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POLÍGON INDUSTRIAL DE MARTORELLES  El municipi té l'índex mitjà dels principals impostos que s'apliquen a les empreses més baix del Baix Vallès

BAIX VALLÈS. En el moment de de-
cidir per la ubicació d’una activi-
tat econòmica industrial, poden arribar a influir-hi molts factors, un d’ells la pressió fiscal a què les companyies hauran de fer front 
segons el municipi on s’acabin 
instal·lant. A la comarca del Vallès Oriental hi ha dos municipis baixvallesans entre les cinc localitats on aquesta pressió fiscal per a les empreses 
és més elevada –Sant Celoni, Gra-nollers, Lliçà de Vall, Montornès i Sant Fost de Campsentelles–. Així ho indica el Manual de bones pràc-

tiques per a l'harmonització fiscal 
dels PAE que ha elaborat l’Obser-vatori dels Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal. Una anàlisi efectuada, 

Cap a l'harmonització de la 
pressió fiscal als polígons
Montornès i Sant Fost entre els municipis amb 

sistemes impositius més elevats de la comarca

en el cas de les empreses, a par-
tir dels tres impostos directes: 
l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI),  l’Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE) i l'Impost so-

bre els Vehicles de Tracció Mecà-nica (IVTM), sent l'IBI, l'impost que més ingressos representa per 
a tots els municipis estudiats. En el cas de Montornès, preci-

sament una de les localitats amb la pressió fiscal més alta a nivell 
comarcal, la regidora delegada de 
l'Àrea de Gestió Econòmica, Na-talia Segura, justifica els motius 
d'aplicar un impost alt per a béns 
immobles d'ús industrial: "L'IBI 
industrial el tenim molt elevat 
en comparació a l'IBI urbà, per-
què  només es cobra aquest ti-
pus elevat a un 10% dels rebuts 
més alts", explica Segura. La regidora especifica que van fer un càlcul del valor cadastral de les indústries de Montornès i van valorar que "era just fiscalment, 
perquè eren empreses que ge-
neraven molts diners i nosaltres 
lluitem per aquesta justícia so-
cial de qui més té més paga". Segura apunta que aquest co-

brament també es fa per "igualtat, 
perquè si no imposem aquest 
impost a les indústries l'hau-
ríem de pujar als veïns", afirma. El cas contrari a Montornès és Mollet que es troba en la franja baixa en pressió fiscal. El Coordi-nador de l'Àrea de Governança, Te-
rritori i Acció Climàtica, Raúl Broto, recorda que enguany van decidir congelar les taxes i els impostos pel context d'inflació i de pujada 
de preus de l'energia: "Crèiem 
que era el moment de contribuir 
amb les famílies i empreses que 
vivien moments complicats". Així mateix, reconeix que tenir 
uns impostos no massa elevats és 
un "tema històric per intentar 
ser atractius perquè vinguin em-
preses a la ciutat". Amb tot, el molletà apunta que des que el Consell Comarcal va ini-ciar aquest estudi, el compromís passa per l'harmonització fiscal: 
"És cap on hem d'anar, que la 
comarca sigui competitiva en el 
seu conjunt, que no entrem en 
una batalla d'impostos o bonifi-
cacions i que intentem ser atrac-
tius d'una altra manera", diu.

 
Reclamacions dels industrials
Des de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, consideren que la pres-sió fiscal no és un dels aspectes 
més rellevants per les empreses a l'hora de decidir instal·lar-se en un polígon. Ara bé, sí que pot ser un factor per decidir marxar. 

Pel secretari general adjunt de l'AIBV, Demián Tabbia: "Munici-
pis on l'IBI està molt alt, derivat 
d'una revisió cadastral feta en el 
moment més alt de la bombolla 
immobiliària, pot comportar du-
plicar el que es paga per aquest 
impost en un municipi respecte 
al municipi veí". Una altra qüestió és la inversió en la conservació dels polígons: 
"No hi ha una relació amb el que 
ingressen els ajuntaments i in-
verteixen. Es tracta de voluntat 
política", indica Tabbia. i anna mir

s.c.r.

