau 
per gaudir d'una cançó

La música ha acompanyat l’ésser humà des 
de l'inici dels seus dies. Així com aquesta ha 
evolucionat, també ho han fet les seves for-
mes de reproducció, i una d'elles està tor-
nant després d'un temps en l'oblit: el disc 
de vinil.

Aquesta tecnologia analògica va tenir 
el seu apogeu als anys setanta i va passar 
a ser indispensable per a un gran nombre 
de persones. Anys més tard, amb l'arribada 
del CD, va anar perdent protagonisme i va 
quedar reservada per a aquells melòmans 
que sabien apreciar-la.

Amb els anys, molta gent s’ha adonat que 
un CD, o fins i tot el mòbil, ens permeten 
escoltar la mateixa música que un tocadiscs 
però no experimentar la mateixa sensació. 
El característic so d’entre pistes, és l'espur-
na que aviva la concentració després de se-
gons de distracció al ritme de la música, les 
antigues i comunament desgastades porta-
des dels vinils, són el reflex de records que 
es van forjar en la memòria sota el so d'una 
cançó, i el disseny del disc i la seva funda, 
són la prova de l'esforç realitzat per a la 
seva producció.

És habitual sentir que requereix més fei-
na reproduir una cançó en un tocadiscs, 
però si veritablement vols gaudir-la, hauràs 
de deixar enrere les insípides caràtules dels 
CD i les pantalles, per tal de poder establir 
un vincle entre la melodia i tu. 

 Àlex fernández ortiz / mollet

Emotivitat al ple de Sant Fost

No estic gaire introduït en temes de polí-
tica municipal, tampoc és la meva feina. 
Malgrat això em permeto unes reflexions 
relatives al primer ple de la nova legisla-
tura del passat 6 de maig. La política com 
qualsevol altra feina hauria d'estar regida 
per la màxima racionalitat de què siguem 
capaços. Intentant que l'emotivitat no em-
boiri aquesta labor. Atent, per internet de 
l'evolució del ple, no se li escapava a nin-
gú una alcaldessa amb una actitud hostil, 
potser agressiva a vegades amb sarcasme, 
traspuava ressentiment. Aquest salt sobtat 
de l'oposició al govern potser, li ha encorat-
jat per donar sortida a sentiments de frus-
tració. En definitiva, massa emotivitat. Una 
emotivitat perillosa si ha de ser la guia de 
la feina del nou govern presidit per la Sra. 
Sanmartí. No entro en els continguts dels 
enfrontaments. No tinc prou informació 
ni preparació. En altre ordre de coses, és 
molt sorprenent que el canvi de pensament 
només d'un jove regidor, pugui determi-
nar tota una política municipal. Un canvi 
absolut de govern i tota la implicació que 
comporta: la decisió d'un sol noi! Amb tot el 
respecte per la seva joventut. De ben segur 
que és legal i democràtic, no per això cohe-
rent o desconcertant. Tant de bo tinguem 
un govern regit per la racionalitat i no per 
les emocions. Em permeto anotar i recor-
dar algunes de les emocions bàsiques: ira, 
ràbia, frustració, por, fàstic, etc. 

 xavier conesa lapena / sant fost

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Buscaven uns prototerroristes de #Parets 
armats amb un porró de vi negre i una 
bossa de ganxituos. També portaven una 
gralla i un ukelele ilegals. 
[Sobre la presència de policia durant la 

caminada de Sant Ponç a Gallecs]

@AVGallecs Colla dels Torrats @torrats

Podeu veure al Moll Fer a la mostra 
de bestiari GERMANS DE SANS fins al 
29 de maig a l'Ateneu de la Fundació 
Iluro de Mataró. Hi podreu gaudir 
d'altres bèsties creades per la Dolors 
Sans, escultora del Moll Fer.
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Aina Martín i Ona Caminal, de plataAlba Orois, preseleccionada per al Mundial sub-19

Aina Martín i Ona Caminal, del Club Patí Parets, 

van ser subcampiones d'Espanya de Quartets 

de patinatge artístic amb el Club Patinatge Lliçà 

de Vall. Les dues paretanes competeixen en 

equip amb l'entitat lliçanenca. 

La molletana Alba Orois ha estat preseleccionada per al combinat 

estatal per fer una concentració del 24 al 30 de maig, que té com 

objectiu preparar el Mundial sub-19 de bàsquet. La cita internacional 

se celebrarà a Hongria del 7 al 15 d'agost. L'objectiu serà lluitar pel 

podi, tal com va fer a l'edició passada amb un tercer lloc a Tailàndia. 

MOLLET. El DM Group Mollet ha 

iniciat la fase d'ascens a Leb Pla-

ta amb una derrota dolorosa en 

el primer duel de la lligueta con-

tra el Safir Fruits Alginet, per 77 a 

58. L'equip dirigit per Josep Maria 

Marsà va fer un bon primer quart, 

però a partir d'aquí es va descon-

nectar i finalment es va esborrar 

de la pugna pel partit. Tot i aquest 

imprevist al primer duel de la fase 

d'ascens, que té lloc a Salou fins 

diumenge, el Mollet té dos partits 

més per reaccionar i intentar cele-

brar un ascens, que seria històric 

a Leb Plata.

