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DIARI DE MONTORNÈS I BAIX VALLÈS

HABITATGE

CANVI CLIMÀTIC

EL PREU DEL LLOGUER A MONTORNÈS EL 2021 VA
PUJAR UN 8% RESPECTE A L'ANY ANTERIOR I ES
PAGAVA UNA MITJANA DE 650 EUROS AL MES 20

L'EDIFICI DEL CENTRE JUVENIL SPUTNIK ÉS
GUARDONAT A NIVELL ESTATAL PER L'EFICIÈNCIA
I LA INFRAESTRUCTURA ECOLÒGICA 10

ESPORTS LA CURSA ORGANITZADA PER L'ATLETISME MONTORNÈS CELEBRARÀ LA 27a EDICIÓ EL PRÒXIM DIUMENGE 27 DE MARÇ
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AJUNTAMENT MONTORNÈS

DIA DE LA DONA

L'Ajuntament engega una
campanya transversal
per ajudar a detectar les
desigualtats de gènere 8
MEDI AMBIENT

Les espècies invasores i la
reducció del cabal del riu,
amenaces per a la població
de peixos del Besòs 3
POLÍTICA

Fem Montornès es
constitueix com a partit
polític per concórrer a les
municipals de 2023 8
ARTS ESCÈNIQUES

La companyia El Replà
clourà la programació
de Montornès aixeca el
teló amb 'Histriònic' 27

FIRMES REIVINDICATIVES
SALA DE PLENS L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Montornès lliuraven 1.615 firmes a l'Ajuntament per reclamar millores en l'atenció dels bancs 8
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EN PORTADA

La reducció del
cabal i les espècies
invasores, dues
amenaces per als
peixos del Besòs
La Fundació RIVUS presenta els resultats
de l'estudi sobre la població d'espècies
íctiques que es troben a la conca del Besòs
BAIX VALLÈS. L'entorn �luvial, la qualitat de l'aigua i de l'hàbitat i la variació del cabal del riu, entre altres
factors, determinen la presència i
diversitat de peixos a la conca del
Besòs. Aquesta és una de les conclusions de la jornada tècnica que
la Fundació RIVUS celebrava dilluns coincidint amb el Dia Internacional d’Acció en Defensa dels
Rius. Sota el títol Els peixos com a
indicadors ecològics a les conques
del Besòs i la Tordera, la jornada va
donar a conèixer els resultats del
monitoratge impulsat des de l’Observatori RIVUS, que s’encarrega
d’analitzar la presència d’aquest
grup de fauna als rius de les conques del Besòs i de la Tordera.
Emili García-Berthou, catedràtic d’Ecologia de la Universitat
de Girona (UdG) i responsable
d’aquesta línia de seguiment, explicava que els peixos reuneixen
uns requeriments molt concrets
que els fa uns excel·lents bioindicadors: les seves poblacions són
capaces d’integrar les alteracions
del medi (especialment respecte
a la hidrologia), són relativament
fàcils d’estudiar i, a més, són molt

Espècies autòctones a la conca del Besòs

Anguila

Bagra

Barb de muntanya

(Anguila anguilla)

(Squalius laietanus)

(Barbus meridionalis)

Espècies introduïdes

Barb roig
(Phoxinus sp. i Phoxinus
septimaniae)

LA PESCA ELÈCTRICA,
SISTEMA DE MOSTREIG
PER ESTUDIAR EL RIU
■ La pesca elèctrica és un mètode de

mostreig científic no perjudicial que
permet als investigadors estudiar les
poblacions de peixos per caracteritzar l'estat de qualitat d'un tram de riu.
Consisteix a anar amb un aparell que
emet petites descàrregues elèctriques
al riu, que estaborneixen una mica els
peixos i que permet que es puguin
recollir per pesar-los i medir-los. Un
cop preses les mesures, es tornen els
peixos al riu. Durant la jornada, es va
estrenar el vídeo Línia de seguiment
de peixos de l’Observatori RIVUS, on
s’explica en què consisteix la pesca
elèctrica i com aquest mètode permet
avaluar la riquesa, la composició de
peixos d’un tram de riu determinat i
identificar les principals amenaces.
Pots veure el vídeo Línia
de seguiment de peixos a
través d'aquest codi QR

visibles i comprensibles pel gran
públic, un fet essencial per l’educació ambiental i la conservació.

Espècies autòctones i amenaces

Segons els treballs duts a terme, a
les conques del Besòs i la Tordera
els dos grans protagonistes són
el barb de muntanya i la bagra,
essent aquesta última una espècie “més sensible i vulnerable,
especialment davant d’episodis
de sequera”, deia García-Berthou. Segons els experts, les principals amenaces per a aquests peixos són la degradació de l’hàbitat
i l’extracció de cabals. En aquest
sentit, els trams de riu que s’assequen tenen menys peixos, en
termes tant d’abundància com
de riquesa d’espècies (s’afavoreixen les més tolerants), respecte
als trams amb aigua permanent.
També s’ha observat que la mida
dels individus és menor en trams
que pateixen eixuts. La qüestió
d’un cabal mínim, o cabal ecològic,
és clau per a la supervivència de
les poblacions de peixos.

DIMARTS 22 DE MARÇ
Carrer Espanya, 8 (al costat de l’Església)
Mollet del Vallès

www.miniñaaove.com

643 87 60 22

PREUS ESPECIALS DEL 22 AL 25 DE MARÇ

QUÈ OFERIM:

Gambúsia

(Cyprinus carpio)

(Gambusia holbrooki)

Una altra de les amenaces són
les espècies invasores. A les conques del Besòs i de la Tordera
s’han establert �ins a 14 d’aquestes espècies, sovint provinents
d’alliberaments que són il·legals
i comporten conseqüències negatives per al sistema aquàtic. A
la conca del Besòs, especialment
als cursos baixos, destaquen la
carpa, el barb roig i la gambúsia.
Aquestes dues últimes espècies
també són les més abundants al
curs mitjà i baix de la Tordera,
juntament amb la truita comuna
de variant atlàntica, dominant a
les capçaleres. Per aquest motiu,
García-Berthou posava èmfasi en
la importància d’evitar noves introduccions d’espècies.
La jornada �inalitzava amb una
visita a la nova exposició Els peixos, que inclou un diorama amb
la reproducció d’algunes de les
espècies més comunes a ambdues
conques i que és un dels mòduls
que conformarà l’exposició Biodiversitat a les conques del Besòs i
de la Tordera.

INAUGURACIÓ

VENDA A L’ENGRÒS,
AL DETALL I RECOLLIDA
DE COMPRES EN LÍNIA D’OLI
D’OLIVA VERGE EXTRA

Carpa

Venda d’olis d’oliva verges extra
Possibilitat de tastar-los abans
de comprar-los
Olis d’oliva verges extra aromàtics
Venda de vins i caves
Servei de nutricionista
1 dia a la setmana
(encara per concretar)

El monitoratge de peixos que es
duu a terme des de l’Observatori
RIVUS a la conca de la Tordera,
iniciat el 2003 i considerada una
sèrie ecològica excepcional, i des
del 2019 també a la conca del
Besòs, esdevé un programa de
seguiment pioner i destacat a la
península. “És important donar
continuïtat als monitoratges i
impulsar més mostrejos anuals,
ja que són clau per a l’obtenció
d’informació de molt de valor
per consolidar els índexs i interpretar el medi �luvial”, deia
García-Berthou.
Josep Monràs, president de la
Fundació RIVUS, destacava la importància de l’educació i divulgació ambientals i el retorn a la ciutadania de tots aquells treballs de
recerca que s’estan duent a terme
dins l'entitat. Així mateix, Monràs
agraïa la participació de l’empresa
Grifols, patrocinadora de les línies
de peixos i de llúdriga, una col·laboració que considerava "cabdal"
per tirar endavant projectes d'investigació. ❉
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SOCIETAT

Descens de les matriculacions a infantil i primària

Crida a optar per l'escola pública

El curs 2020-2021 el total d’alumnes matriculats als centres educatius del
Vallès Oriental va ser de 73.616 alumnes, 57.791 alumnes en centres de
titularitat pública i 15.825 en centres privats. La xifra se situava per sota de
la registrada l’any anterior, en concret el descens absolut va ser de -2.359
matrícules menys (-3,1%) i afecta sobretot a infantil i primària.

Mollet en Comú fa una crida a les famílies
molletanes a optar per l'escola pública en
el període de preinscripció del curs 20222023 que va començar a inicis de la setmana
passada i acaba el pròxim dia 21 de març.

EDUCACIÓ EL PRIMER DIA VAN SEGUIR LA VAGA EL 35,93% DELS CENTRES PÚBLICS I EL 8,68% DELS PRIVATS, SEGONS DADES DELS SERVEIS TERRITORIALS

Docents del Baix Vallès es mobilitzen
per donar suport a la vaga del sector
Desenes de mestres i professors van sortir dimarts al matí de l'estació de Mollet-Sant Fost
per participar de la manifestació multitudinària que es va fer al centre de Barcelona
a.M.

A L'ESTACIÓ Docents de diversos centres del Baix Vallès, dimarts, abans de partir cap a la manifestació de Barcelona
BAIX VALLÈS. Sota la consigna de
"No són vacances, són mancances", l'andana de l'estació de Mollet-Sant Fost es va omplir dimarts
al matí de professors de diversos
centres educatius del Baix Vallès
que sortien de l'estació en direcció
a Barcelona. Els docents anaven a
la capital catalana per participar en
la mobilització multitudinària en el
primer dels cinc dies de vaga convocats pels sindicats educatius contra la política del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i per

reclamar millores.
"Des de l'Assemblea de professors de l'INS Alba del Vallès ens
adherim a la manifestació i a la
convocatòria de vaga dels sindicats d'educació per molts motius. Ens mobilitzem primer de
tot, per les maneres de fer de la
conselleria, que l'únic que fan és
imposar sense negociar amb la
comunitat educativa i sense consensuar aquells canvis que considerem necessaris per a l'educació", explicava abans d'agafar el

tren cap a Barcelona, Fran Sánchez,
professor de l'INS Alba del Vallès de
Sant Fost de Campsentelles.

Reclamacions dels docents
Entre les reclamacions, els docents
exigeixen que s’inverteixi un 6%
del PIB en educació tal com marca
la Llei d’Educació de Catalunya -actualment no arribaria ni a la meitat-, reclamen una baixada de ràtios
que els permeti millorar l’atenció a
l’alumnat, sol·liciten més recursos
per tal de poder atendre de mane-

ra correcta els alumnes que tenen
majors necessitats educatives i la
retirada del nou currículum que
"no assegura prou la inclusió ni
la igualtat de condicions a l’ESO
i comporta la desaparició de
moltes hores d’especialitat tant
a primària i ESO com a batxillerat", diuen.
Així mateix, també demanen
que es consensuïn amb la comunitat educativa les decisions que els
afecten com els canvis en el calendari o el tipus de jornada.
Amb tot, Fran Sánchez, també demanava a les famílies comprensió i
suport en aquests dies de vaga: "El
que demano als pares i mares és
que no es deixin endur per titulars sensacionalistes, que ens
acompanyin perquè nosaltres el
que estem fent és treballar per
una millora educativa dels seus
fills i filles".
De fet, van ser diverses les associacions de mares i pares del territori
que van voler mostrar públicament
el seu suport als docents. A tall
d'exemple, des de l'AMPA de l'Escola Montseny escrivien aquestes
paraules a les xarxes socials: "Perquè l'educació és cosa de tota la
comunitat educativa. Perquè la

LA MOBILITZACIÓ 'MÉS
MULTITUDINÀRIA DELS
ÚLTIMS ANYS'
n Segons les dades comunicades pels

centres als Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental, el seguiment
de la vaga de professionals del sector
educatiu era el primer dia de vaga,
del 35,93% en els centres públics i del
8,68% en els centres concertats. Un
seguiment que va anar perdent força
-dimecres només va ser secundada
pel 17,65% de centres públics i el 8%
dels privats i dijous pel 12,60% dels
públics-. Per la seva banda, els sindicats convocants elevaven la xifra de
participació del primer dels 5 dies de
vaga al 60% i consideraven la mobilització de dimarts a Barcelona la "més
multitudinària dels últims anys". De
fet, la Guàrdia Urbana de Barcelona va
xifrar en uns 22.000 els assistents.

defensa de l'escola pública és la
defensa de la formació, benestar
i futur dels nostres fills i filles",
deien.
Per la seva banda, el conseller
d'Educació anunciava dimecresque els centres que no vulguin
aplicar els nous currículums el curs
vinent no ho hauran de fer.
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DIA MUNDIAL DE L'AIGUA AGBAR PROMOU UNA GESTIÓ SOSTENIBLE D'AQUEST RECURS FONAMENTAL PER AL FUTUR DEL PLANETA I DE LES PERSONES

Les aigües subterrànies, la clau
invisible davant el canvi climàtic
Gairebé tota l’aigua dolça en estat
líquid del món és invisible. Es troba oculta sota la terra en els anomenats aqüífers, uns jaciments
subterranis que constitueixen la
font de brolladors, rius, llacs i aiguamolls. Les aigües subterrànies
permeten portar la vida fins i tot a
les zones més àrides del planeta,
on poden ser l’únic recurs hídric
a l’abast de la població. Per això,
constitueixen un tresor ocult per fer
front als efectes cada vegada més
devastadors del canvi climàtic.
El Dia Mundial de l'Aigua, que se
celebra el 22 de març, aquest any
porta per lema “Aigües subterrànies: fer visible el que és invisible”.
L'objectiu és prendre consciència
sobre la importància de protegir-les,
ja que constitueixen la base del subministrament d'aigua potable i dels
sistemes de sanejament, i són un
recurs natural bàsic per a l'agricultura, la indústria i tots els ecosistemes naturals. El canvi climàtic, amb
sequeres cada cop més freqüents,
augmenta el perill d'esgotament
d'aquestes fonts subterrànies d'aigua, especialment a la conca mediterrània, una de les més afectades
per l'escalfament global. A Catalunya, la sequera ha provocat que
les reserves d'aigua dels embassaments es trobin actualment al voltant del 53 % de la seva capacitat.
Les aigües subterrànies constitueixen sovint l’única font per a
l’abastament en petites poblacions.
I, en municipis grans i mitjans, aporten aigua de forma regular als recursos superficials que ja disposen.
La seva principal font de recàrrega
és la pluja i la neu, que s'infiltren en
aquests dipòsits naturals a través
del sòl. Un dels riscos més grans a
què fan front és la sobreexplotació,
és a dir, quan s'extreu, a través de
pous i altres sistemes, més aigua
de la que es pot recarregar a través
del cicle de la natura. Això és un
problema que pot conduir a esgotar aquest recurs. A més, les aigües
subterrànies poden estar contaminades per l'activitat humana, fet que
obliga a processos de regeneració
que són llargs i difícils. Altres vegades desconeixem la quantitat d'aigua subterrània que s'amaga sota
els nostres peus, per la qual cosa
desaprofitem un recurs hídric vital.

EL PROJECTE REMAR AL BAIX CAMP

Gestió avançada i sostenible dels
recursos hídrics.
El grup Agbar, amb més de 150 anys
de trajectòria en la gestió de l'aigua i
la salut ambiental, i que dona servei
a més de 300 municipis a Catalunya,
està compromès amb la preservació
de totes les fonts d'aigua, incloses
les subterrànies. En aquest àmbit,
aposta per una gestió avançada i
sostenible a partir d’optimitzar l'ex-

Un exemple és el projecte REMAR, la prova pilot
per recarregar l'aqüífer del Baix Camp amb aigua
tractada a l'estació depuradora d'aigües residuals
de Cambrils. La iniciativa, que compta amb una
subvenció del programa europeu LIFE, està liderada per Comaigua, companyia constituïda pel
Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea per a la
gestió del cicle de l’aigua. Per fer front a l'escassetat d'aigua, el projecte té l’objectiu de retornar, en
unes condicions òptimes, l’aigua al seu medi per
recarregar l’aqüífer a través d’un procés natural.
Amb una pionera tecnologia anomenada Managed Aquifer Recharge, una part de l'aigua tractada a l'EDAR de Cambrils (400 m3/dia), després de
passar tots els processos de tractament per a la
seva depuració, es conduirà cap a dues basses
artificials instal·lades per infiltrar l'aigua en
l'aqüífer del Baix Camp per a la seva regeneració.

tracció de recursos. A més, supervisa
el risc de sobreexplotació i promou
la recàrrega artificial dels aqüífers,
fet que permet alleujar la pressió
sobre els ecosistemes hídrics.
Gran part dels aqüífers d'Europa estan en mal estat a causa d'una alta
concentració de nitrats, causada
principalment per l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris a les

La dependència de la pluja i la pressió a la qual estan sotmeses aquestes captacions subterrànies fa que
els pous requereixin un seguiment
continu per al seu manteniment,
rendiment i optimització. Per fer una
gestió sostenible dels recursos hídrics, Agbar ha implementat un innovador Sistema de Gestió Avançada, anomenat AQUADVANCED® Well
Watch, per controlar la disponibilitat
hídrica dels pous en temps real. Amb
el seguiment de les captacions d’aigües subterrànies a través de dades
que es mostren en temps real per visualitzar la situació dels recursos de
l’aqüífer, es pot controlar l’eficiència
de la captació i el rendiment de l’extracció de l’aigua. L’objectiu és evitar pèrdues d’aigua i avaries, reduir
l’afectació en la ciutadania en cas
d’incidències o condicions meteorològiques canviants, així com millorar l’eficiència energètica i garantir un bon rendiment de l’explotació.
Aquest sistema l’està implementant
la companyia Aigua de Rigat, per

Agbar ha implementat
un innovador sistema de
gestió per controlar la
disponibilitat hídrica
dels pous en temps real

Les gorges del Carme, a l’Anoia / AGBAR

La depuradora de Cambrils, on es du a terme el pilot de
recàrrega de l’aqüífer del Baix Camp / AGBAR

projecte, es realitzarà un estudi per
implementar el sistema en altres zones amb unes condicions similars.