MUNICIPI

La Llagosta         3        4  5  4

Martorelles         2       5  4  3,67

Mollet         2        5  5  4

Montmeló         3       5  5  4,33

Montornès         4       5  5  4,67

Parets         4       5  5  4,67

Sant Fost         4       5  5  4,67

Santa Maria         -       -  -  -

BAIX VALLÈS        3,14      4,86  4,14  4,05

IBI Imp. vehicles IAE ÍNDEX MITJÀ

FONT: MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES PER A L'HARMONITZACIÓ FISCAL DELS PAE

ÍNDEX DELS PRINCIPALS IMPOSTOS APLICATS A EMPRESES (2021)

L'IBI és l'impost directe per a les empreses que 

més ingressos genera a les arques municipals
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Xerrada de català a l'HospitalLa Policia de Sant Fost estrena vehicle
La Fundació Sanitària Mollet, l'Ajuntament i 

el Servei Local de Català organitzen amb el 

TERMCAT la 8a xerrada sobre terminologia 

catalana. Es faran dues sessions (9.30 h i 

11.30 h) a l'Hospital de Mollet, dimarts 28.

La Policia Local de Sant Fost ha incorporat amb modalitat de rènting un Toyota Land Cruiser a la seva flota de vehicles, que només disposava d'un cotxe. Segons l'Ajuntament, aquest vehicle amb tracció a les quatre rodes dona resposta a les característiques orogràfiques de Sant Fost i permetrà circular amb major seguretat en zones de difícil accés.

SOCIETAT

El síndic va rebre 106 consultes i queixes el 
2022, un 36% menys que abans de la Covid
MOLLET. El Síndic Personer de Mo-

llet, Salvador Rovirosa, va presen-

tar dilluns en un ple extraordinari, 

l'informe de la seva activitat durant el 2022. Segons aquest document, 
durant l'any passat l'Oficina del 

Síndic va fer un total de 106 actu-acions (33 queixes i 73 consultes), 
un 36% menys de les registrades abans de la pandèmia quan se n'ha-

via arribat a les 166. De fet, la xifra de queixes i consul-
tes al síndic de l'any passat va ser la més baixa dels darrers cinc anys. 
Tant el 2021 com el 2020 es van re-

gistrar un total de 120 actuacions, mentre que el 2018 n'hi va haver 
145. Pel que fa a la tipologia de les queixes, gairebé la meitat (14), van ser per qüestions relacionades amb 
l'àmbit de territori: cinc d'elles per 

temes sobre medi ambient i soroll, 

cinc de manteniment i mobilitat a la 

via pública, dos sobre obres i llicèn-cies urbanístiques i una relaciona-

da amb la seguretat ciutadana. També se'n van fer de relacio-

nades amb els serveis socials i de 

l'àmbit de l'administració general que tenien a veure amb sancions.  
Més d'una trentena d'activitatsDurant el ple el síndic també va fer 
esment sobre la participació en 36 

activitats i reunions de treball i va 

ressaltar la tasca feta pel seu ante-

INSTITUCIONAL SALVADOR ROVIROSA VA PRESENTAR DILLUNS EN EL PLE L'INFORME DE LA SEVA ACTIVITAT DURANT L'ANY PASSAT I VA PLANTEJAR TRES REPTES PEL 2023

33 queixes
SÓN EL TOTAL QUE VAN EFECTUAR ELS 
VEÏNS AL SÍNDIC DURANT EL 2022.
El barri de Can Pantiquet va ser el que 
més en va trametre (8).  El segueixen 
els veïns de Plana Lledó amb 6, els del 
Centre amb 4, els d'Estació del Nord 
també amb 4, els del barri d'Estació de 
França amb 3; els de Can Borrell amb 
2, i els barris de Santa Rosa, Lourdes, 
Col·legis Nous i Riera Seca amb una 
sola queixa cada un. També n'hi van 
fer arribar una de Montornès i una de 
Cardedeu. Mentre que del Calderí, la 
Casilla i Gallecs no en va rebre cap. 