Dijous contra l'Alginet, el Mollet 

es va mostrar dins la pista només 

al primer quart. De fet, va acon-

seguir un avantatge de 5 a 15 als 

primers compassos i va acabar el 

quart amb un esperançador 11 a 

18, gràcies en part a l'encert que 

no ha tingut al llarg de la tempo-

rada en el tir exterior, amb tres 

triples en deu minuts: dos de Javi 

Rodríguez i un de Marc Pagès 

–màxim anotador amb 21 punts–. 

BÀSQUET | Lliga EBA  EL CB MOLLET DISPUTA EL SOMNI DE PUJAR A LA LEB PLATA EN UNA LLIGUETA A SALOU FINS DIUMENGE

A partir d'aquí, el guió del duel va 

ser del tot inesperat per a la par-

ròquia molletana, que veia com 

minut a minut es feia miques la 

bona feina del primer quart.

L'Alginet va aconseguir un 

parcial demolidor, 18 a 0, que al 

descans presentava un bagatge 

desconegut aquesta temporada, 

20 a 3, que deixava un marcador 

de deu punts de desavantatge pels 

molletans, 31 a 21. Tot i això, en-

cara hi havia tota la segona part en 

joc, però el Mollet tampoc va reac-

cionar al tercer quart (29-15) i tan 

sols a les acaballes va mostrar les 

federació catalana de bàsquet

dents (17-22). El d'Alginet, Marc 

Gález, va ser una piconadora amb 

tres triples i 19 punts en total.

Quintanar i Mondragón, rivals
No hi ha temps per a lamentacions 

i el CB Mollet necessitarà mostrar 

la seva millor versió als dos par-

tits que té pendents de la lligueta: 

avui divendres contra Quintanar, 

de Conca; i dissabte, contra Mon-

dragón, de Guipúscoa. En el partit  

de dimecres entre aquests dos 

equips, Quintanar es va imposar 

per 72 a 58, als del País Basc. El 

Mollet sap que per assolir la plaça 

El DM Group inicia la fase 
d'ascens amb derrota clara

DM GROUP MOLLET - QUINTANAR
Divendres, 14 – 13 h Salou

d'ascens ha d'acabar al primer lloc 

del grup, i en cas de ser segon, diu-

menge disputaria un partit entre 

els millors segons. Tot i que aques-

ta segona opció és més rocambo-

lesca perquè hauria de guanyar el 

duel i que el resultat sigui millor 

que no pas l'altre partit similar 

de la fase d'ascens a València.   

Esperit contra Salou
El DM Group Mollet haurà d'inten-

tar recuperar l'esperit que va pro-

piciar el diumenge passat la re-

muntada èpica contra el CB Salou, 

a l'eliminatòria prèvia del play off. 

El Mollet va capgirar el duel des-

prés d'anar a remolc durant 38 

minuts (73-70) i va certificar un 

passi històric per disputar les fa-

ses d'ascens de Leb Plata.  jl.r.b.

MOLLET. Alèxia Putellas ha revali-

dat el títol de lliga amb el FC Bar-

celona a Tenerife per la victòria 

contra el Granadilla per la mínim 

(0-1) i un empat del seu immediat 

perseguidor, el Llevant, que enso-

pegava al camp de l'Espanyol. El 

Barcelona ha sumat la 26a victò-

ria en 26 jornades disputades a la 

Primera Divisió espanyola. 

El Barça de la molletana ha 

demostrat ser el millor equip de 

la lliga espanyola amb un ple de 

victòries. De fet, mai abans s'ha-

via obtingut 26 victòries seguides 

al campionat. Ara, n’encadena 30 

(25+5) en les dues últimes tempo-

rades, igualant el rècord del Lle-

vant entre la 2000/01 i 2001/02.

Diumenge, final d'Europa
El FC Barcelona guanya la seva 

sisena lliga, mentre que Putellas 

suma la seva cinquena amb el 

club blaugrana. La molletana va 

guanyar els campionats del 2013, 

2014, 2015, 2020 i ara, 2021. 

Aquesta pot ser una temporada 

per emmarcar per al Barça de la 

molletana, que va camí d'un tri-

plet històric. Diumenge, l'equip 

blaugraa disputarà la seva sego-

na final de la Lliga de Campions 

i s'enfrontarà al Chelsea, a Göte-

borg (21 h). La següent setmana, 

jugarà la fase final de la Copa de 

la Reina.  