activitats agrícoles i ramaderes, fet
que afecta la qualitat de les aigües
subterrànies. Per això, el projecte
REMAR utilitza una tecnologia neta
i innovadora, i instal·larà una capa
reactiva, formada per materials naturals i situada al fons de les dues
basses, per afavorir l'eliminació de
contaminants emergents, patògens,
gens resistents als antibiòtics i microplàstics, entre altres. Durant el

controlar la instal·lació dels pous
de Les Comes, una de les principals
fonts d’abastament d’aigua de la
zona d’Igualada i que té el seu origen en l’aqüífer Carme-Capellades.
Una altra solució sostenible per reduir la pressió sobre les fonts d’aigua potable és aprofitar recursos
no aptes per al consum humà, però
innocus per altres usos com la neteja de la via pública o el reg de zones verdes. En aquest sentit, Agbar
adequa pous per proporcionar aigua
no potable a través de columnes de
recàrrega d’aigua instal·lades per
subministrar aigua a camions cisterna de serveis municipals. Així mateix,
la regeneració d’aigua és una altra
aposta de la companyia per aprofitar aigua residual depurada i donar-li
una segona vida per a nous usos en
un context d’emergència climàtica i
d’escassetat hídrica.
Aquesta capacitat d’innovació de la
companyia permet posar en pràctica
solucions que milloren la vida de la
ciutadania amb l’objectiu de contribuir a la consecució dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
L'aigua invisible és més valuosa
que mai. I la nostra missió és protegir-la. i

+ Per a més informació, www.agbar.cat
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MOBILITAT ELS TREBALLS TENEN UNA DURADA PREVISTA D'ONZE MESOS I ES PREVEU QUE NO SIGUI NECESSARI TALLAR LA CIRCULACIÓ DELS PUNTS AFECTATS

Territori inicia les obres de millora
de la rotonda de la Vinyota i de
l'accés al polígon de Martorelles
aj.mollet

MOLLET / MARTORELLES. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha començat
les obres per descongestionar el
trànsit a la rotonda de la Vinyota i reduir les cues a l’enllaç de
la C-17, sobretot en hores punta
quan l'acumulació de vehicles és
més nombrosa. Les obres contemplen l’ampliació de la calçada de la
rotonda per millorar la fluïdesa i
optimitzar l’aprofitament del costat esquerre de la calçada. També
s'ampliarà el carril de sortida de
la C-17 a la calçada en sentit Barcelona. Una altra de les actuacions
previstes en el projecte passa per
la construcció d'un carril directe
en direcció al carrer Can Flequer
des de l'AP-7 per reduir el nombre
de vehicles que necessita accedir a
l’interior de la rotonda.
Per millorar aquesta mobilitat
s’amplia a dos carrils l’accés des
de Can Flequer i també s’amplia el
carril de sortida a l’AP-7 sentit Barcelona amb l’objectiu de facilitar

PREPARATIUS L'empresa encarregada de les obres ha iniciat els treballs aquesta setmana
l’agilitat en el moviment de sortida
de la rotonda. També es preveu la
supressió de l'espai d'aparcament
en bateria entre la rotonda de la
Vinyota i la rambla Pompeu Fabra.

D’altra banda, i per reduir les
cues d’entrada a la rotonda pel
trànsit procedent de Martorelles,
es construirà un nou carril directe
que enllaçarà el polígon de Marto-

relles amb la C-17 en direcció Barcelona. A Martorelles, el projecte
preveu construir una nova rotonda per ajudar a pacificar el trànsit
a l’entrada del polígon –a la inter-

CONFERÈNCIA SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE, ESPAI URBÀ I SALUT DINS DEL CICLE DIÀLEGS QUE ORGANITZA L'JUNTAMENT DE MOLLET

L''homo mobilis' i el
repte de la mobilitat
a les ciutats
MOLLET. El teletreball, la proliferació
dels serveis a domicili i les compres
per Internet i les reticències a agafar el transport públic en plena crisi
sanitària han modificat els hàbits
de mobilitat i les necessitats dels
usuaris. Per reflexionar-hi, l'Ajuntament de Mollet acollia la segona
conferència dins del cicle Diàlegs
per a la transformació de ciutats,
amb la ponència Mobilitat sostenible, espai urbà i salut. Descarbonització, digitalització i intermodalitat
són alguns dels conceptes que es
van parlar durant la taula rodona
que va comptar com a ponents amb
Raúl Broto, coordinador de l’Àrea
de Govern Obert, Desenvolupament
Econòmic i Innovació; Isidre Gavín,
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya,
Mayte Castillo, directora de Roda-

lies de Catalunya, i Jaime Armengol,
coordinador de Mobility City.
Una de les conseqüències de la
pandèmia ha estat la caiguda de la
demanda en el transport públic. En
el cas de Rodalies Renfe, a hores
d'ara, només s'ha recuperat el 80%
dels usuaris d'abans de la pandèmia, una disminució de la demanda
que també es dona en el cas del bus
urbà de Mollet. "Durant la pandèmia s'ha intensificat l'ús del cotxe particular i caminar, perquè
són les formes que més confiança donen per desplaçar-se. Ara
volem recuperar la confiança en
el transport públic", deia Castillo.
Isidre Gavín, destacava, però,
com la crisi energètica i l'encariment dels carburants està fent
que torni a incrementar-se la demanda. "Omplir el dipòsit és

més car i el factor cost també
té el seu efecte en la mobilitat",
indicava Gavín, qui es refermava
en la idea que "l'alternativa del
transport públic és cap a on ens
hem d'enfocar, però aconseguir
una mobilitat més sostenible i
sana és una feina de tots, administracions i ciutadans", recordava. Gavín afegia que el repte de
la transició energètica ha de ser
integral. "La descarbonització
s'ha d'aplicar en tots els modes
de mobilitat i, en aquest sentit,
és important el ferrocarril, però
arrosseguem manca d'inversió", deia el secretari.

Oferta interurbana millorable
Sobre l'oferta de transport, el regidor Raúl Broto, assegurava que, a
nivell local, el govern molletà continua treballant en el projecte d'una
segona línia de bus urbà i incidia
en la necessitat de millorar l'oferta
en els desplaçaments interurbans.
"En aquest cas hi ha marge de
millora per oferir alternatives al
cotxe. Les línies de tren R2 i R3
han reduït trens i esperem que
es recuperin i la línia R8 és una

oportunitat per trencar centralisme de Barcelona", afegia Broto.
Però més enllà del concepte de
mobilitat més tradicional, Jaime
Armengol, coordinador de Mobility
City, parlava del nou perfil d'usuari
de la mobilitat: l'homo mobilis. "És
l'usuari que entén la mobilitat
com un dret i que vol anar d'un
punt a un altre de la manera més
eficient", exposava. "L'homo mobilis vol una oferta que combini
mitjans rígids (com Rodalies) amb
mitjans flexibles com és el transport a demanda o compartit i que
s'anirà implantant", assegurava
Armengol, qui mantenia que aquest
escenari comporta canvis a l'hora
d'abordar les decisions: "Les persones es mouen menys, però volen
moure's i, per tant, volen oferta".
Pel que fa a la governança, Armengol considerava que "cal
una governança mixta (público-privada) i hi ha reptes com
qui gestiona les plataformes de
mobilitat. En aquest cas cal diàleg amb els ciutadans i amb les
empreses", concloïa, una governança compartida amb què estaven d'acord la resta de ponents.

secció del carrer de la Verneda amb
l'extrem del pont de l'Aiguabarreig,
a l'altura del circuit de motocròs.
El novembre el Departament
de Territori i Sostenibilitat adjudicava l'obra per uns dos milions
d'euros. D'una banda, Rogasa
Construcciones y Contratas, SAU,
executarà les obres que han de
servir per millorar la mobilitat a la
rotonda de la Vinyota amb un pressupost d'1.659.435,89 € amb IVA
inclòs. Per l'altra, la companyia Givasa, SA, durà a terme els treballs
de seguretat viària que s'hauran
de realitzar durant el temps que
estigui en marxa l'actuació de millora. L'import per aquest servei és
de 213.511,41 € amb IVA inclòs. El
termini d’actuació aproximada és
d’onze mesos, durant els quals, des
de l'Ajuntament asseguren que es
garantirà la circulació de vehicles.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha manifestat que la proposta
"en bona part recull les nostres
reclamacions i ajudarà a descongestionar els problemes que
patim en aquesta zona de la ciutat i a disminuir la contaminació
atmosfèrica del municipi”, opina.
Per la seva part, l'alcalde de
Martorelles, Marc Candela, s'ha
mostrat satisfet per l'inici d'obres.
"Ajudaran a reduir la velocitat
de ciruculació al polígon i a descongestionar la rotonda central
del carrer Sant Martí", detalla.

Acció per prevenir
les infraccions
que posen en
perill els vianants
MOLLET. La Policia Municipal ha
iniciat una campanya, coordinada
amb el Servei Català de Trànsit,
per prevenir les infraccions i el
comportament dels conductors
que posen en perill la seguretat
dels vianants. S'estan fent controls estàtics i dinàmics a diferents
indrets per prevenir i identificar
infraccions com no respectar el
semàfor, estacionar en passos de
vianants o a sobre la vorera. Els
controls també van adreçats als
patinets, a les bicicletes que circulen per la vorera i als vianants,
recordant que han de respectar la
normativa de trànsit en creuar la
via pels llocs habilitats.

Formació viària
D'altra banda, des del 9 de març i
fins al 20 de juny, la Policia impartirà classes de mobilitat segura al
parc infantil de trànsit (PIT) de
Can Mulà, en què participaran més
d'un miler d'alumnes de 4rt i 6è.
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El Tribunal Constitucional tomba
la llei 11/2020, que regula els lloguers
a Catalunya

Por un modelo que garantice
unas pensiones dignas

El mes de setembre del 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei històrica: la
regulació dels preus del lloguer.
La regulació ha funcionat i així ho han demostrat les xifres oficials i estudis locals i
internacionals: la regulació ha fet baixar els preus del lloguer i s’han signat més
contractes que mai. Han estat més de 160.000 famílies que han signat contractes de
lloguer amb preus regulats.
Dijous passat, 10 de març, el Tribunal Constitucional sentencia tombant aquesta llei,
gràcies als recursos d’inconstitucionalitat del Partit Popular i del govern espanyol
El TC defensa els interessos i els beneficis del lobby immobiliari i dels fons voltors i els
fa la feina bruta.
La llei s’ha demostrat útil i que protegeix el dret a l’habitatge i per això s’ha de mantenir
i defensar-la per tal de tornar a regular els lloguers.

Ho tornarem a fer!

Debemos ser vigilantes y plantear cambios en los modelos que garanticen las
pensiones porque la seguridad social afronta el futuro con 100.000 millones de
deuda y con serio riesgo de ir incrementándose.
La sociedad española es una de las más longevas del mundo, pero ¿nos hemos
preguntado si también es la que llega en mejores condiciones a la edad de jubilación?
Los últimos gobiernos de derechas no han tratado bien a los españoles y españolas
en el ámbito de la salud. La crisis heredada del estado del bienestar en España ha
dejado una herida muy amplia que dificulta mantener una buena salud pública de
los ciudadanos. El sistema de salud arrastra un déficit de atención sanitaria que se
debería corregir.
El desmantelamiento de la protección en temas de salud es innegable. Servicios como
Oftalmología, Odontología, Podología, etc., han pasado a ser reductos asistenciales
solo para casos urgentes y todas las otras especialidades se ven afectadas por los
recortes económicos que provocan largas listas esperas para ser atendidos, con
todo el padecimiento que ello conlleva al paciente necesitado.
El resultado de la infrafinanciación en temas de salud influye directamente en
el abandono y el sufrimiento de gran parte de la sociedad española, que padece
a través de los años un desgaste sistemático tanto físico como psicológico,
dificultándoles desarrollar sus trabajos habituales. Lastrados por toda esa falta de
correcta atención médica durante tanto tiempo.

A L’AJUNTAMENT

Podem Mollet
prepara les eleccions
municipals del 2023
Comença el darrer any abans de les eleccions municipals del 2023 i en aquest context
l’assemblea del partit ha elegit qui serà el seu representant per dirigir el projecte
al capdavant de la formació morada a Mollet del Vallès.
Es tracta de Núria Muñoz, actual Portaveu del cercle i Regidora d’Habitatge, Benestar
i Respecte Animal, Infància i Solidaritat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
El cercle de Mollet ha cregut que l’actual regidora i portaveu era la persona més
adequada per al lloc degut a la seva gran experiència, tant a l’Ajuntament com al
capdavant del partit a la ciutat.
La nova representant de Podem Mollet de cara a les eleccions del 2023 ha volgut
destacar que: “aquests anys (a l’oposició i finalment al govern de la ciutat) ens han
servit per saber realment el que cal a la ciutat, no és el mateix estar a l’oposició
que tenir la responsabilitat de governar. Hem pogut tindre contacte amb totes les
necessitats de la gent, estant en govern hem pogut incidir i condicionar en la mesura
de les nostres possibilitats. Per tot això creiem que amb aquest projecte podem
millorar la nostra posició a la ciutat per arribar a cobrir moltes més necessitats.”
El partit vol valorar la situació política municipal analitzant la relació amb altres partits
municipals i establint les bases del nou projecte 2023.
La idea és entaular com més aviat millor contactes amb els diferents espais de la ciutat
inclòs les forces polítiques que comparteixen espai i programa amb Podem Mollet.
Queda molta feina per fer i un any molt intens per endavant. Podem Mollet vol estar a la
millor disposició possible per concórrer a les eleccions municipals del 2023.

Sí que es pot!

La demografía es inexorable: en 2035, una de cada cuatro personas tendrá más
de 65 años. Seguramente, dentro de 20 años la edad de jubilación rondará los 70.

Ahora, estamos inmersos en una carrera para aumentar los años de cotización y
la edad para poder jubilarse con unas mínimas garantías de poder adquisitivo, sin
tener en cuenta el estado físico ni el trabajo que desarrolla una persona. Se penaliza
económicamente a todos aquellos que pretenden jubilarse anticipadamente,
porque, digámoslo llanamente, su cuerpo no da para más como consecuencia de la
falta de una correcta asistencia médica durante toda su vida laboral.
Las futuras leyes sobre jubilación deberán evitar “el trabajo forzoso” al que se
verán sometidas muchas trabajadoras si no lo remediamos.
El gobierno progresista en
el que se integra Podemos
quiere favorecer que un
trabajador llegue al fin
de sus días útiles para
un trabajo en las mejores
condiciones de salud
posibles, para que pueda
disfrutar sus últimos años
de vida de una forma plena,
como recompensa a sus
padecimientos anteriores.
Estamos convencidos que
ese es el camino correcto
y por el que hay que
apostar decididamente.
Manel Andero

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet
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FEMINISME L'AJUNTAMENT IMPULSA LA CAMPANYA 'CANVIEM LA MIRADA' EN EL MARC DEL 8-M

SERVEIS S'HAN RECOLLIT 1.615 SIGNATURES AL MUNICIPI
AJUNTAMENT MONTORNÈS

Ulleres liles per detectar
desigualtats a Montornès
MONTORNÈS. Posar-se les ulleres liles és una metàfora que fa servir el
feminisme que consisteix a mirar el
món amb una mirada crítica des del
punt de vista del gènere per veure
les desigualtats entre homes i dones.
Amb aquesta idea, l'Ajuntament, en
el marc de les activitats del Dia Internacional de les Dones, ha posat
en marxa la campanya Canviem la
mirada, adreçada als joves, però que
vol ser transversal a tot el municipi.
La campanya és el resultat del
treball de l’Espai de Debat Educatiu (EDE) de Montornès durant
els cursos 2019-20 i 2020-21,
dedicats a la coeducació. Aquest
treball participatiu a l'EDE s'ha
materialitzat en un producte, unes
ulleres de color lila, que van acompanyades d'unes instruccions, i
que s'han repartit entre adolescents de 6è de primària i ESO. "Les
ulleres són una eina per identificar desigualtats de gènere que
poden passar en el seu entorn",

explicava la tècnica d'Igualtat de
l'Ajuntament, Jose Gómez.
Durant la presentació, el regidor
delegat de l’Àrea d’Acció Social,
Jordi Delgado, destacava el treball
conjunt entre diferents departaments municipals. "El fet que hi
hagi molts agents implicats en el
projecte reforça la idea que el feminisme i les polítiques d'igualtat són transversals i ens interpel·len a tots", apuntava Delgado.
L'Ajuntament ha editat 3.500
exemplars de les instruccions per
aprendre a canviar la mirada i el
mateix nombre d’ulleres liles serigrafiades amb el lema de la campanya. El material s'ha fet arribar a les
escoles, que durant aquests dies faran activitats de dinamització, i des
d’allà arribaran a les famílies.
El tret de sortida de la campanya va ser una gimcana en què
van participar 272 alumnes de 6è
i 78 d’ESO. Els participants van rebre les ulleres que acompanyen la

campanya així com les instruccions
d’ús per aprendre a identificar situacions de desigualtat i posar-hi fi.

ES PRESENTA LA
DIMENSIÓ VIOLETA
En el marc del 8-M, l'Ajuntament de
Montornès presentava la Dimensió Violeta, un projecte adreçat al jovent i en
el qual, des d’una mirada feminista, es
creen espais on tractar qüestions de
gènere, diversitat sexual, relacions afectives i sexualitat. El pla incorpora tres
espais de consultoria: d’acompanyament
en temes LGBTI+, de suport en temes de
gènere, igualtat, prevenció de violències
sexistes i noves masculinitats, i un tercer
dedicat a sexualitat i relacions afectives.
La proposta també incorpora un espai de
suport per a iniciatives juvenils que promouen la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones.

LLIURAMENT Fa uns dies els jubilats van lliurar les firmes a l'OAC

Manifestació de pensionistes
per millorar l'atenció als bancs
MONTORNÈS. L'Associació de Pensionistes i Jubilats de Montornès ha
fet el lliurament simbòlic de 1.615
signatures que s'han recollit en les
darreres setmanes en el marc de les
mobilitzacions que han protagonitzat per demanar una millor atenció
a les entitats bancàries. L’entitat ja
va presentar les firmes per registre
d’entrada el 28 de febrer a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana del carrer de
Sant Isidre. L’Ajuntament traslladarà les signatures a la Generalitat.