a.mir

SALVADOR ROVIROSA El síndic molletà amb l'informe de l'activitat de 2022

ROVIROSA PLANTEJA LA CREACIÓ D'UN 
CONSELL DE SÍNDICS DE LA CIUTAT
n Salvador Rovirosa també va plantejar al ple la creació d'un Consell de Síndics 
que es preveu que estigui integrat pels anteriors síndics personers amb els quals 
ha comptat la ciutat. La finalitat d'aquesta proposta és la de poder "aprofitar 
el coneixement i l'experiència" de les diferents persones que han representat 
aquesta figura a Mollet i amb la intenció de "donar suport i divulgar la tasca del 
síndic" arreu del municipi, apuntava Rovirosa. La constitució d'aquest consell, 
que es preveu dur a terme durant aquest 2023, coincidirà amb l'any de celebració 
del 20è aniversari de la creació de la figura del Síndic Personer a la ciutat. Un 
cop comunicada la proposta, l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, la va titllar 
de "fantàstica idea" i va remarcar: "La suma de coneixements, experiències i 
capacitats només poden aportar coses bones". 

cessor, Lluís Martínez Camps, en 

el programa El Síndic a l’escola per 

difondre la figura del síndic i apro-

fundir en el coneixement dels drets 

i deures dels infants. A les xerrades 

hi van participar 400 nens i nenes 

del cicle de primària.

A banda de les dades, Salvador 

Rovirosa va proposar tres recoma-nacions per aquest 2023 per mirar 
de "millorar la convivència de la 

ciutadania". En aquest sentit, va 
plantejar eliminar les senyalitza-

cions mòbils per indicar un esta-

cionament de prohibit estacionar excepcional; també va proposar 
millorar la informació dels termi-

nis d'al·legacions i pagaments en 

els casos d'entrega de la butlleta 

de la denúncia feta per un agent 

municipal a la persona denuncia-

da i per últim, va incidir sobre l'ús adequat de la pirotècnia.
Durant el ple, els diversos grups 

municipals van agrair i destacar la 

tasca realitzada per Rovirosa com a 

síndic, tenint en compte el context 

prepandèmic i de crisi viscut en 

els darrers temps. Així mateix, van coincidir en demanar més difusió d'aquesta figura i la seva funció per 
defensar els drets dels molletans.

Des d'Ara Mollet ERC-MES, la 

seva portaveu, Marta Vilaret, va 

incidir en la necessitat de dispo-

sar de "més recursos fixes" pel 

síndic i en actualitzar el reglament 

d'aquesta figura.Els grups també van destacar la 
rapidesa de resposta del síndic als ciutadans, que va ser d'una setma-

na de mitjana durant l'any passat.En aquest sentit, des de Mollet 
en Comú, Marina Escribano, li va 

demanar a Rovirosa "incidir en 

les recomanacions en curs" i "as-

segurar la resposta de l'Ajunta-

ment a totes les queixes". 

La regidora no adscrita Eva Gui-llén li feia al síndic la petició d'es-

tudiar una nova classificació de les queixes que es basi en "els drets 

que s'estan infringint", en comp-

tes dels àmbits actuals.  anna mir

El centre d'FP de química 
de Montmeló, més a prop
MONTMELÓ. L'Ajuntament preveu signar abans que acabi el mes de 
març la cessió de l'espai on es vol 

instal·lar el centre de Formació 

Professional de la Química. L'alcal-

de, Pere Rodríguez, ho explicava en 

el marc de la presentació de l'Estudi 

del Sector Químic al Vallès Oriental que el Consell Comarcal va presen-

tar dijous de la setmana passada a 

la Sala Concòrdia de l'Ajuntament 

montmeloní. En aquest sentit, Pere Rodríguez, assenyalava que les 
conclusions del document "refer-

men clarament" la necessitat de 

disposar d'un centre de referència 

comarcal de formació professional en matèria de química.   L'equipa-ment també es preveu que aculli la 
nova biblioteca de Montmeló i un Centre Cívic que ha de ser "seu de 

les entitats del municipi", deia. 