Alèxia Putellas 
s'endú la lliga amb 
el Barça, abans de 
la final d'Europa

FUTBOL | Primera Catalana

DM GROUP MOLLET - MONDRAGÓN
Dissabte, 15 – 13 h Salou

EN JOC  El pivot Óscar Amo lluita una pilota contra rivals de l'Alginet

El CB Mollet acceptarà el repte 
d'intentar afrontar econòmicament 
l'ascens a Leb Plata, si s'assoleix dins 
la pintura. L'ascens d'EBA a Leb Plata, 
que és la tercera categoria estatal, 
comportaria una despesa econòmica 
important, que el club estaria 
disposat a intentar afrontar. "Si 
aconseguim l'ascens, tindrem fins 
al juliol per intentar aconseguir els 
diners de l'aval, que serien més de 
40.000 euros. Però l'ascens, també 
suposaria  fer obres, com ara dues 
noves cistelles d'ACB i instal·lar un 
vídeomarcador", admet el president 
Carlos Nuez, que es mostra il·lusionat 
amb les fases. 

EL CLUB DISPOSAT A 
FER L'ASCENS A LEB
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MONTORNÈS. La Mitja Montor-
nès-Montmeló-Vilanova-La Roca 
del 2021 es podria celebrar al 
novembre. Aquesta és la primera 
opció que valora el comitè orga-
nitzador després d'haver hagut 
d'ajornar-la fa unes setmanes, a 
causa de la pandèmia de la Co-
vid-19. "Era impossible fer la 

cursa com nosaltres fem la Mit-

ja Montornès, amb la cursa de 

21 km, però també amb la de 

6 km i la mini. Era inviable fer 

una cursa ara per a unes 3.000 

persones", admet el responsable 
del comitè organitzador, Francis-
co Javier Álvarez. 

La primera opció que valora l'At-
letisme Montornès per celebrar la 
cursa de 21 km seria durant el no-
vembre. "Tenim clar que si es fa 

perquè la situació sanitària ho 

permet, seria durant la tardor. 

La primera opció seria el no-

vembre, però també es podria 

fer a finals de setembre o prin-

cipis d'octubre. Tot dependrà de 

com estem", explica Álvarez, que 
assenyala que no depèn només 
d'una decisió del club: "La sortida 

i arribada és en la mateixa ins-

tal·lació esportiva del pavelló, 

ATLETISME EL CLUB MONTORNÈS TAMBÉ VALORA PRINCIPIS D'OCTUBRE O FINALS DE SETEMBRE

La primera opció per celebrar 
la Mitja seria el novembre

FUTBOL | Tercera Catalana DERROTES DEL MONTORNÉS NORTE

MONTORNÈS. El Montornés Norte 
s'ha despenjat de la lluita per l'as-
cens a la Segona Catalana. L'equip 
montornesenc ha encadenat dues 
derrotes contra Vilanova i Atlètic 
Vallès B, que han fet que s'allunyi 
de les primeres places del grup 9 

de la Tercera Catalana. 
El Montornés Norte és quart 

amb 17 punts, té un partit pen-
dent i està a 13 punts del líder, el 
Parets B. Precissament, el pròxim 
partit serà contra els paretans, 
dissabte a les 17 h. 

Despenjat de l'ascens

KARATE CELEBRAT EL CATALÀ PER EQUIPS AL PRAT DE LLOBREGAT

MONTORNÈS. El Karate Montor-
nès va guanyar sis medalles per 
equips d'or i dues de plata al Cam-
pionat de Catalunya per equips, 
que va tenir lloc el cap de setma-
na al Prat de Llobregat. L'entitat 
montornesenca va presentar vuit 
equips i va assolir un ple de podis, 
que ara s'han classificat per dis-

putar el Campionat d'Espanya per 
equips.  

Les sis medalles d'or van ser 
pels equips de kata aleví, infantil, 
cadet, juvenil, sènior i el kumite 
mixt juvenil; mentre que les dues 
medalles de plata van ser pels 
equips de kumite mixt infantil i 
sènior.  

Sis ors al Campionat de 
Catalunya i dues plates

però depenem del que ens digui 

l'Ajuntament, i a més, el circuit 

passa per nuclis urbans, i veu-

rem que ens diu Procicat, Gene-

ralitat...".
Tot i això, el club manté la inten-

ció de celebrar la cursa baixvallesa-
na. El comitè organitzador voldria 
encabir unes 2.000 persones en el 
circuit de 21 km i un miler, en el de 
6 km, però "dependrà si ens dei-

xen, potser han de ser menys", 
indica Francisco Javier Álvarez. De 
fet, des del club hi ha una última 

opció de fer només una cursa de 
10 km, excepcionalment, entre els 
municipis de Montornès i Mont-
meló. "Cal seguir estudiant les 

opcions", avança el responsable 
montornesenc. 

La Marxa Popular, a l'octubre
L'altre gran esdeveniment que pro-
mou l'Atletisme Montornès és la 
Marxa Popular, que segons comu-
nica el club, es preveu celebrar com 
és habitual: l'últim cap de setmana 
d'octubre.   jl.r.b.

FUTBOL SALA | Primera

MONTORNÈS. L'AE Montornès s'ha 
situat penúltim classificat del grup 
1 de la Primera Catalana amb tres 
punts. Els montornesencs visita-
ran dissabte la pista de l'Escola Pia 
Sabadell B. 