L’associació continua amb la lluita
i ha convocat una manifestació que
sortirà divendres a les 18 h de la
plaça de Joan Miró i que també reclamarà el retorn de les urgències
24 hores al poble.
Recentment, l’Ajuntament adreçava una carta a les entitats bancàries del municipi per reclamar millor
atenció a les persones grans. Arrel
d’això, l’oficina del BBVA s’ha compromès a ampliar l’horari d’atenció
fins a les 14 h i sense cita prèvia.

POLÍTICA EL COL·LECTIU, CONSTITUÏT EN PARTIT POLÍTIC, VOL CRÉIXER EN MILITANTS DE CARA A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 2023

INFÀNCIA

Fem Montornès engega motors

El Casal de
Vacances tindrà un
itinerari de lleure
i un altre esportiu

FEM MONTORNÈS

transversal i sense afiliacions
polítiques", destaca Ramos, qui
apunta que Fem Montornès aglutina sensibilitats diverses, des de
gent vinculada a Comunistes, EUiA
i l'antiga ICV, a persones properes a
PP i Cs. "Som una força merament
local, només ens preocupa Montornès i no tenim cap ingerència
externa que ens faci canviar les
nostres polítiques per construir
un projecte alternatiu per a
Montornès", conclou Ramos.

Constituïts com a partit polític

L'EQUIP Membres de Fem Montornès després de l'assemblea que es va celebrar el 5 de març a Can Saurina
MONTORNÈS. Fem Montornès feia a
principis de març el tret de sortida
al procés per presentar-se a les eleccions municipals que s'han de realitzar la primavera de 2023. El partit
va celebrar el 5 de març l'assemblea,
en què va aprovar el document polític i va crear la comissió local de l'organització que pilotarà el projecte
de cara als comicis locals.
L'assemblea celebrada a Can Saurina va debatre el document Quin
Montornès volem?, que abordava algunes de les polítiques prioritàries
per a la formació com les polítiques
de sostenibilitat davant l’emergència climàtica i l'habitatge. "Ens pre-

ocupa molt l'accés a l'habitatge i
l'emancipació dels joves", explica
Luis Ramos, regidor no adscrit a
l'Ajuntament i membre fundador de
Fem Montornès. Ramos considera
que el municipi "necessita polítiques socials més ambicioses" i
destaca un altre dels eixos prioritaris del partit com és la residència i
centre de dia per a la gent gran. "Es
fan coses, però el govern va molt
lent. Hi ha un cert desencís després d'onze anys de l'actual govern que prometia aires de canvi
que s'han transformat en molt
poca cosa", considera Ramos.
L’Assemblea de Fem Montornès

escollia Paco Sánchez com a coordinador i un equip de 12 persones
que formaran la Comissió Local de
l’organització: Irene Egea, regidora entre 2019 i 2021; Luis Ramos,
actual regidor; Montserrat Garcia;
Francis Rodríguez; Sergi Garcia;
Soraya Urbano; Salvador Miralles;
Anna Usart; Fran Sánchez; Luisa Cabrera; Tamara Gil i José Bizarro. La
direcció es marca l’objectiu d’interpel·lar veïns i entitats per fer créixer la plataforma, que actualment
compta amb una trentena d'afiliats,
un nombre que va en creixement,
segons l'organització. "Som una
plataforma que neix dels veïns,

La formació, que es va constituir
formalment com a partit polític el
novembre, obre el procés de cara a
les eleccions de 2023 i preveu poder celebrar les primàries per escollir la candidatura el setembre.
"Farem una llista amb candidatura que volem que sigui aprovada per aclamació, som assemblearis convençuts", diu Ramos.
Fem Montornès sorgeix del
col·lectiu Més per Montornès, una
plataforma veïnal que el 2019 va
concórrer a les eleccions juntament
amb ERC i Comunistes, i que va
aconseguir dos representants al ple
municipal. La manca d'entesa entre
les diferents potes de la formació va
acabar el desembre de 2020 amb el
trencament i l'acord de desaparició
de la marca Més per Montornès.

MONTORNÈS. El Casal de Vacances
d'aquest estiu que prepara l'Ajuntament disposarà de dos itineraris
per als infants de primària: un de
lleure educatiu i un altre esportiu.
El consistori ha donat a conèixer
l'oferta estiuenca per a les quals
obrirà les inscripcions del 19
d’abril al 6 de maig.
Així com en les darreres edicions l'Ajuntament va apostar per
un format unificat amb propostes
lúdiques i esportives, enguany el
Casal de Vacances diferenciarà les
temàtiques. El casal es desenvoluparà del 27 de juny al 29 de juliol i
inclou un itinerari per a infants de
P3 a P5 i dos itineraris per a infants
de 1r a 6è, l’un de lleure educatiu i
l’altre esportiu.
El casal infantil i el de lleure educatiu es desenvoluparan a l’Escola
Can Parera, mentre que l’esportiu
es durà a terme a les instal·lacions
de la Zona Esportiva Municipal Les
Vernedes. En tots els casos, l'horari
serà de 9 a 13 h, i també hi haurà serveis optatius d’acollida, de 7.30 a 9
h, i de menjador, de 13 a 15.30 h.
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Sant Antoni, 18
(Cantonada la Fàbrica)
PARETS DELS VALLÈS
Tel. 93 573 11 52 / 93 573 10 77
info@plantadamultigestio.org

TENIM
LA MILLOR
ASSEGURANÇA
I PREU PER A TU!

JUNTS
SOM MÉS
FORTS

Visita’ns sense
compromís!

Ens adaptem
a les teves
nesessitats

Mollet Coworking
Tu oficina compartida de alquiler mensual

No pagues de más por tu oficina

Avda. Antoni Gaudí, 71 · 08100 - Mollet del Vallès · T. 93 593 52 44 · hola@molletcoworking.com

ESPACIO
DE TRABAJO

SALAS
DE REUNIONES

DOMICILIACIÓN
DE EMPRESAS

www.molletcoworking.com
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MEDI AMBIENT GUARDÓ DE LA PLATAFORMA AYUNTAMIENTOS POR EL CLIMA

MOBILITAT UNEIX LA URBANITZACIÓ DE CAN BOSQUERONS AMB EL NUCLI URBÀ
diba

L'Sputnik guanya un
premi estatal per la seva
eficiència i sostenibilitat
MONTORNÈS. L'Ajuntament ha estat guardonat amb un premi que reconeix les accions
concretes de municipis per lluitar contra el
canvi climàtic, gràcies al projecte de l'edifici del centre juvenil Sputnik. La plataforma
estatal Ayuntamientos por el clima ha organitzat enguany la primera edició dels premis
50+1 iniciativas #porelclima, amb el suport
d'Iberdrola, per premiar les iniciatives municipals en el camí cap a la descarbonització
i la lluita contra el canvi climàtic. De les 136
propostes presentades per municipis de tot
l'Estat, Montornès ha estat un dels tres reconeguts, juntament amb els Ajuntaments de
Jaca (Osca) i Belorado (Burgos).
L'Ajuntament de Montornès va presentar candidatura amb el projecte de l'edifici
del centre juvenil Sputnik com a exemple
d'infraestructura ecològica i eficient energèticament, i que, a més és candidat a la certificació verda de Green Building Council.
El lliurament de premis es va fer aquest
dijous al matí a l'Escola Politècnica Superior d'Àvila, de la Universitat de Salamanca.

Un cop conegut el premi, l'alcalde, José Antonio Montero, va intervenir a través d'un
vídeo, en què va agrair el reconeixement a
l'organització. En el seu discurs, Montero
destacava que el projecte de l'Sputnik va ser
"un repte per la seva complexitat", però
valorava l'aprenentatge "que ens dona
coneixement per aplicar altres mesures
mediambientals en altres àmbits com
els residus, la mobilitat i la gestió dels
espais naturals". Montero també posava
èmfasi en la importància del paper de l'àmbit local en l'assumpció de mesures contra
el canvi climàtic, un repte que "sols no podem fer", recalcava. Montero posava sobre
la taula la "situació complexa" de Montornès per la seva proximitat a Barcelona que
provoca que "el municipi estigui envoltat
d'infraestructures de mobilitat importants i hi hagi problemes amb la qualitat
de l'aire i la contaminació" i assegurava
que la dimensió ambiental és "un eix vertebrador del projecte de municipi i aquest
reconeixement és un estímul".

CONSULTORI

Com protegir l’habitatge de
l’autònom si hi ha problemes?
En aquest article abordem la possibilitat que
atorga la llei a l’empresari, persona física, per
limitar la seva responsabilitat, perquè ha de
recordar-se que, en principi, segons el Codi
Civil, el deutor respon amb tots els seus béns
presents i futurs.

condició de ERL.
4. Que el valor de l’habitatge no arribi a determinats límits.
5. Formular, dipositar i, en cas que compleixi
els requisits, auditar els comptes anuals de
la seva activitat.

Així, amb la ﬁnalitat de limitar en alguns
supòsits aquesta responsabilitat, la Llei
14/2013, de 27 de setembre, va incloure la
ﬁgura de l’emprenedor de responsabilitat
limitada (*ERL), que permet a l’empresari,
persona física, evitar, sota determinades
condicions, que la responsabilitat derivada
dels seus deutes empresarials o professionals afecti el seu habitatge habitual.

No obstant això, l’autònom haurà de respondre dels deutes amb tots els béns, inclòs
l’habitatge habitual, en els següents casos:
- Quan es tracti de deutes que no es derivin
de l’activitat empresarial o professional.
- Quan existeixin deutes empresarials o professionals anteriors a l’adquisició de la condició de ERL.
- Quan quedi acreditat per concurs o sentència ferma que es va actuar amb frau o
negligència greu en l’exercici de l’activitat o
negoci que va generar el deute.

Els requisits per poder beneﬁciar-se d’aquesta protecció són:
1. Adquirir la condició de ERL mitjançant la
seva constància a la fulla oberta al mateix en
el Registre Mercantil.
2. Inscriure en el Registre de la Propietat que
l’immoble queda exclòs de la responsabilitat
de l’empresari.
3. Fer constar a tota la seva documentació la

Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

VISITA El diputat d'Infraestructures Viàries i Espais Naturals amb l'alcalde de Montornès

Inaugurat el camí de vianants
paral·lel a la BV-5001
construït a la carretera BV-5001 per enllaçar la urbanització de Can Bosquerons de
Dalt amb el nucli urbà de Montornès del Vallès, que ja fa setmanes que es va enllestir, va
ser inaugurat la setmana passada pel diputat
d’Infraestructures Viàries i Espais Naturals,
Pere Pons, i l’alcalde de Montornès, José
Antonio Montero. Es tracta d’un vial de 460
metres de longitud i 1,80 metres d’amplada, paral·lel a la carretera i que obra queda
resolta la mobilitat dels vianants al llarg de
la BV-5001 en el seu pas pel municipi i que
també connecta amb el nucli de Montmeló a
través de la carretera BV-5156.
En la inauguració de l’obra, que ha comptat amb un pressupost de 710.442 euros
aportats per la Diputació de Barcelona en un
85% i la resta per part de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, Pere Pons, remarcava
la importància d’aquestes obres per millo-

rar la mobilitat en trams de carreteres que
connecten nuclis importants, i que en aquest
cas, millora la seguretat de tots els usuaris en
una carretera que suporta un trànsit elevat
de vehicles. "Aquesta ha estat una obra especialment important –ha remarcat Pons–,
ja que ha calgut fer una obra d’enginyeria
important per poder donar l’amplada necessària a l’itinerari, amb trams construïts en marges amb ampliació de la plataforma i terraplè sobre el costat esquerre,
de caiguda i inclinació elevades".
Per la seva banda, l’alcalde de Montornès
del Vallès, celebrava poder disposar d’aquesta obra, ja que és una connexió important
per la mobilitat segura de moltes persones,
que enllaça amb l’estació de tren i el nucli de
la població. "És una obra que quan es va
plantejar semblava difícil d’aconseguir,
però gràcies a la voluntat de tots ara és
una realitat", destacava Montero.

L'Ajuntament arranja
les plaques de formigó
malmeses de la plaça
Pau Picasso

Actuacions policials
contra el robatori de
mercaderies de camions
estacionats als polígons

MONTORNÈS. Els serveis tècnics municipals

MONTORNÈS. En pocs dies, els cossos de se-

estan duent a terme aquests dies l’execució
de treballs de reparació i millora a diversos
punts de Montornès. Aquesta mateixa setmana s’han iniciat les obres per a la reparació de vuit plaques de formigó de la vorera
del carrer Major, per sota del carrer de Lleida, i a la Plaça Pau Picasso. Les plaques estaven danyades per l'efecte de les arrels dels
arbres que les havien anat empenyent. L’estimació de la durada dels treballs és d'uns 10
dies i el cost de 17.156,14 € amb l’IVA inclòs.
També aquests dies s’està construint
una escala per connectar l’aparcament de
Montornès Centre, situat al costat de l’OAC,
amb el carrer de Sant Isidre. El pressupost
total d’aquesta actuació se situa entorn dels
12.000 €. Darrerament, també s’han dut a
terme reparacions a l’asfaltatge a diversos
punts del municipi.

guretat van fer dues intervencions a Montornès relacionades amb grups de persones
que robaven les mercaderies de camions
estacionats a polígons industrials del municipi. A finals de febrer, els Mossos van
desarticular un grup criminal especialitzat
a assaltar camions estacionats en àrees de
servei i zones aïllades de polígons industrials de municipis de l'entorn de Barcelona,
com Montornès. Pocs dies després, la Policia
Local de Montornès va detenir dos individus
que estaven robant caixes de material d'un
camió al polígon Congost. En concret, els
detinguts, veïns de Montcada i Reixac i amb
nombrosos antecedents policials, estaven
sostraient caixes amb productes cosmètics
d’un camió estacionat al carrer del Raval. Els
agents els van detenir com a presumptes autors d’un delicte de furt.

MONTORNÈS. El nou itinerari de vianants
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ACOLLIDA ES TRACTA DE SIS MARES I ELS SEUS FILLS, LES QUALS ESTAN ACOLLIDES EN TRES HABITATGES DEL MUNICIPI I UN HOTEL

SOLIDARITAT

Martorelles acull sis famílies refugiades

Montornès dona
3.000 euros al
poble ucraïnès

a.mir

MARTORELLES. Dimarts a la tarda
Martorelles es convertia en poble
d'acollida de sis famílies ucraïneses refugiades. Sis dones acompanyades dels seus fills -quatre menors d'edat i dos adolescents- que
aconseguien creuar la frontera del
seu país, Ucraïna, per fugir de la invasió de Rússia.
Després de dues setmanes de
periple per arribar a la frontera
amb Polònia i de 48 hores de viatge
amb furgoneta, eren acollides per
tres famílies martorellesenques
que s'havien sumat a la crida que
va fer l'Ajuntament per ajudar a la
població refugiada de la guerra.
Entre aquestes dones, es troba
l'Olena Morozova de 52 anys, qui
deia estar "molt emocionada per
la bondat de la gent que les ha
acollit aquí". L'Olena treballava a
Ucraïna de professora de Zumba
i li agradaria continuar fent-ho a
Martorelles on està sentint-se molt

AL SAFAREIG Algunes de les refugiades que van arribar dimarts a Martorelles
a gust.
També la Kate Bykova, una dona
de 33 anys, qui explicava que durant una setmana des de l'inici de

1.800 KG DE SOLIDARITAT MARTORELLESENCA
A PUNT DE SORTIR CAP A UCRAÏNA
n El poble de Martorelles es va bolcar la setmana passada en la recollida de
materials per ajudar el poble d'Ucraïna. En la campanya d'ajuda humanitària, que
es va dur a terme de dilluns a divendres de la setmana passada al pavelló municipal
d'esports, es van aconseguir recaptar uns 1.800 kg de materials -entre aliments,
productes d'higiene, medicaments i roba -. Durant la darrera setmana van ser
desenes les persones de Martorelles que van aportar el seu gra de sorra a la causa.
Entre elles una educadora de l'Escola Bressol Municipal Els Cireres, la Mercè Cuní,
qui entregava les últimes bosses plenes de roba i medicaments que havien recollit
amb la campanya per ajudar a Ucraïna que havien impulsat des de l'escola.

la guerra va viure juntament amb
la seva filla, de set anys, al metro.
La Kate procedent de Khàrkiv,
una de les primeres poblacions a
ser bombardejada pels militars
russos, es mostrava agraïda de
l'ajuda que ha rebut a Martorelles:
"Estic molt agraïda a la família
que ens ha acollit a mi i a la meva
filla. Ens sentim molt còmodes
i felices amb ells", expressava la
Kate.
Mare i filla han estat acollides
per la Jessica Sandoval i la seva família, qui viuen a Martorelles des
de fa un any i mig: "Si algú té por,
però té la intenció d'acollir i s'ho
està pensant jo ho recomano. És
molt gratificant. Possiblement,
mai he fet alguna cosa que tingui

tant valor a la meva vida, a banda de ser mare. Per mi, és important saber que hi ha una nena i
una dona que no estan en perill",
expressava emocionada la Jessica,
qui abans de l'arribada d'aquesta
família ja s'havia ofert a l'Ajuntament per acollir.
Una acollida que tot i la barrera de l'idioma, la Jessica admetia
que està sent senzilla: "El google
translator ens està ajudant a
comunicar-nos. Hem parlat de
temes molt durs. També el meu
fill i la seva filla han estat parlant
hores amb l'ordinador. De fet, el
meu fill em va dir, que era el dia
més feliç de la seva vida, perquè
havia vist a la televisió el que
estaven passant aquestes persones i veure-les a elles contentes
va ser per a ell un regal".