L'AE Montornès  
se situa penúltim

ck montornès

MEDALLISTES  La delegació montornesenca al Prat de Llobregat

EN CURSA Una edició passada de la Mitja Montornès

MONTORNÈS. Les jugadores Ada-
hara Carrasco i Núria Linares, ve-
ïnes de Montornès, s’han col·locat 
als primers llocs de la classifica-
ció del Campionat de Catalunya 
d’edats, que va tenir lloc a Salou 
de manera presencial a Salou en-
tre el 27 de març i l’1 d’abril.

Carrasco, membre del Club 
d’Escacs Llinars i amb una llarga 
trajectòria al Club d’Escacs Mon-

tornès, es va proclamar campiona 
femenina sub-14 i es va fer amb 
una 7a posició en la categoria ab-
soluta. Pel que fa a Núria Linares, 
de només 6 anys, l’escaquista del 
club montornesenc no va poder 
revalidar el títol de campiona de 
Catalunya que va rebre l’any pas-
sat en sub-8, però va aconseguir 
el subcampionat a l’esdeveniment 
de Salou.  

Adahara Carrasco guanya 
el català d'escacs sub-14

ESCACS NÚRIA LINARES ES PROCLAMA SUBCAMPIONA SUB-8
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MOLLET. A Jordi Arguisuelas li 

quedaven poc més de tres minuts 

per completar el repte de les 12 

hores seguides corrents a la pista 

municipal d'atletisme de Mollet i 

se sentia la cançó The show must 

go on, de Queen, que encoratja-

va encara més el molletà. L'atle-

ta, amb la vestimenta del Triatló 

Sant Gervasi, va completar el mig 

dia en cursa i va acabar sentint 

la veu de Freddie Mercury, que li 

recordava que el repte havia de 

continuar amb les set maratons 

seguides, que planifica fer a finals 

d'any. "Just abans d'acabar les 

12 hores,  sonava The show must 

go on, i la cançó té molt a veure 

amb el moment en què estic del 

repte. Perquè em va esperonar 

per completar el repte de 12 ho-

res, però em recordava que això 

havia de seguir perquè vull fer 

set maratons seguides per una 

causa solidària a finals d'any", 

admet Jordi Arguisuelas.

El molletà va ser puntual a la cita 

de dissabte i a les set del matí ja hi 

era a les pistes per iniciar el repte, 

que va acabar a les set de la tar-

da després de completar 111 km, 

ATLETISME | Repte solidari EL MOLLETÀ SEGUEIX AMB LA PREPARACIÓ DE LES SET MARATONS 

Jordi Arguisuelas completa 
les 12 hores, a ritme de Queen

EN PISTA  Jordi Arguisuelas a les pistes d'atletisme de Mollet 

gairebé 10 km per hora. Tot això, 

Arguisuelas ho va fer per visibilit-

zar i recaptar diners per a l'entitat 

Petits Grans Herois, que és una as-

sociació de mares i pares d'infants 

prematurs de l’Hospital General 

de Catalunya.

Arguisuelas recorda que va ser 

emocionant el repte pel suport 

que va rebre. "Les dues últimes 

van ser les més dures, però 

anava amb el suport de perso-

nes que em van voler acompa-

nyar. A més, vaig rebre un bon 

xut d'emoció quan des de Petits 

Grans Herois van posar per me-

gafonia parlaments d'infants i 

persones vinculades amb l'enti-

tat", diu el molletà, qui admet que 

en cap moment va veure perillar el 

repte solidari. Ara, segueix la seva 

preparació.  jl.R.B.

MOTOR | F1 SE CELEBRA LA CURSA EN TERRES BAIXVALLESANES AMB UN MILER D'AFICIONATS

BAIX VALLÈS. Lewis Hamilton (Mer-

cedes) va guanyar diumenge de 

manera incontestable la Fórmula 

1 Aramco Gran Premi d'Espanya 

de 2021. Amb aquesta victòria el 

britànic suma ja un total de sis al 

Circuit de Barcelona-Catalunya. A 

més, les últimes cinc les ha acon-

Lewis Hamilton suma la 
sisena victòria al Circuit

seguit de forma continuada.

Malgrat no completar una sor-

tida brillant i veure's superat per 

Max Verstappen (Red Bull), l'an-

glès no va perdre els nervis i va 

superar Verstappen al tram final 

per guanyar la cursa vallesana. El 

podi es va completar amb l'holan-

dès i al tercer lloc, Valtteri Bottas 

(Mercedes). 

Pel que fa als dos pilots locals, 

el madrileny Carlos Sainz (Ferra-

ri) va acabar setè classificat i l'as-

turià, Fernando Alonso (Alpine), 

17è. El Gran Premi es va celebrar 

sense cap incident i amb un miler 

d'abonats del Circuit, que van po-

der viure l'edició d'enguany des 

de la tribuna principal. 

Belén García debuta
La vallesana Belén García va parti-

cipar a la doble cita de la Formula 

Regional European Championship 

bi Alpine, amb un 27è i 29è lloc. 

La de l'Ametlla es prepara per de-

butar a les W  Series, que iniciarà 

temporada al juny, i fins aleshores 

participa en aquesta competició, 

que va de la mà amb el calendari 

de la Fórmula 1.  

CIRCUIT

EN PISTA  Imatge de la cursa del cap de setmana passat a Montmeló

FUTBOL | Primera Catalana NECESSITEN TORNAR A GUANYAR

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE 

visitarà diumenge el camp del lí-

der, l'Escola de Futbol Guineueta, 

amb l'obligació de guanyar per es-

curçar la diferència amb els bar-

celonins. Els molletans van perdre 

la jornada passada el derbi vallesà 

contra Les Franqueses, per 2 a 1, i 

han baixat fins al cinquè lloc amb 

19 punts, a vuit del líder. 

El conjunt dirigit per David Par-

ra ha sumat un punt dels darrers 

dos partits amb un empat insa-

tisfactori a casa contra el Júpiter 

(1-1) i la derrota al camp fran-

quesí, que era un duel directe en 

la lluita per l'ascens. Al partit de la 

primera volta, al Camp Municipal 

del Germans Gonzalvo, el Mollet 

va perdre per la mínima contra la 

Guineueta, per 1 a 2, que va sen-

tenciar al minut 69. 

L'equip barceloní, que està sent 

la revelació del grup 1B, es manté 

líder destacat tot i perdre dime-

cres al camp de Sant Cugat, per 1 

a 0, després de rebre un gol psi-

cològic poc abans del descans. El 

conjunt del Vallès Occidental es 

consolida al segon lloc amb 24 

punts, a tan sols tres del líder. De 

fet, aquesta és la segona derrota 

de la temporada de la Guineueta, 

que tenia una ratxa de tres victò-

ries i un empat fins a Sant Cugat. 

Pel que fa al CF Parets, la jor-

nada passada no va disputar cap 

partit perquè la Unificació Llefià 

es va confinar per complir amb el 

protocol Covid. L'últim duel dels 

paretans va ser precisament con-

tra el Sant Cugat fa dues setmanes, 

i va acabar amb una golejada en-

ganyosa, per 6 a 1. El Parets ha-

via signat una bona primera part, 

però no va estar afortunat de cara 

el gol. El seu pròxim rival serà Les 

Franqueses, que és un dels millors 

equips de la segona volta amb tres 

victòries i un empat, que el situa 

al tercer lloc amb 20 punts i amb 

un partit pendent. Els paretans 

necessiten guanyar per sortir de 

l'últim lloc del grup, que ocupen 

amb nou punts.  

El CF Mollet i el CF 
Parets, amb urgències

XaVIER SOLaNaS

EN JOC  Derrota del CF Mollet UE contra Les Franqueses (2-1)

GUINEUETA - CF MOLLET UE

Diumenge, 16 – 19 h Barcelona

 CF PARETS - CF LES FRANQUESES

Diumenge, 16 – 12 h Parets

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

va encaixar la passada jornada la 

vuitena derrota de la temporada. 

El filial molletà va perdre l'últim 

partit contra l'AESE Cermasa, per 

74 a 57, en un duel que es va tren-

car ja al primer quart i els molle-

tans no van poder capgirar. 

El pròxim duel dels molletans 

serà  el pròxim dimecres a la pista 

del CB Ripollet, que és líder amb 

un ple de victòries, A la primera 

volta, el Mollet B va plantar cara 

als del Vallès Occidental amb una 

derrota ajustada, per 84 a 91. El 

duel serà el penúltim de la fase 

regular.

El Recanvis Gaudí Mollet ocupa 

l'últim lloc del grup 4 amb un total 

de vuit derrotes i cap triomf.  

Nova derrota del Recanvis

BÀSQUET | Copa Catalunya ÉS CUER SENSE CAP VICTÒRIA
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S'aglutinen els fons de totes les bibliotequesRàdio Flaixbac, al Celler de Can Roda
Des de fa uns dies la ciutadania pot accedir al nou catàleg Atena, que aglutina els fons bibliogràfics de les 
227 biblioteques i els 10 bibliobusos de la Diputació de 

Barcelona amb els recursos de les biblioteques

públiques de Girona, Tarragona i Lleida.

Aquest divendres, el programa radiofònic El matí i la 

mare que el va parir, de Ràdio Flaixbac, estarà en directe 

entre les vinyes del Celler de Can Roda, de Santa Maria 

de Martorelles, on, entre d'altres, donaran a conèixer a 

la seva audiència la Denominació d'Origen Alella.

CULTURA

Programació farcida a l'Abelló per
gaudir del Dia Internacional dels Museus
MOLLET. El proper dimarts 18 de 

maig és el Dia Internacional dels 

Museus (DIM), i, com no podia ser 

d'una altra manera, el Museu Abe-

lló ha preparat un programa farcit 

d'activitats entre aquest diven-

dres i dimarts.

A partir d'aquest divendres el 

Museu estrenarà diverses noves ex-

posicions. D’una banda, es renova 

el Racó de l’Artista amb la propos-

ta de l’il·lustrador martorellesenc 

Xavi Mira, Adoració a la humanitat. 