El Safareig, punt de trobada
Des de l'Ajuntament de Martorelles
han habilitat el Centre Cívic El Safareig com un punt de trobada per a
les famílies.
El consistori s'ha encarregat de
crear una xarxa de cases d'acollida
i també n'està impulsant una altra
de suport, conjuntament amb algunes entitats per afrontar les necessitats que puguin tenir els nouvinguts: "Aquestes persones han
vingut amb poca roba, els falta
menjar i productes d'higiene i
des de l'Ajuntament i les cases
d'acollida els estem ajudant",
deia l'alcalde, Marc Candela.

MONTORNÈS. L’Ajuntament, amb la
finalitat de respondre de manera
solidària amb el poble d'Ucraïna
ha fet una aportació de 3.000 euros
a càrrec de la partida d'emergències humanitàries del pressupost de
cooperació amb destinació al Fons
Català de Cooperació. Així mateix,
el consistori montornesenc també
s’ha adherit al moviment de condemna i rebuig a l’atac militar rus
sobre Ucraïna amb una declaració
institucional acordada per tots els
grups municipals i ha posat a disposició de la ciutadania un espai
al web municipal amb enllaços
d'interès per poder contribuir solidàriament amb suport econòmic
i d'acollida a la causa.

La Policia Municipal
de Mollet envia
armilles antibales
MOLLET. Les policies de Granollers
i Mollet han col·laborat en la donació d'armilles antibales per enviar-les a Ucraïna. L'enviament l'ha
fet la Diputació de Barcelona com
a resposta a la petició feta pel cònsol d’Ucraïna. A més d'aquests dos
municipis, també han participat
una desena de municipis més de la
demarcació. En total s'han enviat
79 armilles antibales.

EL POBLE TAMBÉ HA CREAT UNA XARXA DE VOLUNTARIS
aj. montmeló

COOPERACIÓ ES TRACTA D'UNA EXPEDICIÓ D'AJUDA HUMANITÀRIA AMB LA FUNDACIÓ SEPLA
arxiu

El santfostenc Jordi
Gallego viatja a la frontera
de Bulgària amb Ucraïna
SANT FOST. El santfostenc Jordi Gallego, cap de la secció local de Sant
Fost de Protecció Civil i president
de la Coordinadora Operativa
de les AVPC de Catalunya, forma
part d'una expedició que va sortir
aquest dijous en avió des de Madrid fins a la frontera de Bulgària
amb Ucraïna, amb un carregament
ple de material humanitari.
Els aliments, productes d'higiene i medicaments, entre altres
materials enviats, van arribar a
Madrid en camió dimecres a la
matinada procedents del Centre
Logístic d'Ajuda Humanitària ins-

tal·lat des de fa més d'una setmana
a Sant Fost i que coordina l'AVPC
de Catalunya en col·laboració amb
el Consulat d'Ucraïna.
"Estem enviant mercaderies
i volem veure que aquestes arriben i es distribueixen com cal
i la millor manera és supervisar
l'entrega in situ", explicava Gallego en declaracions a aquest diari.
En l'expedició a banda del santfostenc, qui ja havia participat en
altres expedicions d'ajuda humanitària, també viatgen representants de la Fundació Sepla, encarregada de fer aquest enviament.

SOLIDARITAT L'alcalde, envoltat de sacs plens de material humanitari
JORDI GALLEGO
Tots ells es desplacen a la frontera entre Bulgària amb Ucraïna, on
estaran durant tres dies i dissabte
està previst que tornin a Madrid.
En el seu retorn aprofitaran per
evacuar persones refugiades de la
guerra i endur-se-les cap a Espanya perquè puguin ser acollides.

MONTMELÓ RECULL EN UNA SETMANA MÉS DE
3.000 KG DE MATERIAL HUMANITARI
El passat 1 de març Montmeló va iniciar una campanya de recollida d’aliments
i material, que de moment s’allargarà tot el mes, amb 10 punts de recollida
distribuïts per tot el municipi. En una setmana es van recollir més de 3.000
kilograms de material, que el Consolat d’Ucraïna a Barcelona farà arribar
directament a les persones refugiades i afectades per la guerra. L'Ajuntament
també ha obert una Oficina d’acollida, crearà un Registre de llars acollidores i ha
posat en marxa una xarxa de voluntaris per col·laborar en l'ajuda humanitària.
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MEDI AMBIENT L'ACCIÓ S'EMMARCA EN EL PROJECTE 'MARES CIRCULARES'
coca-cola

A LA VORA DEL RIU Els voluntaris que van encarregar-se de la recollida de residus a Martorelles

Coca-Cola impulsa una acció de
neteja de la llera del riu Besòs
MARTORELLES. Coincidint amb la setmana de
la commemoració del Dia Internacional dels
Rius –el passat 14 de març–, la companyia Coca-Cola va organitzar dimecres una jornada
de neteja de la llera del riu Besòs. L'acció, emmarcada en el projecte Mares Circulares que
la companyia va posar en marxa l'any 2018
per reduir els residus a les costes i al fons marí,
en aquesta ocasió va tenir lloc a l'alçada de la
planta de la multinacional a Martorelles.
A banda de la recollida de residus, el projecte compta amb dues fases més: una de pedagògica, dirigida a conscienciar la població i

una tercera, adreçada a fomentar l'economia
circular: "Som una companyia molt preocupada pel reciclatge. El 99,7% dels nostres envasos ja són reciclables i aspirem a
què el 50% dels que provenen de les nostres fàbriques siguin reciclats. Per tant, és
molt important fomentar aquesta economia circular i donar-la a conèixer a través
d'aquest projecte", explicava Joaquim Edo,
cap de comunicació de Coca-Cola Europe Pacific Partners a Catalunya. Després d'aquesta
acció, la companyia es planteja fer més jornades de neteja al Besòs.
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MEDI AMBIENT

ENTITATS VEÏNALS L'ASSOCIACIÓ VA CELEBRAR DIUMENGE UNA ASSEMBLEA EN QUÈ ES VA RENOVAR LA JUNTA

Prohibit fer foc als
terrenys forestals
fins al 15 d'octubre

Ivana Morera és triada nova presidenta
de l'AV de Gallecs en substitució d'Ansó

MOLLET. Des d'aquest dimarts 15 de març i

MOLLET. L'Associació de Veïns de l'espai ru-

fins al 15 d'octubre estarà vigent la prohibició de fer foc als terrenys forestals sense
autorització. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres
que els envolta no es pot encendre foc sigui
quina en sigui la finalitat. Especialment, no
es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni
marges pròxims a zones forestals sense una
autorització expressa. Tampoc no es poden
fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb
l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i
d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i
industrials de qualsevol mena que puguin ser
la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs
d’artifici o d’altres artefactes que continguin
foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin
terrenys forestals. Es podrà, però, sol·licitar
una autorització, de manera extraordinària,
per realitzar determinats treballs i activitats
que suposen un risc d'incendi forestal.

ral de Gallecs ha renovat la seva junta. Després de 12 anys al capdavant de l'entitat, Pol
Ansó, fa un pas al costat i deixa la presidència que queda en mans d'Ivana Morera.
Diumenge es va celebrar l’assemblea ordinària de l’Associació de Veïns de l’espai
rural de Gallecs, amb la presència de 30
assistents, i en la qual es va aprovar, a més
de l’acta anterior i del pressupost anual, la
renovació de la seva junta. Després de 12
anys al capdavant, Pol Ansó, a qui l'entitat
reconeix la seva tasca com "un referent no
només per al veïnat de Gallecs sinó per
al moviment veïnal i ecologista molletà",
deixava el càrrec de president. La presidenta també deia sobre el seu predecessor:
"Continuarem comptant amb l'assessorament del Pol, però no volíem que l'associació recaigués en una sola persona".
La nova junta, votada per unanimitat per
l’assemblea, pretén donar continuïtat al
projecte i la feina feta els darrers anys i liderada per Ansó i seguirà encaminada al "foment de la participació, l’enxarxament i
la cohesió entre el veïnat, a la reivindicació i interlocució amb les administracions per tal de garantir els drets de les

OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.
T’ESPEREM!
FES JA
LA TEVA
RESERVA
PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA
I MOLT MÉS!
Vermuteria, tapes...
i ara també podreu
menjar a taula
els nostres
pollastres a l’ast.

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

AV GALLECS

LA NOVA JUNTA Arageme Porras, Ivana Morera i Ester Llagostera
veïnes i veïns i millorar la seva qualitat
de vida, així com a la conservació de l’espai rural i natural de Gallecs", expliquen.
Ivana Morera assumeix el càrrec de presidenta, i estarà acompanyada de l’Ester Llagostera com a secretària, l'Arageme Porras
com a tresorera, l’Álex Muñoz com a vicepresident i l’Ivan Llagostera, l’Angel Marín,
el Levi Lozano, el Jesús Martínez, la Miriam
Galán, el Raúl Peramos i el José Álvarez, com
a vocals. "Moltes d’elles compten amb l’expertesa d’haver format part de l’anterior
junta, però per aquesta nova etapa, a més,
es vol treballar de manera més repartida
i coral, a través de comissions de treball
obertes a la participació de qualsevol veïna", expliquen des de l'entitat.
Per la seva part, qüestions personals han

precipitat el relleu de Pol Ansó, qui, amb tot,
ja feia un temps que treballava per la renovació de l'entitat. "En els darrers anys s'hi
ha incorporat gent al projecte i la nova
junta s'ha empoderat i ha fet un pas endavant", explica Ansó, qui assegura que seguirà vinculat a Gallecs per assessorar l'entitat en allò que calgui.
Sobre els seus 12 anys a la presidència,
Ansó considera que la situació de l'entitat ha
millorat. "El 2009 estaven tots barallats,
hi havia pocs socis i pocs diners", diu el
fins ara president, que destaca, per exemple,
el creixement de la festa major. Com a punt
negatiu: la relació amb l'Incasòl. "Són molt
conservadors i no hem pogut avançar en
moltes de les nostres reivindicacions",
lamenta .

CONVIVÈNCIA LA INSTAL·LACIÓ S'UBICARÀ AL COSTAT DEL DIPÒSIT DE COTXES

El govern de Mollet construirà
una gatera transitòria municipal
MOLLET. L'Ajuntament ha aprovat el projecte per construir una gatera transitòria
municipal. En concret, es tracta d'una instal·lació construïda amb l'objectiu d'albergar gats procedents de colònies de manera
temporal, ja sigui perquè s'han de reubicar
o perquè requereixen tractaments veterinaris i necessiten un lloc on estar fins que no
tornin a la seva colònia.
Està previst que el lloc per ubicar aquesta
instal·lació, d'acord amb la Secció de Territori i Medi Ambient, sigui la zona del dipòsit
de cotxes, al costat de la central d'abocament de residus i de l'entrada dels Mossos
d'Esquadra.
La gatera tindrà una dimensió de 264 metres quadrats. La instal·lació també comptarà amb un punt d'aigua amb mànega per tal
de facilitar la neteja i desinfecció de l'espai,
així com una pica d'aigua potable per garantir que les persones que tinguin contacte

amb els animals es puguin rentar les mans.
Així mateix disposarà d'un tancat i un mòdul
per ubicar-hi un labavo.
El pressupost total suma 24.718,49 euros.
Un cop construït l'equipament el Departament de Salut s'encarregarà de tramitar la
llicència d'activitats a través de la Secció de
Territori i Medi Ambient.
L'objectiu de l'Ajuntament és seguir donant suport al Programa de Control de Colònies de gats urbans que va iniciar l'any 2015
en col·laboració de voluntàries alimentadores, entitats protectores d'animals i clíniques veterinàries.

Caminada solidària
Per altra banda, la Colla Morada juntament
amb l'AV de Gallecs i KastellKat organitzen,
el pròxim 27 de març a Gallecs, una caminada solidària per lluitar contra el maltractament i l'abandonament animal.
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Aquest any
tornem a córrer!
La Mitja de Montornès
torna a celebrar-se
després de dos anys

Una cursa popular
solidària i sostenible
amb el medi ambient

15

16

DV, 18 MARÇ 2022

PUBLICITAT

S DE
E
G
T
A
S
S
MI
GUDA

BENVIN

LES ALCALDIES DEL MUNICIPIS
PARTICIPANTS DONEN LA
BENVINGUDA ALS ATLETES
DE LA MITJA 2022

Tot a punt

La Roca

Pla de
les Ho

1.500 atletes es donaran cita diumenge per disputar la Mitja i els 6K. Després
de dos anys sense poder celebrar la cursa popular, el 27 de març tornarà la
serp de corredors pel territori de Montornès, Montmeló, Vilanova i la Roca.

Masc

Pla de
Can Tonico

EL PERFIL DE LA MITJA

Can

José Antonio
Montero
Domínguez

KM.15

Alcalde de Montornès del Vallès

“Aquest any és especial perquè torneu
a casa vostra. La Mitja us espera sense
mascareta”

Gràﬁc: min/mitja/màx. Elevació 66, 96, 120m. Distància total: 21 km. Increment / pèrdua d'elevació: 18,2% - 12,5%. Pendent mitjana: 1-4% - 1,4%

Pas del cap
de cursa...
Montmeló

10.05 h Ajuntament de Montmeló
10.15 h Montornès Centre
10.25 h Ajuntament de Vilanova del Vallès (anada)
10.40 h La Roca del Vallès. Plaça de l’Era.
10.55 h Vilanova del Vallès (tornada)
11.00 h Ajuntament Montornès.
11.02 h Rotonda T. Augustalis (Montornès). 11.05 h Arribada a Meta

Pla de
Can Gol

Les Roquetes
Pla de Can Puig

P. Ind El Raiguer

Pla del Molí

“Torna la Mitja, participa-hi corrent o
animant a les persones que hi participen.
Fes-te-la teva!”

RIU
CO
NG
OST

P. Ind. El
Pedregar

Alcalde de Montmeló
Barri
del
Piquet

Pla de Ca l'Ametller

Vilanova
del Vallès

Pla de Can Vilaró

Alcalde de la Roca del Vallès

“Salut, esport i medi natural. Gaudiu de la
millor mitja de Catalunya!”

www.mitjamontornes.com
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IMPORTANT:
RECORDEU QUE LA NIT ABANS
CANVIEN L’HORA (CAL AVANÇAR
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SORTIDA
ARRIBADA

Can Bosquerons de Dalt

“Amb l’arribada de la primavera se’ns
retorna un dels esdeveniments esportius
més esperats, la Mitja ja és aquí!”

Santa Quitèria

Turó de les Mamelles

KM.20

Alcaldessa de Vilanova del Vallès
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KM.10

Pla de la Farigola
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Rodríguez
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Recollida de dorsals
i samarretes
Els atletes tenen dues opcions per
recollir el dorsal, amb el xip incorporat,
i la samarreta de la talla que han triat al
moment d’inscriure’s:
 Dissabte de 10 h a 20 h
al pavelló municipal Les Vernedes
(Av. del Gran Vial, 3,
Montornès del Vallès)
 Diumenge de la cursa de 08 a 10 h
al mateix pavelló.
(No es lliuraran samarretes amb
posterioritat a la sortida de la cursa).

Com arribar
Per arribar a Montornès es recomanen els següents itineraris:
Des de Barcelona:
 C17 – sortida Montornès-Martorelles i BV5001 ﬁns Montornès.
 AP7 – Sortida 13 – Montornès (accés per zona industrial Can
Parellada o per BP5002 i BV5001)
 Renfe Rodalies C2Nord – Estació Montmeló i bus Sagalès o
caminant des de l’estació 20 minuts ﬁns la sortida.
 Bus (Sagalés) des de Barcelona directe a Montornès del Vallès.

On estacionar
L’organització ha habilitat dues zones d’aparcament:
 El Recinte Firal de Montornès del Vallès (Avinguda Ernest Lluch)
 Estacionament CAP Montornès (Carrer Can Parera)

Per la igualtat
El Club Atletisme Montornès i la Regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament de Montornès impulsen
el programa d’entrenament Corre per la Igualtat,
que té per objectiu potenciar l’esport femení amb
la intenció de preparar dones per superar la cursa
dels 6 km. En aquesta edició, hi ha prop d’una
trentena de dones que l’han completat.

Sostenibilitat
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PUBLICITAT

Consells mèdics per als
participants de la Mitja

ACTUALITAT MITJA MONTORNÈS

Planteja bé la cursa. Dosiﬁca’t. Has de ser molt
conscient dels teus límits i no exposar el cos a
situacions d’esforç no acostumades.
És molt important, fer un bon escalfament amb estiraments
caró
musculars complets i no oblidar fer-los també un cop acabi la
cursa.
La nit abans de la cursa fes un bon sopar. El dia de la cursa
esmorza unes dues hores abans de córrer: aquest ha de ser
abundant i que inclogui hidrats de carboni (pa, cereals, galetes...),
proteïnes (embotit, formatge) i una peça de fruita.
Si fes fred, en els primers minuts de la cursa, és important aconseguir
n Gurri
escalfar l'aire que respires.
T’has d’hidratar amb freqüència: abans, durant i després de la cursa. Si
fes fred, encara que no tinguis sensació de set has de beure líquids com de
costum. Si fes calor, és molt important que beguis amb freqüència: no deixis
passar l’avituallament i reposa líquids.
Has d’anar amb roba còmoda i transpirable. No estrenis roba o calçat el dia de la
rsa ja que poden provocar ferides cutànies.
tens un problema de salut estarem per tu, però sempre és millor prevenir-lo.

sortida

rtida de la Mitja
cursa de 6K serà

es 10h
1h
+

Serveis als atletes participants

e
ortes

 Lot de productes Henkel per a
tots els inscrits
 Avituallaments d’aigua i Powerade
durant la cursa
 Zona d’escalfament al costat de la sortida
 Zona de pàrquing pública i gratuIta
 Guarda-roba amb capacitat
per a 1.500 bosses
 Vestidors i dutxes
 Assistència sanitària
 Cronometratges i dorsal
 La teva foto a l’arribada
 Samarreta tècnica

DINERS SOLIDARIS PER A LA CREU ROJA AMB HENKEL I LA MITJA
La Mitja Montornès – Montmeló – Vilanova – La Roca i
Henkel, com a patrocinador principal de la cursa popular, han renovat el seu compromís de sostenibilitat social
i mediambiental amb el territori. Aquest compromís social renovat implica que per cada inscrit a la Mitja 2022 i
els 6 km, Henkel donarà 1€ a la Creu Roja de Granollers,
als que afegirà un euro per cada foto a la carpa del “Movimiento Piu” a l’arribada de la Mitja. La recaptació es

destinarà a programes socials a la comarca.
A més, la Mitja col·labora amb diverses causes socials
i solidàries, des de visualització d’accions per donar a
conèixer malalties minoritàries fins a programes esportius per col·lectius en risc d’exclusió. Cal recordar que
tots els beneficis de la Mitja es destinen al manteniment
de l’escola d’Atletisme de Montornès, que treballa activament amb les escoles i serveis socials municipals.

t i medi ambient

Visites guiades
19 de març

Neteja entorn
3 d’abril

LA MITJA AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
La posada en valor de la recuperació mediambiental i
patrimonial de l’entorn de la Mitja és una de les activitats
de difusió i conscienciació en hàbits de sostenibilitat i
respecte mediambiental i forma part dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible, continuació del projecte,
Per una Mitja més sostenible engegat al 2020.
Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són
part de la planificació i de l’execució de curses i activitats paral·leles de la Mitja 2022. Els compromisos socials
i mediambientals de la Mitja amb el territori s’enquadren
així en els Objectius signats a l’ONU per 193 països i que
persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el

planeta i assegurar la prosperitat, per no deixar ningú
enrere. Tot suma i l’acció local és un element que ajuda a
assolir aquests ODS i a fer-ne difusió.
Les activitats obertes que la Mitja proposa per aquesta
edició són dues. Per una banda, una visita guiada a l’estació depuradora d’aigües residuals i l’Urban River Lab
de Montornès, un exemple de com protegir i recuperar
l’entorn, que tindrà lloc el 19 de març al matí; i per l’altra,
el 3 d’abril, es proposa una activitat de neteja de l’entorn
de la Mitja, amb el riu Mogent com a principal protagonista i, en col·laboració, amb l’associació Montornès
Animal, l’Ajuntament de Montornès i l’Editorial Alpina.

17

18
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Moltes gràcies!
C. CARTELLÀ, 182
08031 BARCELONA
TEL.93 357 65 51
FAX 93 429 53 82
ESPAÑA
10.07901-B
C.E.E.

MÉS INFORMACIÓ A
WWW.MITJAMONTORNES.COM

SEGUEIX-NOS
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POLÌTICA TAMBÉ HI PARTICIPARAN SERGIO GARCÍA TORRES, JOAN MENA, JORDI MANILS I ROSA MATEU

PARTICIPACIÓ

Jéssica Albiach presenta a
Montmeló la sectorial animalista

Sant Fost
Mollet amb Cuba
engega un
projecta 'Conducta'
procés participatiu a La Marineta

EN COMÚ PODEM

MONTMELÓ. Aquest dissabte (12 h)
Catalunya en Comú presentarà la
sectorial nacional de drets dels animals, que té com a objectiu elaborar
propostes "realistes i pragmàtiques" perquè puguin ser executades. Serà en un acte a la Sala de la
Concòrdia de Montmeló sota el nom
de Pels drets de tots els animals. Cap a
una veritable agenda animalista.
L'acte comptarà amb la participació de Jéssica Albiach, presidenta d'En Comú Podem al Parlament;
Sergio García Torres, director general de drets dels animals del Govern de l'estat; i Joan Mena, diputat d'En Comú Podem al Congrés.
També hi seran els coordinadors
de la sectorial Drets dels Animals
de Catalunya en Comú, Rosa Mateu, i el montmeloní Jordi Manils
–qui també és regidor de Canviem

mentació científica amb animals, i
com gestionar els animals domèstics o la caça. Sobre aquest darrer
ítem, Jordi Manils apunta que cal
"regular-la millor buscant alternatives ètiques". La nova llei de
protecció animal també tindrà el
seu espai a la sessió.

JÉSSICA ALBIACH
Montmeló–.
En l'acte s'abordaran els debats
al voltant dels drets dels animals.
Debats com el dels bous embolats
i capllaçats, els límits en l'experi-

La sala de plens de Sant Fost, reformada

Dimarts, el plenari de Sant Fost –en sessió extraordinària– estrenava la sala de
plens renovada, així com el nou servei de megafonia i audiovisual que servirà
per millorar la visualització dels plens telemàticament. L'Ajuntament ha fet una
reforma integral de l'espai i n'ha canviat el mobiliari. FOTO: AJ. SANT FOST

INSTITUCIONAL PSC, PP I CS S'HI ABSTENEN EN L'APROVACIÓ

Montornès actualitza el
Reglament Orgànic Municipal
MONTORNÈS. Després de 20 anys
des de l'aprovació del primer Reglament Orgànic Municipal (ROM)
a l'Ajuntament de Montornès, el
ple aprovava en l'última sessió la
seva modificació. El ROM regula
l'organització i el funcionament
dels òrgans municipals, l'articulació dels drets i deures dels membres de la Corporació, així com
dels drets d'informació i participació ciutadana dels veïns i entitats
del municipi.

El document, aprovat inicialment, ha estat fruit de les negociacions entre totes les forces del
Consistori, un treball de "consens", segons deia l'alcalde, Jose
A. Montero, qui valorava "la cerca
d'acords i el diàleg construït".
Tot i les negociacions, el document
es va aprovar amb les abstencions
dels grups municipals del PSC, PP i
Cs, que consideraven que el reglament neix "amb algunes discrepàncies".

SANT FOST. L'Ajuntament ha engegat un procés participatiu perquè
la ciutadania aporti idees sobre els
aspectes que consideri que s’haurien d'incloure en la redacció del
futur Reglament de Participació
Ciutadana. Es poden afegir propostes al web participa.santfost.
cat fins al 14 d'abril.

CINEMA SOCIAL

MOLLET. La Marineta acull dissabte
(17.30 h) una nova projecció a càrrec de Mollet amb Cuba, Conducta,
dirigida per Ernesto Daranas. En
l'acte hi haurà Dixie Edith Trinquete
Díaz, periodista, professora universitària i assessora de la Federació de
Dones Cubanes, per analitzar la situació de la dona a la Cuba actual.
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ECONOMIA

Formació a Gallecs de l'escola de pagesos

Dissabte torna el Fora Estoc

El Consorci de Gallecs va organitzar dimarts una sessió de formació de
l'escola de pagesos en el marc del projecte ConserveTerra. La jornada
va començar amb una visita a les parcel·les experimentals del projecte.
L'objectiu era presentar alternatives per a la gestió del cultiu de llegums,
tant pel que fa al maneig del sòl, com en l'elecció de les varietats.

Mollet acollirà aquest dissabte una nova
edició del Fora Estoc. La jornada comercial
se celebrarà entre les rambles Fiveller i
Balmes i el carrer Barcelona, des de les 10 h
i fins a les 20.30 h.

HABITATGE MOLLET ÉS EL TERCER MUNICIPI DEL BAIX VALLÈS ON VIURE DE LLOGUER ÉS MÉS ECONÒMIC, SEGONS DADES DEL 2021

INDÚSTRIA

El preu del lloguer baixa on s'aplica el
mercat tens, tombat pel Constitucional

Taurus Group
compra la planta
de Class Plastics
a Martorelles
MARTORELLES. La planta que Class

BAIX VALLÈS. El Departament de
Drets Socials ha publicat les dades sobre l’evolució del mercat
de lloguer a Catalunya de l’any
2021. De les dades, obtingudes a
partir de les fiances dipositades a
l’INCASOL, i que reflecteixen les
operacions efectivament formalitzades, es desprèn un increment
en el nombre de contractes i i un
descens dels preus de lloguer.
Una dinàmica que el secretari
d’Habitatge i Inclusió Social, del
Departament de Drets Socials,
Carles Sala, valorava amb certa
precaució: “L’increment de compra-vendes, que també s’ha produït durant el 2021, pot ser un
clar competidor al mercat de
lloguer. Les baixes rendibilitats
actuals del mercat de lloguer,
suposen un risc important que
pot traslladar les operacions al
mercat de la compra-venda. En
aquest sentit s’haurà de seguir
la disminució de l’oferta d’habitatges en lloguer en els darrers
mesos”, deia Sala.
Al Baix Vallès, aquesta davallada
del preu del lloguer s'ha registrat
a Mollet -on s'aplicava el mercat

total de 1.766 contractes, amb una
renda mensual de 674,29 euros.
En concret, el preu s'ha elevat en la majoria de municipis
baixvallesans, menys a Sant Fost i
a Mollet -únic municipi baixvallesà declarat mercat tens-. Un mercat tens, però que, de moment, no
continuarà el seu desplegament, ja
que la setmana passada el Tribunal Constitucional anul·lava part
de la llei catalana que limita el preu
dels lloguers.

tens- i també a Sant Fost. En el cas
de Mollet, en el darrer any, tot i incrementar en un 16,8% el nombre
de contractes de lloguer -durant el
2021 es van signar 822 contractes-,
la renda mitjana mensual ha disminuït un 2,4%, situant-se en els
635,89 euros. Mentre que a Sant
Fost, s'ha registrat un descens del
27% en el nombre de contractes de
lloguer -l'any passat es van signar
54 contractes- i també una caiguda
del 3,1% dels preus, sent la renda
mitjana mensual de 783,75 euros.

calitat, en la segona més econòmica
per viure de lloguer al Baix Vallès
entremig de la Llagosta (632,89 euros) i Mollet (635,89 euros).
Segons aquest informe, al Baix
Vallès el nombre de contractes de
lloguer durant l'any 2021 s'ha incrementat en un 13,2%, respecte a
fa un any . També ho ha fet el preu
del lloguer, el qual ha augmentat
un 3,8% respecte al 2020.
Així, al conjunt del Baix Vallès es
van formalitzar durant el 2021, un

Preus a l'alça gairebé arreu

EL GOVERN DENEGA EL MERCAT TENS A SANT
FOST PER NO TENIR ÍNDEX DE REFERÈNCIA

A la resta de municipis del Baix
Vallès l'increment dels preus ha
estat generalitzat i també l'increment de la xifra de contractes. A
tall d'exemple, a Montornès es van
signar un 1,3% més de contractes
(220) que el 2020, amb una renda mitjana mensual del lloguer de
650,35 euros, un 8% més cara que
fa dos anys. Mentre que a Martorelles, l'increment de contractes
de lloguer va ser del 22% amb 65
contractes signats i un preu mitjà
mensual de 633,98 euros, un 3,3%
més que el 2020. El que situa a la lo-

n Sant Fost és un dels municipis baixvallesans que havien mostrat el seu interès
per ser considerat àrea de mercat tens per la Generalitat i així poder regular
els preus dels lloguers. La Generalitat, però, el passat mes de desembre va
denegar la sol·licitud de Sant Fost per no reunir un dels requisits indispensables
previstos a l’article 5 de la Llei 11/2020. Aquest article indica que la declaració
d’un municipi com àrea amb mercat d’habitatge tens requereix que en els seu
territori sigui aplicable l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, i
Sant Fost no disposa d’aquest índex. Segons fonts de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, es necessiten un mínim de contractes de lloguer reals (25 contractes
en un radi de 1.500 metres a la rodona) per poder creuar dades i calcular aquest
índex. En el cas santfostenc, no hi hauria prou dades reals per poder fer el càlcul.

COMERÇ EL TRACTE PERSONAL DELS ESTABLIMENTS, L'ASPECTE MÉS BEN VALORAT PEL VEÏNAT

Plastics té a Martorelles continuarà activa després que la multinacional catalana Taurus Group
n'hagi adquirit la propietat. El grup
que ha començat a operar aquesta
setmana, segons fonts del sindicat CCOO, és un dels dos inversors
que s'havia interessat per adquirir Class Plastics, després que el
novembre passat la planta entrés
en concurs de creditors -l'altra
companyia interessada era el grup
inversor Class Plastics Europe-. Segons fonts sindicals, la companyia
preveu mantenir 56 dels 62 llocs
de treball existents. Pel que fa als
acomiadaments, tot i que encara no
s'ha confirmat, aquests afectarien
principalment a posicions de direcció. El projecte de la companyia
s'enfocarà, segons fonts sindicals,
al sector de l'automoció.
Amb aquesta adquisició, el grup
Taurus tornarà a operar des de
Martorelles 15 anys després de la
seva marxa de la localitat. La companyia va adquirir l'any 2004 la
planta de Domar New Pool, però el
2006 es va veure abocada a un concurs de creditors per una caiguda
de les vendes i va tancar el 2007.

OCUPACIÓ FARAN TASQUES DE NETEJA I SOCIALS A PLANA LLEDÓ
aj. mollet

Martorelles crearà una
associació de comerciants
per impulsar la venda local
MARTORELLES. L'Ajuntament treballa per impulsar una associació
del sector comercial i de serveis.
Així ho indicava el regidor de Comerç, Roger Parera, el passat 7 de
març en la presentació de les conclusions del Pla de Comerç que va
encarregar el tercer trimestre de
2021 a l’empresa Hidra amb collaboració de la Diputació de Barcelona. “Ja hi estem treballant amb
converses amb els comerços per
tal de crear-la i que formin part
de la junta”, explicava Parera.

A partir de la creació d’aquesta
associació, el consistori es planteja un seguit d’accions de progrés
per al sector com l’habilitació d’un
servei compartit de repartiment a
domicili o la digitalització dels comerços.
El Pla es basa en una enquesta
a la ciutadania sobre el comerç
del municipi i una altra als i les
comerciants per tal de detectar
mancances i necessitats del sector.
Entre les conclusions, destaca que
el 66% de la població enquestada

creu que una major oferta comercial seria el principal factor que
incrementaria les compres al municipi.
De l’estudi es desprèn també
que un 58% de la gent enquestada valora la imatge del comerç
del municipi com a “Bona” o “Molt
bona”. En aquest sentit, l’aspecte
més ben valorat del comerç local
és el tracte personal amb un 76%.

11.594,47€ en ajuts a comerços
Per altra banda, l’Ajuntament ha
atorgat 11.594,47 euros d'ajuts
al comerç local. La subvenció s'ha
fet a través d' una línia publicada
el mes de novembre passat, adreçada a impulsar l’actualització
tecnològica i dels establiments
comercials i de serveis. Enguany
preveuen impulsar un nou ajut.

Treball als Barris contracta set molletanes
L'Ajuntament de Mollet ha contractat set persones que s'encarregaran
de realitzar tasques socials i de neteja al barri de la Plana Lledó. Es tracta
d'una nova convocatòria del programa Treball als Barris que s'ha engegat
a través de l'Empresa Municipal per a la Formació i l'Ocupació. El contracte
és de sis mesos a jornada completa i finalitzarà el setembre.
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OPINIÓ

Mollet avança amb els
ajuts europeus Next Generation

Editorial

EDUCACIÓ SENSIBLE
Dimarts començava una vaga de l'ensenyament de cinc dies en resposta
a les darreres propostes del conseller Cambray, ideades i anunciades
d'esquena al sector, que se sent cada cop més menystingut. I és que, sense
entrar a valorar la conveniència o no d'avançar el curs, és mala idea imposar
nous calendaris i currículums a correcuita, sense pactar-ho prèviament.
L'Educació sempre ha estat un àmbit en què tots els governs volen marcar
paquet, de manera que les reformes són constants, quan, precisament,
perquè és un tema sensible i de futur, s'hauria de tenir una mirada llarga,
amb propostes consensuades per una àmplia majoria social i política.
Lluny d'això, l'ús del sistema educatiu com a arma política ha empitjorat,
no només la situació dels docents, sinó també –i sobretot– la qualitat de
l'ensenyament. No és d'estranyar, doncs, que una gota tan poc crucial com
l'avançament de la tornada a la feina hagi fet vessar el got de la paciència del
professorat, en molts casos funcionaris que van veient com les retallades
laborals no es reverteixen i com les seves aules són cada cop més difícils de
conduir i no s'hi aboquen prou recursos.

ORIOL FORT I MARRUGAT

Per compartir

Humanitòleg

SENSE DATES: EL DOLOR
a un mes, us parlava de pors. Encara no havia començat la invasió
de l’exèrcit rus a Ucraïna. Ara, les
morts, les destruccions, els refugiats, l’immens dolor plana per Ucraïna, pels
països fronterers, per tota Europa. El perill
de guerra s’ha convertit en acció criminal,
en rebuig a la paraula, en voluntat única de
poder d’un opressor i les seves cohorts que
no es mereixen els pobles de Rússia. Ningú
no s’ho mereix. Els somnis imperials forassenyats que, històricament, tant mal han fet al
poble rus, han aflorat a través d’un dèspota
que el que vol és, per sobre del seu propi poble, passar a la història com un Ivan el Terrible; o sia, com un tsar del segle XXI sense
lleis, sense ètica, sense pietat. Portaestendard dels nacionalismes cecs.
Putin executa crims contra la Humanitat.
Mereix que el poble rus el faci fora, lluny de
qualsevol microscòpic espai de poder. Els pobles rus i ucraïnès estimen les seves pàtries
amb sangs comunes, amb llengües germanes,
amb històries compartides, amb invasions
nazis defensades conjuntament fins el més
gran sacrifici civil i militar, econòmic i social,
de terres i de pobles, cultural i anímic. Tan de
bo el poble rus tingui la possibilitat i la capacitat de foragitar qui passarà a la història com
un dels criminals més ferotges de la nostra
època. De ben segur, al costat mateix de Hitler.