D'altra banda, també s’inaugura 

l’obra 4’33’’ de Raquel Friera, a la 

sala d’exposicions inferior. Es trac-

ta d’una obra audiovisual on l’ar-

tista reinterpreta la famosa peça 

musical homònima del compositor 

nord-americà John Cage, també 

anomenada peça insonora i com-

posada íntegrament de silenci, des 

d’una perspectiva feminista.

Una altra de les novetats és l'es-

trena del nou cicle de L’Aparador, 

on sota el títol Diàlegs amb Abe-

lló, el Museu convida artistes de 

les noves generacions a establir 

diàleg amb el llegat d’Abelló. Tot 

plegat acabarà coincidint amb la 

celebració de l'aniversari del mes-

tre molletà, qui va nèixer el 26 de 

desembre de 1922. En la primera 

intervenció, Lara Costafreda il·lus-

tra L’hora del te.

A banda, tenint en compte que 

les restriccions imposades per la 

Covid no han permès fins ara que 

s’hagin pogut organitzar visites 

comentades, també es proposen 

quatre visites comentades a l’ex-

posició Mollet Art, cada una d’elles 

conduïda per un dels artistes que 

la conformen, els quals proposa-

ran una activitat participativa al 

públic. Concretament seran: Pedra 

o Menhir?, amb Irena Visa (dissab-

te a les 11 h); Historias de futuro, 

amb Felipe Garcia (dissabte a les 

12 h); Quantes històries s'ama-

guen en una fotografia?, amb Os-

car Moya (diumenge a les 11 h); i 

Applause, amb Pau Mondelo (diu-

menge a les 12 h).

Reobre la Casa del Pintor
Coincidint amb DIM, també tornen 

les visites a la Casa del Pintor, que 

havien estat suspeses per les limi-

ART  EL MUSEU MOLLETÀ ESTRENA OBRES DE XAVI MIRA I DE RAQUEL FRIERA, AIXÍ COM EL NOU CICLE DE L'APARADOR, DEDICAT AL MESTRE JOAN ABELLÓ

museu abelló

LA CASA DEL PINTOR  S'han reobert les visites comentades

tacions imposades per la Covid. 

Les visites comentades seran amb 

grups reduïts i sempre amb reser-

va prèvia. A més, com és habitual 

en aquesta diada, el Museu obrirà 

les seves portes amb entrada gra-

tuïta per tal que tothom pugui gau-

dir de les diferents exposicions.

Per últim, enguany el DIM ha vol-

gut que els protagonistes siguin un 

dels col·lectius que més han patit a 

conseqüència de la pandèmia: les 

persones grans. Per aquest motiu, 

el Museu Abelló ha organitzat visi-

tes comentades per a grups de les 

residències de Mollet, que tindran 

lloc durant tota la setmana.

Música a la terrassa i gimcana
Les activitats no acaben aquí, sinó 

que també s'han programat dues 

sessions musicals a la terrassa del 

Museu, que es podran gaudir dis-

sabte a la tarda. A les 18.30 h serà 

el torn del concert amb el Grup de 

Cambra de l’Escola Municipal de 

Música de Mollet, amb un reperto-

ri amb pinzellades de jazz, de pop i 

cançó d’autor que interpretat amb 

instruments clàssics li donen un 

aire diferent, una mica més fresc i 

innovador.

A continuació, a les 20 h, hi actu-

aran Merit Fernández i LaMistral, 

dues formacions de l’Associació de 

Música i Art de Mollet (AMAM).

Per últim, el Museu també ha 

preparat una gimcana arreu de 

Mollet enfocada al públic familiar. 

L'activitat durà els participants 

per tot el poble a la recerca dels es-

pais que Joan Abelló va plasmar en 

les seves pintures. Cada grup fami-

liar podrà fer la gimcana al seu aire 

i tan sols caldrà que abans passin 

pel Museu a recollir les instrucci-

ons. S'hi pat participar entre el 14 i 

el 18 de maig.

Totes les activitats, amb reserva
Totes les activitats organitzades 

pel Museu Abelló amb motiu del 

DIM són gratuïtes, però com que 

els aforaments son limitats és im-

prescindible inscriure’s prèvia-

ment a www.museuabello.cat. 

Mons Observans i el 
Museu oberts per gaudir 
del DIM a Montmeló
MONTMELÓ / MONTORNÈS. El Mu-

seu de Montmeló també s'afegeix 

al Dia Internacional dels Museus i 

a la Nit dels Museus, esdeveniment 

en el qual hi participa de forma ac-

tiva des de l'any 2013.

Dissabte a les 19.30 h es repre-

sentarà a la sala gran del Museu 

l'espectacle d'ombres xineses No 

toquen mis manos, conduïda per 

Valeria Guglietti. Aquesta artista 

argentina ha participat en nom-

brosos festivals de titelles, circ, 

arts visuals, màgia i teatre de car-

rer d'arreu del món així com ha 

tingut diversos premis i mencions. 

L'aforament serà limitat i caldrà 

reserva prèvia per entrapolis.com.