F

Tan de bo que Putin i tots els seus sequaços siguin jutjats i desterrats on mai més no puguin
desfermar els seus impulsos monstruosos.
Però ningú no es pot mostrar orgullós
d’haver fet tot el que calia. Primer, per a evitar aquest horror, després, per a imposar la
pau –cert, no és gens fàcil. I no parlo pas dels
ucraïnesos, del president Zelenski, ans dels
països poderosos. Els interessos econòmics,
militars, geoestratègics, de poder, en resum,
han predominat per sobre de la intel·ligència
i de la sensibilitat que hom suposa que ens
defineixen com a humans.
Cap país no pot envair-ne un altre per a dominar-lo; i si això passa, aquest país té tot el
dret a defensar-se, a lluitar per la seva terra,
pels seus valors, per la seva integritat, per la
seva cultura, per la seva gent. O s’ha de deixar anihilar? Llibertat i pau per a Ucraïna. És
hora d’ajudar-los: al poble i a la nació.
¿Què cicatritzarà les ferides de famílies,
dones, criatures, vells, de soldats voluntaris
o forçats a lluites fratricides? I els refugiats,
quina és la seva esperança?

BROTO
Regidor de Justícia Ambiental
de l’Ajuntament de Mollet

El cicle “Diàlegs per a la transformació de les ciutats”, que organitza l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, representa una magnífica oportunitat per imaginar i
construir el Mollet del futur, en un moment on
la pandèmia ha canviat la nostra societat en
profunditat i, per tant, cal que la nostra ciutat
s’adapti a aquesta nova realitat. Aquesta setmana el debat va ser al voltant de la mobilitat
sostenible i l’espai urbà.
A Mollet, la mobilitat sostenible està clarament influenciada pel bon disseny urbanístic
de la ciutat, una ciutat compacta en la qual ara
ja fem més del 80% dels desplaçaments urbans a peu. Quan es parla a nivell europeu de
la ciutat dels 15 minuts, podem dir que Mollet
ja ho és. Tot i això, la nostra voluntat és seguir millorant. Fa no res hem rebut una molt
bona notícia: ens han atorgat 2.135.881€ dels
fons europeus Next Generation per millorar
la mobilitat sostenible a la ciutat amb 4 línies
d’actuació: vianalització de l’entorn de l’església, ampliació dels carril bici, millora de
l’accessibilitat en més de 90 punts, així com
la compra d’un autobús elèctric. Uns fons que
permetran a la ciutat fer un salt endavant, i
que han estat producte d’una molt bona feina

E

del conjunt de treballadors i treballadores
de l’Ajuntament.
En aquesta línia, i precisament per potenciar encara més els desplaçaments a peu i els
espais de salut, també hem apostat per un
projecte Next Generation en l’àmbit de la biodiversitat, que potenciï els “itineraris urbans
saludables”: carrers més verds i saludables
que connectin els dos grans espais naturals de
la ciutat com són Gallecs i el riu Besòs. L’Ajuntament té clar el full de ruta: impulsarem el
projecte, tant si venen els diners d’Europa
com si no. Això sí, amb Europa es farà abans.
I si parlem de mobilitat sostenible, un àmbit absolutament relacionat en el qual estem
treballant és en la millora de la qualitat de
l’aire. Fa uns dies presentàvem la Memòria
2021 de la Qualitat de l’Aire a Mollet, un exercici de pedagogia i transparència per mostrar les dades i el treball del 2021 a la ciutadania. Treballem en 3 eixos: la millora de
les dades disponibles (durant el 2021 vam
instal·lar un nou sensor al costat de l’Ajuntament), el reforç de la mobilitat sostenible i
l’ampliació del verd urbà.
Però com sabeu, l’aire no té fronteres, i cal
que aquests esforços siguin compartits per
totes les administracions públiques. És per
aquest motiu que hem demanat la reducció
de velocitat a les principals vies de comunicació que envolten la ciutat, l’AP7 i la C17. I,
òbviament, cal que totes les administracions
avancem plegades cap a la millora i potenciació del transport públic.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Es desprenen de l’escala
els replans,
rere meu.
Confós, aturo el pas:
no hi ha camí
de retorn.
Cap descans no acollirà
el meu cansament.
Dels poemes en trauràs les dates (2021)
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Bústia
En memòria de la
Isabel Garcia Torner
Ara, aviat farà trenta anys, escrivia l'elegia
del Regino, local que molts no han conegut,
i que per a molts fou el centre magnètic de
la seva vida social. A la Isabel li va fer gràcia que hi escrigués que “allà hi conegué la
filla de la meva sogra”. Ara, la sogra, mare,
àvia, besàvia i amiga estimada de tots els
que la conegueren ens ha deixat. El Dia de
la dona treballadora l’acomiadàvem. Sense
haver anat mai a la fàbrica ni a una oficina, de treballadora com ella poques n'hi ha
hagut. Es tornava, això sí, amb el seu marit
Enric, en atendre l'emblemàtica cistelleria
del carrer Barcelona, on ara hi ha un forn.
Però el seu veritable espai era la llar. Hi
cuidà els seus oncles-avis fins al darrer dia.
Aliena als vaivens de les coses sociopolítiques; amb els estudis mínims, sabia però
comptar i medir en dues dimensions tant o
més que bastants escolans. La botiga fou la
subministradora i de palmes i palmons a la
molletania. Després d’elaborar-ho artesanalment ho mantenien ensofrat en un petit
espai estanc -batejat per la canalla com zulo.
El seu do de recordar anècdotes i fets -en va
aportar al Notes del CEM- que col·locava en
el moment adient, era proverbial. Com la de
l’avi a qui acompanyà a una Festa de la Vellesa. Durant el dinar, al Casal, d’una botella de
“xampany” va començar a brollar abundant
bromera. L’avi, perquè no es mullés la taula

es va amorrar a l’ampolla sense dubtar-ho. Li
preocupava molt que hagués de donar feina.
A la missa televisada que seguia i a les seves
pregàries, no demanava salut i béns. Coneixent-la, estem convençuts que el que demanava era acabar els dies discretament. I així
va ser. Dins els seus límits fou activa fins al
final. El dia abans coincidirem a casa, després
d’un temps sense veure’ls, la quitxalla de la
família, de l’Arnau i de la Marina. Com si fos
comiat. El seu net Arnau digué al funeral que
si la vida fos un partit l’havia jugat sencer. 90
anys, 90 minuts. No li calia pròrroga.
Fou testimoni del bombardeig dels Quatre Cantons, on a la seva iaia li caigué el
calendari al cap i a ella un vidre esberlat li
deixà una petita marca. El fet de ser persona coneguda, estimada, història i record de
Mollet i endemés representant d’un tipus de
dona que aviat serà memòria, ens ha empès
a fer aquestes ratlles. I també per agrair les
nombroses mostres de condol, amb la mateixa sinceritat amb què foren expressades.
Després de mesos sense ploure; després
de dies de boira pixanera; just al mateix
moment de procedir a l’enterrament, va
començar un fort ruixat que durà fins que
sortírem del cementiri. No coneixia les dites. La Paquita i la Paqui em digueren que
quan plou en un enterrament és que van al
cel i que qui es mor era una bona persona.

Les persones sordes,
novament, ciutadans de segona
Els nous avenços i sobretot l'era Covid han donat peu que cada vegada s'utilitzi més la
tecnologia, no només per comunicar-nos amb familiars i amics, també per fer tràmits a
diferents organismes oficials. El dia 9 de març passat érem coneixedors, a través d'una nota
de premsa, que l'Ajuntament de Mollet posava en marxa el videotràmit, un servei d'atenció
ciutadana per videotrucada. Com a informàtic i com a persona que està al dia de les noves
tecnologies considero que és un encert disposar d'aquest servei si l'objectiu és agilitzar els
tràmits que ha de fer el ciutadà sense haver de desplaçar-se físicament a l'OAC.
Ara bé, veient el servei que ofereix, em pregunto: què passa amb el col·lectiu de persones
sordes? Novament, el nostre Ajuntament i el nostre 2n tinent d'alcalde (Coordinador de
l'Àrea de Modernització i Qualitat de Serveis) no han pensat en el col·lectiu de persones
sordes. Tal com ens va respondre l'Ajuntament de Mollet en una piulada, “per ara aquesta
plataforma no és compatible” amb l'actual servei d'intèrpret de Llengua de Signes Svisual.
Personalment, penso que no haver pensat en el col·lectiu de persones sordes per a
aquest servei i incloure'l en aquesta nova plataforma és, com a mínim, una falta de sensibilitat envers les persones sordes. Per quin motiu no pot una persona sorda fer aquest tràmit
des de casa? Perquè es pengen documents i se signen. Una de les coses que hem après
aquests anys és que en una videotrucada hi ha els administradors i moderadors i aquests
últims, amb una bona plataforma i protocol, no haurien de tenir accés a cap document
confidencial. L'excusa és senzillament penosa.
Tots i totes sabem què costa adaptar posteriorment aquestes noves plataformes perquè
siguin accessibles a tots els veïns, incloses les persones sordes, esforç logístic i diners.
Sentiment d'incredulitat i ràbia és el que recorre el meu cos quan després de mesos i mesos
de reunions per poder incloure les persones sordes als tràmits del nostre municipi, després
de sentir a dir que fa més de 15 anys que intenten millorar la vida d'aquest col·lectiu, no
s'hagi pensat ni per un moment en ells i elles. Espero que en un futur no gaire llunyà la
inclusivitat sigui un dret real i no s'hagi de reivindicar.
david sánchez / Coordinador i responsable de comunicació de Molletopina
mollet del vallès

esteve maspons gual
mollet del vallès

Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

MEDICINA ESTÈTICA
ÀCID HIALURÒNIC
BOTOX
FARCIMENT FACIAL
FARCIMENT DE LLAVIS
FILS TENSORS
MESOTERÀPIA CORPORAL
MESOTERÀPIA FACIAL
PEELING
FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
VARIUS

1a VISITA
GRATUÏTA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
DIETES PERSONALITZADES
EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
SEGUIMENT EVOLUTIU
TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR

30

ANYS

AL TEU COSTAT

“Recupera la teva figura,
ressalta la teva bellesa”

La tecnologia més avançada i els tractaments
més efectius per cuidar de la teva bellesa

Av. Catalunya, 155.
Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

TRUCA I T’INFORMEM

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB
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Miquel Corbera guanya el català de trail a Lloret

Segon triomf del Mollet HC

Miquel Corbera, de l'Atletisme Montornès, ha guanyat el
Campionat de Catalunya de trail, que va tenir lloc diumenge
en la cursa de la Lloret Trail. L'atleta vallesà va penjar-se la
medalla d'or del campionat català, que va organitzar la Federació
Catalana d'Atletisme amb La Sansi.

El sènior masculí del Mollet HC ha sumat
el segon triomf de tres partits de la fase
d'ascens. L'equip molletà va guanyar contra
el Sentmenat (3-1), és quart amb 14 punts, i
dissabte visitarà l'Olesa Patí Club.

ATLETISME | Cursa popular A DUES SETMANES PER LA PROVA TAN SOLS QUEDEN 200 DORSALS

Marxa PUJA AL SEGON LLOC EN LA CATEGORIA PER EQUIPS
FEDERACIÓ ESPANYOLA ATLETISME

La Mitja Montornès preveu
prop de 1.500 corredors
MITJA MONTORNÈS

AMB LA SELECCIÓ Mar Juárez, contenta, a la dreta de la imatge

Mar Juárez, subcampiona
del Mundial de marxa
MOLLET / MONTORNÈS. Mar Juárez

A MONTMELÓ L'acte de presentació de la Mitja va tenir lloc a la Sala de la Concòrdia de Montmeló
MONTORNÈS / MONTMELÓ. La 27a
Mitja Montornès - Montmeló - Vilanova - La Roca sortirà al carrer
després de dos anys confinada, el
pròxim 27 de març. Des de l'Atletisme Montornès, organitzador
de la cursa popular, preveu que la
prova atlètica pengi el cartell de
dorsals esgotats en breu. A dues
setmanes de la disputa de la Mitja,
ja n'hi ha prop de 1.300 inscrits i
tan sols queden 200 dorsals per
comprar.
La Mitja Montornès va fer l'acte
de presentació dimecres, a la Sala
de la Concòrdia de l'Ajuntament

de Montmeló. "Tenim moltes ganes de tornar a sortir al carrer,
fa dos anys que no podem", explica un dels membres del comitè
d'organització, Javier Álvarez, que
es mostra molt content del bon
ritme de les inscripcions: "Potser
hi ha qui pensi que hem fet curt
amb 1.500 dorsals, però hem
ajornat fins a tres vegades la
cursa i aquesta la vam planificar
al Nadal quan la incidència de la
Covid era molt més alta. Creiem
que és una xifra encertada".
D'entre els corredors destacats,
Álvarez admet que la cursa popu-

lar tindrà com a referent l'atleta
local, Miquel Corbera, que té una
millor marca personal en 21 km
d'1 hora i 5 minuts. "El més important d'enguany és tornar,
ens bolquem en l'atleta popular", diu Álvarez.
D'entre les novetats d'enguany,
la cursa popular pivota entorn dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible per tal d'estructurar i
fer visibles les accions socials, esportives i mediambientals entorn
de la Mitja.
L'acte va acabar amb la fotografia dels alcaldes vallesans. jl.r.b.

ha quedat al segon lloc per equips
del Mundial de marxa, de 35 km,
amb Espanya, que va tenir lloc el
5 de març a Muscat (Oman). La
montornesenca, nascuda a Mollet,
va contribuir amb la seva 13a posició de la classificació individual
general per aconseguir el subcampionat per a la selecció espanyola.
Juárez va completar el circuit del
Campionat del Món en 3 hores,
4 minuts i 54 segons, mentre que
la resta de les companyes d'equip
van ser l’andalusa Laura García-Caro (4a amb 2h52:10), i les
catalanes Raquel González (11a
amb 3h02:44) i Cristina Montesinos (15a amb 3h07:50).
La selecció guanyadora del
Mundial per equips va ser l'Equa-

dor i el podi s'ha completat amb
el tercer lloc de la Xina. "Molt
contenta, hem sofert moltíssim, però som unes guerreres
100x100. Gràcies a tot l'equip i
la gent que ens segueix hem pogut estar aquí i hem quedat segones del Món", deia Mar Juárez
en acabar la competició als mitjans de comunicació de la federació espanyola.

Al podi català i estatal
La montornesenca, nascuda a Mollet, ha signat un primer tram de
temporada de mèrit. Al gener, va
guanyar el Campionat de Catalunya, de 20 km, i va penjar-se una
medalla de bronze a l'eststal, de
35 km, que li va valdre per aconseguir el bitllet del Mundial. jl.r.b.
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FUTBOL | Primera Catalana OCUPA EL QUART LLOC I ESTÀ A SET PUNTS DE LA MONTANYESA, LÍDER

Primera Divisió TAMBÉ VA CELEBRAR EL TRIOMF MARÍA PÉREZ
fc barcelona

El CF Mollet UE salva els
mobles contra la Llagostera
arxiu

LA JONQUERA - CF MOLLET UE
Diumenge, 20 - 16.30 h La Jonquera

MOLLET. El CF Mollet UE va obtenir
el premi a la insistència al minut
85 amb l'empat contra la Llagostera B (1-1). L'equip dirigit per
David Parra va evitar la derrota
davant la seva afició al Municipal
del Germans Gonzalvo i es manté al quart lloc del grup 1 de la
Primera Catalana, amb 33 punts.
Això sí, el primer lloc segueix a
set punts perquè la Montanyesa
també va empatar el seu partit al
camp del Mataró (1-1); i a tres el
segon lloc, que ocupa el Lloret.
El Mollet va salvar un punt en
un partit que se li va complicar a
la mitja hora de joc contra el penúltim classificat. Un mal refús
d'Alfonso Medina va facilitar el
gol visitant, que no va fer baixar
els braços als locals. Daniel Aznar va ser el golejador molletà
del compromís quan va marcar
a plaer, per l'errada del porter

CAMPIONA La molletana amb la copa de campiones de la Primera Divisió

Alèxia Putellas guanya la
lliga i va camí del triplet
EMPAT L'equip molletà ocupa el quart lloc del grup 1
visitant en una mala sortida que
no va poder evitar una bona assistència d'Alejandro Suárez des de
la banda esquerra. "Hem acusat
les baixes de jugadors importants, alguns futbolistes han jugat amb molèsties", explicava en
acabar el partit el tècnic molletà,
que confia recuperar efectius per
al tram final del campionat.
Quan falten sis jornades per
acabar la temporada, el Mollet

està a set punts del primer lloc,
que de retruc dona l'ascens. "La
situació de l'equip és bona, ara
hem d'anar recuperant efectius
per comptar amb el gruix de la
plantilla i poder estrènyer als
equips que tenim per sobre fins
al final", confia Parra. Diumenge,
el Mollet visita el cuer, la Jonquera; mentre que la Montanyesa rep
el Lloret, en un duel directe pel
primer lloc. jl.r.b.

MOLLET / SANT FOST. El Barça
d’Alèxia Putellas es va proclamar
diumenge campió de la Primera
Divisió Iberdrola en un Estadi Johan Cruyff ple a vessar. El FC Barcelona va sentenciar la lliga amb
el triomf contra el Reial Madrid
(5-0). Juntament amb Putellas,
també va celebrar la lliga la santfostenca Maria Pérez.
La victòria blaugrana contra el
Reial Madrid, amb dos gols de la
molletana, va ser molt clara. De
fet, Putellas va marcar els dos pri-

mers gols del partit. A les acaballes, ja amb el partit sentenciat va
jugar la santfostenca Maria Pérez.
Putellas segueix fent més gran
la seva llegenda amb la seva sisena lliga amb el FC Barcelona. En
acabar el partit, la molletana va
aixecar la copa de campiones de
la lliga i es va dirigir a l’afició de
l’Estadi Johan Cruyff per agrair el
seu suport. El Barça va camí d’intentar repetir el triplet històric
del curs passat, amb la Copa del
Rei i la Lliga de Campiones.

FUTBOL TAULA PUNTUABLE PER AL RÀNKING AEFM

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

La Molletense goleja

Futbol d'escala a El Sorralet

L'AE a quatre punts
dels llocs de descens

MOLLET. La Molletense no va te-

MONTORNÈS. La Carpa Polivalent

MONTORNÈS. L'AE Montornès es

Segona Catalana DISSABTE VISITA EL VILASSAR DE MAR B

nir pietat del Lloreda i va golejar
l'equip visitant, per 4 a 1. Aquesta
és la segona victòria seguida de
l'equip dirigit per Antonio Filgaira, que fa oblidar la derrota de fa
tres jornades a casa contra el lí-

der, l'Europa B (0-3). L'equip molletà és el 6è classificat, del grup 5,
amb 35 punts, i dissabte visitarà
el camp del Vilassar de Mar B, que
ocupa el 5è lloc, amb 38 punts i
encadena quatre victòries. moció
d'ascens.

El Sorralet acollirà una nova competició de futbol taula el cap de
setmana. Montornès serà la seu
d'una competició de futbol taula
a gran escala. La prova serà puntuable per al ranking AEFM. amb

la disputa del Campionat de Barcelona.
Dissabte, de 9 a 20 h, es disputaran les partides de les categories individuals: Veterans, Open,
Femení, Sub20, Sub16 i Sub12.
Diumenge, la resta.

manté dins la lluita per la salvació
amb un marge de quatre punts
amb els llocs de descens. Diumenge, l'equip montornesenc rebrà el
Badalona (19.30h) amb l'objectiu
de trencar la ratxa negativa.
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BÀSQUET | Primera Catalana OBTÉ LA CLASSIFICACIÓ MATEMÀTICA A FALTA DE TRES JORNADES

POLIESPORTIU ALÈXIA PUTELLAS FA L'EPÍLEG DEL NOU LLIBRE

El Sant Gervasi femení, a
la segona fase per a l'ascens

Anna Ballbona publica
'Elles Competeixen'

SANT GERVASI

SANT GERVASI - FEMENÍ OSONA
Diumenge, 20 - 18.45 h Mollet

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi
femení s'ha assegurat la segona
fase per l'ascens a Copa Catalunya
quan tan sols queden tres jornades per acabar la fase regular.
L'equip dirigit per Carles Paredes
va perdre el cap de setmana contra el Cassanenc (68-59), però, tot
i això, el sènior femení té ja assegurat el quart lloc, com a mínim.
"Ens hem tret un pes de sobre
perquè a l'inici de la temporada
ens vam trobar amb una motxilla negativa de tres derrotes en
quatre partits. Amb el passi a la
fase per l'ascens, tenim, com a
mínim, la salvació assegurada, i
ara, per què no podem somiar
en l'ascens a Copa Catalunya?",
es pregunta el tècnic molletà,
que assenyala el triomf contra el

PLANTILLA L'equip molletà lluitarà per l'ascens a la Copa Catalunya
Sabadell, després de tres pròrrogues, com el punt d'inflexió de la
temporada: "Va ser un dels moments més importants perquè
vam veure que podem competir
contra qualsevol equip". De fet,
Paredes assenyala que l'inici irregular de la temporada s'ha donat
"perquè feia un any i mig que

LEB Plata EL RECANVIS GAUDÍ ENCADENA QUATRE DERROTES

Trencar la ratxa negativa
RECANVIS GAUDÍ - ZB MADRID
Dissabte, 19 - 19 h Mollet

MOLLET. El Recanvis Guadí Mollet
té com a objectiu aquesta jornada
trencar la ratxa negativa de resultats. L'equip dirigit per Josep
Maria Marsà encadena quatre
derrotes, i tot i continuar dins
els llocs de la promoció d'ascens,

necessita trencar la dinàmica per
celebrar, el més aviat possible, la
permanència a la Leb Plata, que és
el principal objectiu de la temporada.
El Mollet ocupa el 7è lloc amb
11 victòries; mentre que el Zentro
Basket Madrid és avantpenúltim,
en llocs de promoció de permanència, amb 7 triomfs. Serà un
duel directe per la salvació.

no competien per la situació
pandèmica", tot i que admet que
"després d'unes setmanes vam
veure que vam millorar físicament i les noies és que entrenen una barbaritat".

Al tercer lloc
El Sant Gervasi ocupa el tercer
lloc amb 13 victòries i té els dos
primers classificats a dos triomfs,
que són Osona i Cassanenc, primer i segon, respectivament. El
quart classificat és l'Onyar, amb
12 triomfs, que marca la fase d'ascens. Al cinquè lloc hi ha un empat a 9 victòries entre cinc equips,
però tan sols hi ha un conjunt que
podria empatar amb el Sant Gervasi, en cas que ho perdessin tot.
El Sant Cugat té un partit pendent
i, si hi guanya tot, podria forçar un
doble empat amb les molletanes
o un triple, amb l'Onyar, però en
tots dos casos el Sant Gervasi treu
millor bàsquet average en el global dels duels directes. jl.r.b.

ARA LLIBRES

MONTMELÓ.

Elles competeixen
d’Anna Ballbona és un homenatge plural i vitalista a les dones del
món de l’esport que han lluitat
per fer realitat els seus somnis.
L'autora montmelonina s'estrena
amb una primera obra de no-ficció després de completar un treball periodístic inspirador, que
s'inclou dins la col·lecció Pausa,
del catàleg de l'Ara Llibres, i que
recull el testimoni de més de 20
professionals de l'esport.
Aliona Bolsova, Laia Sanz, Roser
Tarragó, Núria Picas, Mireia Vicente, Anna Quintana, Laia Palau,
Olga Viza o Inma Puig són algunes
de la vintena de testimonis que
expliquen a cor obert les seves
trajectòries, dificultats i aprenentatges en el món virolat i complex
de l’esport femení. Amb perícia
periodística i profunditat literària, des de la reflexió i la memòria,
Anna Ballbona aplega una pluralitat de veus que ens enfronten
amb una realitat desconcertant.
Elles competeixen és un cant a la

ELLES COMPETEIXEN
perseverança i la passió de lluitar
pel que volem, costi el que costi.
D'entre les participants en la
publicació dle llibre, hi ha la molletana Alèxia Putellas, que ha escrit un dels dos epílegs de la publicació. l'altre, ha estat obra de
l'olímpica, i referent, de la natació
artística, Gemma Mengual.

MOTOR | Motociclisme LES ENTRADES JA ESTAN A LA VENDA

El WorldSBK torna al Circuit
BAIX VALLÈS. El Catalunya WorldSBK Round 2022 torna a ser
una realitat per a milers d'amants
del motociclisme. Des d'aquesta
setmana ja es poden adquirir les
entrades per assistir a l'esdeveniment que se celebrarà al Circuit
de Barcelona-Catalunya, del 23 al
25 de setembre.
Els aficionats podran presenciar en directe la vuitena ronda del

Mundial de Superbike 2022 amb
un ple de categories: Superbike,
Supersport i Supersport 300. Totes elles completaran fins a set
curses distribuïdes entre el dissabte i el diumenge.
El preu de l'abonament pels
tres dies és de 59,90 euros pel públic general i de 29,95 euros per
la tarifa júnior. També es poden
comprar entrades per dies.
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El molletà Toni Cayuela, zombi a 'Malnazidos'

Jugger, a Martorelles

Divendres passat es va estrenar Malnazidos als cinemes, un film
de Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro ambientat en la Guerra
Civil, amb un protagonisme zombi. Un dels múltiples zombis del
llargmetratge és l'actor molletà Toni Cayuela, com a especialista, qui
destaca que el maquillatge i l'ambientació van ser "espectaculars".

L'Era Jove de Martorelles organitzarà
aquest dissabte a la tarda (de 17.30 h a
19.30 h) una jornada de jugger. Primer
es farà un taller per fabricar les eines per
al joc i després arribarà l'hora de jugar.

ART EL 26 DE DESEMBRE SE CELEBRARÀ EL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE L'ARTISTA MOLLETÀ

A CÀRREC DE CRISTINA FORÉS, ANNA MAS I SÍLVIA JORDAN

L'Ajuntament demana
a la Generalitat que el
2023 sigui l’Any Abelló

'L'hora del te' inspira
la nova proposta
de L'Aparador
s.c.
arxiu

INAUGURACIÓ Amb les fotògrafes Cristina Forés, Anna Mas i Silvia Jordan
MOLLET. Des de divendres passat i
JOAN ABELLÓ El pintor i col·leccionista va néixer a Mollet el 26 de desembre de 1922
MOLLET. L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha adreçat una
carta al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès,
en què demana oficialment que el
2023 sigui l’Any Abelló. El 26 de
desembre d’enguany se celebrarà
el centenari del naixement del pintor i col·leccionista d’art molletà
Joan Abelló i el consistori ha fet
aquesta petició per reivindicar la
seva figura a tot el país.
En la missiva adreçada a Aragonès, Monràs destaca que "el paper
de Joan Abelló és tot un símbol
i enormement reconegut al món
de l’art, va ser Medalla de Sant
Jordi de la Generalitat; va rebre
el reconeixement del Saló d’Art
BART’08; la medalla d’or de la
ciutat de Mollet del Vallès o la
medalla d’or de La Agrupación
Española del Fomento Europeo,
entre d’altres". La carta també
posa de rellevància que "l'energia, la intuïció, la curiositat i una
gran humanitat, heretada de les
seves arrels més humils, defineixen Abelló com un dels personatges més emblemàtics del
panorama artístic del segle XX".
És per la rellevància del personatge que el batlle insta la Comissió de Commemoracions de la Ge-

neralitat a que "tingui en compte
el pintor i col·leccionista molletà per tal que el 2023 també sigui l’Any Abelló".
L'alcalde aprofita la carta també per convidar Pere Aragonès "a
visitar tant el Museu Abelló com
la Casa del Pintor perquè pugui
copsar de primera mà l’obra
d’aquest genial artista".
Sobre aquesta petició també s'hi
ha referit la regidora de Cultura,

Mercè Pérez Piedrafita, qui explica
que per a la ciutadania de Mollet
"en Joan Abelló és tot un símbol que ha apropat la cultura a
la població, sobretot a la joventut".
El Museu Municipal Joan Abelló
i l'Ajuntament de Mollet ja fa uns
mesos que està organitzant un seguit d’actes i d’exposicions per a
commemorar el centenari de l’artista i reivindicar la seva figura.

Amb el 175è aniversari del Liceu
El Museu Abelló és un dels 121 centres culturals de
Catalunya que participa en el 175è aniversari del
Liceu i ho fa exposant les obres de la col·lecció que
precisament estan vinculades al gran teatre barceloní.
Tot plegat, en el marc del projecte Museus i Liceu: una
història compartida, una acció que també vol contribuir
a fer xarxa i establir lligams entre les institucions
culturals del país. Des de dijous, el vestíbul del Museu
Abelló acull les obres vinculades al Liceu. Concretament
s'hi exposarà el manuscrit de l’obra El Follet, d’Apel·les
Mestres, que es va estrenar al Liceu el 4 d’abril de 1903
amb música d’Enric Granados; l’obra Dues ballarines,
del pintor Ramon Ribas i Rius, que freqüentava sovint
el Liceu i que es va convertir en l’escenari de dibuixos i
pintures; i dues fotografies de principi del segle XX de
dos tenors que van actuar al Gran Teatre.

fins al 10 de juliol es pot gaudir de
la nova proposta artística a L'Aparador del Museu Abelló. Es tracta de
la tercera acció del cicle Diàlegs amb
Abelló i que en aquest cas porta per
nom Confidències a l’hora del te.
Igual que ja va fer la il·lustradora Lara Costafreda en l'estrena del
cicle, les fotògrafes Cristina Forés,
Sílvia Jordan i Anna Mas també
s'han inspirat en el llibre de l'Abelló L'hora del te. Amb tot, la mostra
és ben diferent.
Cristina Forés explicava en la
inauguració de L'Aparador que
van trobar aquest llibre "fantàstic", que en llegir-lo els va "entusiasmar" i els va servir per detectar
que en Joan Abelló, "a part de ser
un gran pintor i un gran col·leccionista, també tenia unes grans
reflexions de la vida". "Frapades" pels pensaments del mestre,
van decidir reflectir en fotografiess –la seva especialitat– algunes
de les frases que recull l'obra. En
aquest sentit, Forés hi insistia:
"Era un gran pensador, i crec
que la gent, a part d'aturar-se a
mirar les fotografies, ha d'aturar-se també a llegir les frases".
Després d'un any de feina, el
resultat ja es pot visitar, amb tres
estils ben diferents.
L'Anna Mas s'ha aferrat al colleccionisme, vessant que com-

parteix amb l'artista molletà. "El
nexe comú amb l'Abelló és que
jo col·leccionava fotos de cadires que em trobava. És com una
presència que em vaig trobant
pels carrers", apuntava Mas, qui
va decidir seguir en aquesta línia,
immortalitzant alguna de les cadires que hi trobés. "Vaig buscar cadires a la Casa Museu, però quan
vaig arribar al seu estudi vaig
veure que la cadira que havia de
fotografiar era en la qual ell seia
a meditar".
La Sílvia Jordan també explicava
que el seu estil era ben diferent i
ha inclòs quatre imatges d'ell posades en uns cavallets, simbolitzant quadres. "Hi ha imatges que
poden semblar un bodegó o pintures", hi afegia. sergio carrillo

XERRADA SOBRE
MONTSERRAT GUDIOL
n Aquest divendres a les 19 h hi haurà
una nova sessió del cicle de xerrades
Mirades d'Artistes, a càrrec de l'Associació d’Artistes Plàstiques CREA i el
Museu Abelló, en què diferents artistes
locals dialoguen amb les artistes que
formen la Col·lecció Abelló. En aquest
cas, Graciela Parramón dialogarà amb
l’obra de Montserrat Gudiol.
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ARTS ESCÈNIQUES EL MAG I PROGRAMADOR PAU SEGALÉS IMPULSA EL DESÈ FARÀNDOMUS, EL FESTIVAL PER GAUDIR EN ESPAIS PRIVATS COM DOMICILIS O ESTABLIMENTS

El Faràndomus celebra 10 edicions
s.c.

MOLLET. Els dies 2 i 3 d'abril tindrà
lloc la nova edició del Faràndomus, organitzat per Pau Segalés i
que compta amb la col·laboració
del Casal Cultural.
Enguany toca número rodó, és la
desena edició d'aquest festival que
fins a la sisena edició es va dir Hors
Lits, i per celebrar-ho comptaran
amb quatre de les companyies que
més han agradat al públic al llarg de
la història de la proposta i es repetiran també dues de les ubicacions.
A les persones que comprin entrada se'ls citarà en un lloc de la
ciutat i a partir d'allà s'hauran de
deixar portar pels diferents emplaçaments preparats. Precisament,
les ubicacions –en espais privats i
domicilis– són un dels principals
trets característics de la proposta, així com la proximitat amb què
hauran d'actuar els artistes, davant
de gairebé una cinquantena de
persones en cases particulars, entre d'altres, i tot plegat convidant a
tenir un espai de contacte i xerrada

entre públic i artistes.
Els darrers anys s'han fet els
xous en espais ben diferents que
van més enllà del menjador, el pati
o el jardí de casa: "Hem fet espectacles en llocs molt estranys,
com dins d'una pastisseria, al
club de motards els Imperiales
o en un estudi de fotografia", recorda Segalés.

180 entrades a la venda
Des de diumenge es poden adquirir
les entrades mitjançant Entràpolis

per un preu de 20 euros cadascuna. En total se n'han posat a la venda 180 per comptar amb dos grups
de 45 persones cada dia, amb un
aforament superior al de les primeres edicions –25 persones per
grup–, ja que això facilita, segons
Segalés, "pagar una miqueta millor als artistes i fer que en vinguin de fora". Pel que fa al preu,
l'organitzador també diu: "Som
conscients que són 20 euros,
però pel que es veurà, quatre
espectacles d'una qualitat indiscutible, em penso que és fins i tot
barat". En menys d'una setmana ja
s'han superat la seixanta entrades
venudes. sergio carrillo

Els quatres espectacles
Quatre seran els artistes o companyies encarregades de garantir dos
vespres plens de màgia, humor, circ, teatre i música. Lola Mento farà un xou
interdisciplinari i difícil de definir, segons assegura Pau Segalés, qui diu de
l'artista que "està molt boja i és el que més agrada al públic". El Negro y el
Flaco, amb una trajectòria de més de dues dècades plegats, hi portaran el clown.
La música anirà de la mà de Cece Giannotti. I Brando y Silvana hi posaran el toc
de màgia, amb un número multipremiat els anys 90.

PAU SEGALÉS Amb el cartell del desè festival Faràndomus

TEATRE ELS MONTMELONINS REPRESENTARAN LA HILARANT COMÈDIA 'HISTRIÒNIC' EL DISSABTE 26 DE MARÇ, AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE

El Replà clourà el programa
'Montornès, aixeca el teló'
MONTORNÈS / MONTMELÓ. La companyia montmelonina El Replà
Produccions serà l'encarregada de
cloure el programa cultural Montornès, aixeca el teló, organitzat
per l'Ajuntament montornesenc, i
ho faran amb Histriònic. El Replà
hi actuarà el dissabte 26 a les 18 h,
concretament al teatre Margarida
Xirgu, i ho farà en una proposta

emmarcada en la commemoració
del Dia Mundial del Teatre.
En el xou, Histriònic és una
companyia de teatre que, fruit de
la constant crisi que viu el món
cultural, es troba immersa en una
situació molt delicada. La directora de la companyia, a causa de la
fugida dels actors i de les actrius i
en un intent desesperat de superar

aquesta situació, es veu obligada a
incorporar a l’equip artístic el xofer i l’encarregat de l’attrezzo de la
companyia. Es tracta de dos personatges molt singulars, amb un
estil interpretatiu molt particular,
que provocaran que el públic es
diverteixi i que la directora de la
companyia acabi totalment desesperada.

el replà

'HISTRIÒNIC' La constant crisi del món cultural en serà el punt de partida
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ARTS ESCÈNIQUES ESTHER FREIXA I TONI COTS PORTEN UNA PEÇA FÍSICA PER REFLEXIONAR

CINEMA DIUMENGE ES PROJECTA 'EL INCONVENIENTE' A MOLLET

'30 anys, un acte poètic de
resistència', a La Tramolla

La cartellera de cinema

cra'p

EN ESCENA L'Esther Freixa, del CRA'P, serà l'intèrpret de la peça
MOLLET. La voluntat de La Tramolla d'intercooperar amb les
entitats de la ciutat és indubtable.
Acullen associacions i plataformes
ben diverses al seu edifici; munten, conjuntament amb l'Esbart
Dansaire de Mollet, el Tast d'Art;
i ara estrenen el seu segon cicle
de Teatre de Prop programant

una proposta escènica sorgida del
CRA'P (Pràctiques de Creació i Recerca Artística).
L'Esther Freixa i el Toni Cots,
dos dels membres directius del
CRA'P, presentaran aquest dissabte (20.30 h) la peça de teatre físic
30 anys, un acte poètic de resistència, de la qual Cots n'és el drama-

DANSA CREATIVA, AMB CARME NÀJERA,
DISSABTE AL SEGON CICLE DEL TAST D'ART
n Aquest dissabte hi haurà una nova proposta del segon cicle d'intensius d'arts

escèniques Tast d'Art organitzat per La Tramolla i l'Esbart Dansaire de Mollet.
Tindrà lloc un taller intensiu de dansa creativa, a càrrec de Carmen Nàjera,
ballarina i coreògrafa formada a l'Institut del Teatre que des de 2005 es dedica
a la docència a l'Escola Pereanton de Granollers. Al matí (10 h) farà el taller per a
infants i a la tarda serà el torn per als joves i adults. Les inscripcions per a aquest
i per a la resta de tallers programats s'han de fer a latramolla.cat/tastdart.