Diumenge a les 11 h s'obriran 

simultàniament el jaciment romà 

del Mons Observans i el Museu 

Municipal de Montmeló. Així es 

podrà veure tant les importantís-

simes restes arqueològiques ubi-

cades al turó de Can Tacó com les 

pintures murals de primer estil 

pompeià extretes d'aquest jaci-

ment que, segons experts, podrien 

ser unes de les més antigues de la 

península Ibèrica i possiblement 

d'Europa. La visita serà lliure.

Paral·lelament, a la plaça Joan 

Miró el Museu oferirà l'exposició 

Tot això és Montmeló. Aquesta 

mostra permetrà al visitant conèi-

xer amb un cop d'ull el patrimoni 

històric, immaterial, arqueològic i 

arquitectònic de Montmeló. 

dissabte 15

diumenge 16

divendres 14

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Matí molt ennuvolat, amb 

ruixats  fins a migdia, la 

majoria febles. Encara 

núvols a la tarda, però més 

aviat de tipus alt. 

Cel enteranyinat de 

núvols, tots ells de tipus al 

i mitjà, que no impediran 

una clara pujada de les 

temperatures.

Matí  amb pocs núvols, 

que a partir de migdia es 

faran més abundants. Les 

temperatures continuaran 

força altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 6 24ºC 13ºC 22ºC - 35 km/h SSW

DIVENDRES, 7 23ºC 13ºC 19ºC - 27 km/h SE

DISSABTE, 8 25ºC 13ºC 25ºC - 32 km/h SSW

DIUMENGE, 9 24ºC 12ºC 22ºC - 31 km/h SE

DILLUNS, 10 22ºC 16ºC 20ºC 3 31 km/h SE

DIMARTS, 11 22ºC 12ºC 17ºC 0,2 39 km/h WSW

DIMECRES, 12 24ºC 9ºC 23ºC - 50 km/h WSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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La Remençada redueix el format i es 
representarà al teatre Margarida Xirgu
MONTORNÈS. Montbarri va acollir 
dimarts a la tarda la presentació 
de La Remençada, El Gran Musical 

Històric del Vallès, que enguany 
s'adaptarà al context de la pandè-
mia i en comptes de fer-se a l'aire 
lliure tindrà lloc al teatre Marga-
rida Xirgu. Es reduiran els partici-
pants –passaran d'una seixantena 
a una vintena– i també la durada 
de l'espectacle, que se centrarà en 
la història de la família Sala.

La presidenta en funcions de 
l'associació, Elisenda Bru, va des-
tacar que treballen per "mantenir 
viva la flama de La Remençada i 
contribuir a reactivar els esde-
veniments culturals del nostre 
poble". En aquesta línia s'hi va 
pronunciar la regidora de Cultura 
i Patrimoni Històric, Mercè Jimé-
nez, qui va recalcar la valentia de 
l'entitat: "Amb les mesures que 
hi ha, el més fàcil hauria estat 
dir: 'Tornem a deixar-ho per a 
l'any vinent'".

Pel que fa a l'escenificació, el 
director musical, Toni Figuera, va 
assenyalar que, passant de la plaça 
al teatre tancat, "canviarà tot: la 
posada en escena, l'escenogra-

fia, tindrem llums...". L'actuació 
d'enguany ha estat, en paraules, 
de Figuera, "un al·licient que ens 
ha fet més atractiva la feina. Evi-
dentment, tenim ganes de fer La 
Remençada gran, però aquest 
any hem fet aquesta adaptació 
petita, que ha suposat un repte 
i que al mateix temps ha sigut 
molt divertit per a tota la gent".

La Remençada es farà els dies 29 
i 30 de maig i per assistir-hi caldrà 
reservar els tiquets a Entràpolis, 
per un preu de 2 euros, que es des-
tinaran a projectes socials. A més, 
per evitar contagis, es faran els as-
sajos amb mascaretes i els actors 
es faran tests d'antígens abans de 
les representacions.

Homenatge pòstum
L'acte va comptar amb un home-
natge a l'expresident de l'entitat 
José Luis Gil, qui va morir el pas-
sat desembre. Va ser la presidenta 
en funcions qui el va recordar, just 
abans de la projecció del curtme-
tratge Fets Remences. "Hi ha un 
personatge de La Remençada 
que és molt estimat pel poble 
–el Vell Lleí–, mai no té un no per 

a ningú, els nens i nenes se l'esti-
men molt i sempre corren al seu 
voltant. I a ell li agrada molt fer-
los riure. És implacable contra 
l'enemic que ens ataca i si no fos 
que ja té una edat, al front el veig 
el primer. Tot això que té el per-
sonatge ho podem traslladar a 
la realitat i construir la història 
del José Luis Gil", va dir l'Elisen-
da Bru, qui va definir Gil de "tre-
ballador incansable, company i 
pare protector", així com de "col-

laborador en tots els projectes 
culturals de Montornès". Per tot 
plegat, Bru, "en representació 
nostres socis i sòcies" va anun-
ciar que La Remençada 2021 va 
dedicada a José Luis Gil.