EL TEMPS
divendres 18

dissabte 19

diumenge 20

per

Felip Comas

Cel molt tapat, ja des de bon
matí, amb possibilitat d’alguns ruixats febles, sobretot al matí, amb vent de
Gregal i temperatures més
baixes.
Força tapat al matí, altre
cop amb ruixats febles,
possibles fins migdia. A la
tarda s’obriran clarianes.
Temperatures semblants.
El vent de gregal anirà
allevantant-se i provocarà
algunes pluges a la tarda,
la majoria febles, i amb un
dia altre cop molt tapat.

turg i Freixa, la intèrpret.
Freixa explica que els espectadors podran veure "un treball
poètic molt íntim amb textos de
l'escriptora austríaca Ingeborg
Bachmann, amb reflexions sobre el món". Tot plegat, fent una
mirada tant cap a la crueltat –de
les guerres de la primera meitat
del segle passat–, com cap a la bellesa que els humans poden desprendre.
Amb el context actual, les referències a les guerres i els desigs de
llibertat presents en la intervenció
artística dels membres del CRA'P
segur que portaran les reflexions
del públic, no només cap als fatídics conflictes bèl·lics del segle
passat, sinó també cap al dia a dia
que s'està vivint a Ucraïna.
La reflexió és precisament una
de les bases i de les fites d'aquesta
peça tan vinculada amb el número 30. D'entrada el van incloure
al títol perquè així hi surt al nom
del principal llibre de Bachmann
del qual s'han basat –The thirtieth
Year–. També, per la reminiscència
a la dècada de 1930. I, per últim,
perquè consideren que –en aquesta línia de meditar i convidar a ferho– complir-ne 30 comporta una
reflexió sobre la forma de posicionar-se a la vida.
30 anys, un acte poètic de resistència, estrenada el 2017, ha voltat per països com Itàlia i Mèxic, i
"està pensada per a poc públic".
És per això que l'espai de La Tramolla els oferirà una proximitat i
intimitat idònia per a l'execució.
La peça està recomanada per a
majors de 16 anys, les entrades tenen un cost de 12 euros (10 euros
per als socis) i es poden adquirir a
latramolla.cat/entrades.

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

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

Mín.

* Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 10

15ºC

7ºC

13ºC

0,2

29 km/h SSW

DIVENDRES, 11

14ºC

9ºC

12ºC

1

19 km/h SE

DISSABTE, 12

12ºC

10ºC

11ºC

36,8

23 km/h NE

DIUMENGE, 13

16ºC

7ºC

14ºC

0,8

29 km/h W

DILLUNS, 14

15ºC

10ºC

14ºC

0,2

47 km/h ENE

DIMARTS, 15

15ºC

13ºC

14ºC

Inap.

34 km/h ENE

DIMECRES, 16

16ºC

13ºC

14ºC

-

47 km/h NE

'EL INCONVENIENTE' A Mollet

'SIS DIES CORRENTS' A Montornès

Aquest
diumenge (18 h) es podrà gaudir
al Centre de Serveis per a la Gent
Gran El Lledoner del film El inconveniente (Bernabé Rico, 2020),
emmarcat en el Festival de Cinema
la GRAN pantalla!. La sessió estarà
dinamitzada pel director del festival, Alfredo Cohen. A la Sara li ofereixen comprar una casa perfecta,
que només té un "petit inconvenient": la Lola, la septuagenària
propietària actual, hi viurà fins
que mori. Tot i això, la Sara creu

que és un bon negoci i decideix
comprar-la, i esperar el fatal esdeveniment.

MOLLET / MONTORNÈS.

'Sis dies corrents', al Cicle Gaudí
D'altra banda, el següent diumenge (també a les 18 h) es projectarà
la multipremiada Sis dies corrents,
de la molletana Neus Ballús, a l'Espai Cultural Montbarri de Montornès. Es tracta del tercer film de
l'any emmarcat en el Cicle Gaudí,
impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català.

POPULAR PARADES, A L'ILLA, I CASTELLS, A PRAT DE LA RIBA

Castellers de Mollet arrenquen
temporada a la Fira del Destorb
MOLLET. Diumenge tindrà lloc la Fira
del Destorb –a càrrec de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i
Comarca– a l'avinguda Llibertat,
davant del Mercat Municipal. De 9 h
a 14 h hi haurà –si la pluja ho permet– 26 paradetes, més de la meitat
de persones de la ciutat, on es podrà
trobar i comprar tota mena d'elements de les llars d'uns i altres.
Com ja és habitual des de fa uns
anys, la Colla Castellera aprofita

aquesta fira per arrencar la temporada. En el seu cas, arrencaran
a les 11 h amb una cercavila des de
l'Era fins a Prat de la Riba, on a partir de les 12 h faran l'actuació, amb
els Castellers de Sant Feliu i la colla
Jove de l'Hospitalet. Els molletans
preparen tres construccions de 6.
A més, arrencaran l'actuació amb
un pilar de dol, en silenci, en record a una sòcia de l'entitat que va
morir fa uns mesos.
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VOLS ESTAR
AL DIA D’ALLÒ
QUE PASSA AL
BAIX VALLÈS?

Segueix-nos al nostre
canal d’Instagram
Notícies de #Mollet #Parets #Montornès #Montmeló
#laLlagosta #SantFost #Martorelles i #SantaMaria.

Som Mollet i Baix Vallès
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TEATRE AQUEST CAP DE SETMANA REPRESENTARAN A L'ATENEU JAUME RIFÀ LA SEVA PRIMERA OBRA, 'UN TRET AL CAP', ESCRITA PEL DRAMATURG PAU MIRÓ

Assaig estrena a Sant Fost la
companyia de teatre professional

que, per tant, difícilment es podria
estrenar a Sant Fost perquè no hi
cabria.

Les entrades i l'obra

al", diu l'autor, qui va aprofitar la
pandèmia per crear-la i qui també
avança que té un format més gran i

El cap de setmana es faran dues
funcions de l'obra, dissabte a les
19 h i diumenge a les 18 h, les entrades es poden reservar a entrades@assaig.cat i el preu per tiquet
és de 15 euros –12 euros per als
alumnes d'Assaig–.
Quant a l'obra, Un tret al cap mostra la lluita i la força de tres dones
totalment diferents, però unides
per l'escriptura. Una periodista
a qui acaben de fer fora del diari
"perquè potser és massa clara
quan parla". La seva germana, amb
qui conviu, una reconeguda escriptora de contes que té una malaltia. I
una tercera dona, "la més humil i
sorprenent", qui pateix un acomiadament improcedent. Jordi Cid destaca que és "una obra molt emocional, visceral i natural", en la qual
"sembla que estiguis veient una
escena d'un menjador d'una casa
real". SERGIO CARRILLO

LITERATURA ES PODEN PRESENTAR ELS RELATS, D'ENTRE 3 I 20 PÀGINES, FINS AL 31 DE MAIG

PATRIMONI

POPULAR

23a edició del Premi de
Narrativa Montserrat Roig

Noves visites
Diumenge de
lliures al jaciment sardanes i
de Mons Observans calçotada

SANT FOST. Aquest cap de setmana, l'Ateneu Jaume Rifà acollirà
l'estrena de la primera producció d'Assaig de Teatre. Es tracta
de l'obra de teatre Un tret al cap,
escrita per Pau Miró, i que estarà
interpretada per Laura María González, Esther Cuspinera i Júlia Ferré. El David Bacardit i el Jordi Cid
en són els directors.
Cid, qui alhora és codirector de
l'Espai de Dansa i Arts Escèniques
Assaig, explica que el projecte va
arrencar el 2019: "Tenia moltes
ganes de, no només ser un espai
de formació, sinó també de creació", apunta.
Arran d'aquí va néixer la companyia jove, que l'any passat va estrenar Pineapple Store, i la companyia professional, que no ha pogut

MARTORELLES. Ja està en marxa el
23è Premi de Narrativa Montserrat Roig de Martorelles i les persones majors de 16 anys podran
presentar els seus escrits fins al 31
de maig al correu premimontserratroig@gmail.com. Es tracta d'uns
premis convocats per la regidoria
d’Igualtat i per la Biblioteca Lolita
Milà de Martorelles, que té l'objectiu d'incentivar la creació literària
des d'una perspectiva de gènere;
divulgar el paper que tenen i han
tingut les dones en tots els àmbits

pujar a escena fins ara perquè la
Covid ho ha anat estroncant.
El de Sant Fost serà el primer
teatre on representaran l'espectacle, però no el darrer. Ja han aparaulat diverses funcions amb ajuntaments com Torrelles de Foix o
Tortosa, "a casa meva", diu Jordi
Cid, qui, tot i viure a Sant Fost, és
tortosí. La intenció és anar fent bolos i presentar l'obra per a la temporada 2022-23 "per poder-la
consolidar en algun teatre". De
fet, també volen mirar si es pot
traduir l'obra –amb el permís del
dramaturg, el Pau Miró– "per enviar-la a Madrid, per exemple,
on hi ha molt teatret petit".
Més enllà d'Un tret al cap, la
companyia Assaig de Teatre ja té
fixat el següent projecte a repre-

de la societat; divulgar les vivències personals i col·lectives de les
dones al llarg de la història amb
perspectiva de gènere; fomentar
el reconeixement i el respecte dels
drets de les dones; i donar a conèixer la vida i l’obra de Montserrat
Roig.
S'hi poden presentar narracions
curtes, de tema lliure, escrites en
català o castellà. Cal presentar les
narracions amb interlineat 1.5, tipus de lletra Arial 12 i la seva extensió ha de ser d'un mínim de 3 i un

ASSAIG DE TEATRE

A L'ATENEU JAUME RIFÀ Durant els assajos realitzats aquest dimecres
sentar, escrit pel mateix Jordi Cid.
"És una obra que passa d'aquí a
50 anys, en una estació espaci-

màxim de 20 pàgines. Els relats han
de respondre a alguns dels objectius del premi, és requisit imprescindible la utilització no sexista del
llenguatge, es valorarà la qualitat
literària i l’originalitat de l'enfocament. A més, els treballs hauran de
ser originals i inèdits. Només s’admetrà un treball per autor.
Pel que fa als premis, el primer
serà de 700 euros i el segon, de
300 euros, i el veredicte es donarà a conèixer en un acte públic que
tindrà lloc durant la celebració de
l’Espai ON – un espai de visibilitat
a la realitat de les dones en diferents àmbits des d’una perspectiva lúdica– previst inicialment pel
9 de juliol.

MONTORNÈS / MONTMELÓ. Aquest
diumenge (d'11 h a 14 h) tindrà
lloc una nova visita lliure al Parc
arqueològic de Can Tacó-Turó
d'en Roina –també conegut com
a Mons Observans–. S'hi pot arribar pel camí del carrer de les Tres
Creus (davant de la plaça del Dr.
Chavarría) o pel camí del Vial Nord
(a l'altura de Can Quirze) i el trànsit rodat no està permès per cap
dels accessos. Els assistents s'hauran d'adreçar al punt d'informació
del parc en arribar-hi.

MONTMELÓ. La Comissió de l'Aplec
de la Sardana de Montmeló organitzarà aquest diumenge (12 h)
una ballada sardanista a la plaça de
la Quintana amb la Cobla Contemporània. Paral·lelament, i també
a la Quintana, la Penya Blaugrana
de Montmeló prepararà la 21a
calçotada popular. Començaran
a preparar-la a les 11 h –quan es
posaran els tiquets a la venda–, a
les 13.30 h serà la degustació de
calçots i salsa salvitxada, i a continuació, el dinar popular.

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL
Y DECORATIVA
VENTA E INSTALACIÓN
DE PARQUET, TARIMAS…
MUEBLES DE COCINA
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)
Precios directos de fábrica.
Mano de obra garantizada
por dos años.
Presupuestos
sin compromiso.

GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte
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MÚSICA ELS MONTCADENCS HAN TORNAT A FER RESIDÈNCIA A LA SALA POLIVALENT I AQUEST DIVENDRES HI FARAN UN ASSAIG OBERT A PARTIR DE LES 18 H

La Pegatina actua
a Montmeló tres
anys després
MONTMELÓ. La Pegatina actuarà
aquest divendres a les 18 h a la
Sala Polivalent de Montmeló. El
grup de Montcada i Reixac, com ja
havia passat en altres ocasions –
els anys 2018 i 2019–, ha estat fent
residència a la sala montmelonina
per preparar el seu nou espectacle
i tal com va passar en les tres vegades anteriors la banda s'acomiadarà del poble amb un assaig general
obert al públic.
Els seus concerts són vitals, coloristes i de gran qualitat. Aquest
reconegut grup desborda simpatia
i amabilitat a l'escenari i el feedback que durant aquest temps s'ha
creat entre la Pegatina i el públic

montmeloní promet una tarda de
divendres inoblidable.
La Pegatina, com moltes altres
formacions musicals, no van poder acabar la seva gira del 2020, a
causa de la pandèmia, i ara tornen
als escenaris amb un xou pensat
per cantar i ballar sense parar.
El preu de les entrades és de 3
euros i es poden comprar al Centre
Cultural la Torreta.

AJ. MONTMELÓ

LA PEGATINA Durant els assajos que han realitzat a la Sala Polivalent de Montmeló

HA VERSIONAT UN DELS SEUS TEMES AMB GUADALUPE ÁLVAREZ

TEATRE A MÉS, EL GRUP DE TEATRE ACTUA A CAN GOMÀ

SANDRA BAUTISTA

Monòleg a Can Pantiquet
MOLLET. Al Centre Cívic de Can Pantiquet es podrà gaudir aquest divendres (21 h) del monòleg És un ocell?
és un avió?, a càrrec de l'Adri, qui
garanteix un xou "per passar-s'ho
bé i per començar bé el cap de
setmana". Els superherois tindran
espai al monòleg, però també altres
temes d'actualitat. D'altra banda,
l'endemà a les 19 h el Grup de Te-

Naixements
15/03 Raúl Pons Valero

(Santa Perpètua)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària
Mollet amb el consentiment de la família

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
11/03 Marcos Ferreruela Palacios
PARETS DEL VALLÈS
11/03 María Palou Costa
MARTORELLES
11/03 Enrique Aznar López
LA LLAGOSTA
08/03 Benita Díaz Díaz
12/03 Agustín Jurado León
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
10/03 Josep Bonàs Cosialls
11/03 Maria Cecilia Lousas Gormaz
12/03 Romi Rodríguez Espinosa
14/03 Antonia Salcedo Pérez
15/03 Gregorio Azorín García

atre Can Pantiquet actuarà a Can
Gomà amb l'obra PAQUÍ PALLÁ SL:
no em toquis els pebrots, un espectacle dirigit per Joaquín Martos, que
explica que portaran a escena gags
de situacions quotidianes que jugaran amb la comèdia. Amb el context
bèl·lic actual, a més, han recuperat
i reformulat un monòleg sobre la
guerra, que també representaran.

87 anys
97 anys
89 anys
95 anys
86 anys
75 anys
73 anys
88 anys
100 anys
87 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Nou videoclip de Sandra Bautista
La cantautora martorellesenca Sandra Bautista ha publicat recentment una
versió d'un dels seus temes inclosos al darrer disc, Trapezista. Es tracta
de Sydney de la Amazonia, que interpreta conjuntament amb la cantant i
actriu argentina Guadalupe Álvarez Luchía. Aquest tema parla de Sydney
Possuelo, activista pels indígenes. Bautista assegura que quan va sentir
la Guadalupe cantar va pensar que aquesta cançó era per a ella. "I així ha
estat. Li ha donat una brillantor i un folklore que ni imaginava", assegura
la martorellesenca a les xarxes.

POPULAR MÚSICA AMB ELS GRUPS LA RATAFIA I ELS 3 MOSCATELLS

Saint Patrick's Day amb Torrats
MOLLET. La Colla dels Torrats celebren aquest dissabte de 18 h a 22
h Saint Patrick's Day. Serà al Brannigan's Irish Pub (carrer de la Pau,
60), en una jornada en què conviden tothom a assistir-hi o vestits
de verd o com a mínim amb algun

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT
www.laulaeducacio.com
info@laulaeducacio.com
674 673 079
Carrer de l’església, 1 · Martorelles

Setmana Santa
de l’11 al 14 d’abril
de 9.00 a 11.00 h TALLERS DE CIÈNCIES
d’11.00 a 13.00 h TALLERS DE LLENGÜES

T’AJUDEM A PREPARAR
EXÀMENS FINALS I RECUPERACIONS

complement d'aquest color. En tot
cas, també hi haurà pintacares i
obsequis –verds–. Hi haurà música
irlandesa, primer punxada i posteriorment amb el grup La Ratafia i els
3 Moscatells. No hi faltarà l'autèntica cervesa Guinness.
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