Els creadors 'on fire'
Per últim, l'Elisenda Bru també va 
destacar que els creadors de l'en-
titat, en Xavier Bertran i en Xavier 
Baurier, estan "on fire" i han ofert 
noves obres que esperen poder re-

presentar aviat. Bertran ha escrit 
diversos textos curts per afegir a 
la llista de mini obres de teatre re-
lacionades amb La Remençada. "A 
més, aquest any ens ha entregat 
una obra, que es diu Les Pasto-
retes, i que es representarà per 
Nadal. No sé de quin any, però 
intentarem muntar-la. Per a 
aquesta obra també hi ha unes 
cançons que evidentment en Xa-
vier Baurier n'ha fet la musique-
ta", va apuntar Bru.    sergio carrillo

POPULAR  ELS TIQUETS S'HAURAN D'ADQUIRIR A ENTRÀPOLIS PER 2 EUROS I ELS ASSISTENTS GAUDIRAN D'UNS PASSATGES CENTRATS EN LA HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA SALA

s.c.

PRESENTACIÓ A MONTBARRI Els col·laboradors i participants van anar pujant a l'escenari per fer-se fotos de grup

EL TERMINI PER PRESENTAR PROPOSTES ACABA EL 21 DE MAIG

Montornès busca imatge 
per a la festa major
MONTORNÈS. Fins al 21 de maig 
està obert el termini per presentar 
propostes al concurs del disseny 
de la imatge de la samarreta i el 
programa d'activitats de la festa 
major d'enguany, que, si les con-
dicions sanitàries ho permeten, se 
celebrarà els dies 17, 18, 19 i 20 de 
setembre. Com en altres edicions, 
el consistori convoca un concurs 
d'on sortirà la imatge de les fes-
tes. Les samarretes d’aquest any 
seran de color negre, així que tots 
els dissenys presentats han de tenir 
aquest color de fons. A més, les pro-
postes han d’incloure el text Festa 

Major 2021 Montornès del Vallès.
El disseny guanyador s’endurà 

un premi de 400 euros i tres sa-
marretes estampades. Les obres 
han de ser originals i inèdites i 
s'han de presentar a montornesfes-

tamajor@gmail.com, indicant-hi 
un pseudònim, el nom, cognoms, 
domicili i telèfon de contacte.

La Comissió de Festes de Montor-

nès, com a jurat, escollirà entre 2 i 5 
dels dissenys presentats. Com a no-
vetat, les persones empadronades a 
Montornès podran votar el seu dis-
seny preferit de manera telemàtica, 
a través de la plataforma Decidim –
serà necessari registrar-s’hi i facili-

tar les dades personals de contacte, 
a més de triar l’opció preferida–. Les 
persones que participin en la vota-
ció optaran a un dinar o un sopar 
per a dues persones a un restaurant 
del municipi, valorat en 60 euros.

L’organització del concurs farà 
públic el veredicte del concurs i els 
noms dels guanyadors o guanya-
dores del sorteig el 17 de juny al 
web municipal.  

Espectacle infantil amb
'El viatge de l'elefanta Sara'

MONTORNÈS. Aquest dissabte (18 
h) el teatre Margarida Xirgu acolli-
rà l'espectacle infantil El viatge de 

l'elefanta Sara, que transportarà 
les famílies al món de les emocions 
i la imaginació, on tot és possible.

Anant al darrere de la Marieta, 
la bibliotecària del barri, comença 
una aventura que durà els espec-
tadors a l’Àfrica. Allà coneixeran la 
Sara, l’elefanta somiatruites, ver-
gonyosa i poruga, que persegueix 

un somni: volar amb bicicleta per 
damunt dels núvols. Pedalant a 
dalt de la seva bicicleta vermella, 
coneixerà la resta de protagonis-
tes i junts creuran que res és im-
possible.

Lady Albergínia i el Senyor Pata-
ta Produccions presenten aquest 
musical on la poesia i, evident-
ment, la música són presents en 
diversos moments del xou, amb 
cançons tradicionals cantades en 

directe, amb arranjaments origi-
nals creats per Dani Molina.

El preu de l'entrada és de 5 eu-
ros (gratuïta per a infants de 0 a 5 
anys) i es poden adquirir a entra-

des.montornes.cat. 

ARTS ESCÈNIQUES  EL XOU TINDRÀ LLOC DISSABTE A LES 18 H AL TEATRE MARGARIDA XIRGU

Lady aLbergínia i eL senyor Patata

MUSICAL INFANTIL  L'elefanta vol volar amb bicicleta per damunt dels núvols 'Una narrativa 
terapèutica'
MONTORNÈS. Aquest divendres a 
les 20 h, l'escriptor i terapeuta Jordi 
Amenós oferirà una conferència so-
bre la construcció d'històries com a 
eina per descobrir-se a un mateix i 
connectar amb la vida. Sota el nom 
de Més enllà de les històries: una nar-

rativa terapèutica, l'acte tindrà lloc 
a la Galeria Municipal de Can Xerra-
can. L'entrada és gratuïta, però cal 
reservar a entrades.montornes.cat.

LITERATURA

Les persones que votin pel
millor disseny, optaran a un

àpat per a dues persones en
un restaurant del municipi
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