EDUCACIÓ ES PREVEU SIGNAR LA CESSIÓ DE L'ESPAI EL MARÇ

Acaben les obres a la xarxa 
d'aigua de Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES. Aquesta setmana han finalitzat les 
obres d’anellat de la xarxa d’abas-

tament d’aigua potable de Santa 

Maria de Martorelles entre el Camí 

de Can Girona i el Cementiri. L’obra 

ha consistit en l’anellat amb una ca-

nonada soterrada de polietilè d’alta 

densitat de la xarxa existent entre 

el Cementiri Municipal fins a trobar 

el tram final asfaltat del carrer del 

Camí de Can Girona. Així, amb l’ac-

tuació portada a terme, s’ha aug-mentat la garantia i qualitat de sub-ministrament, ja que l’anellat de la 
xarxa redueix significativament les 

incidències del subministrament i alhora també garanteix la qualitat 
de l’aigua subministrada al CEIP 

Les Mimoses. L’actuació ha tingut 

un termini d’execució de tres me-

sos i un cost de 128.342 €. 

SUBMINISTRAMENTS ELS TREBALLS HAN DURAT TRES MESOS ENTITATS

Exposició sobre 
el mutualisme 
a la Sala Fiveller
MOLLET. La Sala Fiveller acull des d'aquest dijous i fins al 27 de febrer 
l'exposició itinerant de la Federació 

de Mutualitats de Catalunya conjun-

tament amb Mútua Mollet, amb el 

nom d'Història del mutualisme a Ca-

talunya. 125 anys de la Federació de 

Mutualitats de Catalunya. La inaugu-ració de la mostra,  que es va iniciar al 
Palau Robert i a la Pedrera, es va fer 

dijous a les 18:30h. 
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Obert el nou pàrquing de l'espai firal
MONTORNÈS. La promotora Me-

trovacesa ha finalitzat els tre-

balls de millora del recinte firal a 

l’avinguda d’Ernest Lluch. Durant 

els darrers mesos s’ha renovat el 

paviment, l’enllumenat i l’enjardi-

nament, ordenant els espais i els 

usos, entre els quals hi ha l’aparca-

ment de vehicles.

El projecte de millora al recinte 

firal s’ha dut a terme seguint criteris 

de sostenibilitat. Una de les mesu-

res més vistoses és la utilització de 

llums de color taronja, que minimit-

zen la contaminació lumínica a la nit, 

atenent la proximitat del riu i de les 

espècies animals que l’habiten.

D’altra banda, les aigües pluvials 

són recollides en dipòsits de gra-

ves soterrats que retornen l’aigua 

al terreny natural i no als col·lec-

tors, i les varietats vegetals, arbres 

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS

INTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA El CEM Les Vernedes és un dels tres equipaments municipals que disposa de plaques solars

El PAESC alerta de l'alta 
dependència energètica de 
fonts externes a Montornès 

MONTORNÈS. El 2019, el 99,7% de 

l’energia que es consumia a Mon-

tornès provenia de fonts no locals 

d’energia, un percentatge que supo-

sa una dependència energètica ex-

terior "molt contundent", segons 

l'anàlisi del Pla d'Acció per l'Ener-

gia Sostenible i el Clima (PAESC) 

de Montornès, que es va aprovar 

en l'últim ple municipal. Tot i que la 

tendència des de l'any 2005 fins al 

2019 ha estat positiva, l'increment 

de la presència de fonts d'energia 

renovable a la població és molt tes-

timonial i només l'1,2% de l'energia 

elèctrica que es consumeix al muni-

ENERGIA  EL PLE APROVA EL PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA, QUE PREVEU 51 ACCIONS PER REDUIR UN 40% LES EMISSIONS PER CÀPITAL EL 2030

VIA PÚBLICA  S'HI HA RENOVAT EL PAVIMENT I L'ENLLUMENAT I S'HA REORDENAT L'ESPAI

i arbustos plantats són espècies no 

invasores que requereixen un baix 

consum d’aigua.

D’acord amb el conveni subscrit 

amb l’Ajuntament, un cop acaba-

des les obres, la zona propietat de 

Metrovacesa passarà a ser de titu-

laritat municipal.  

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS

OBERT AL TRÀNSIT  L'espai passarà a ser de titularitat municipal

71.633
SÓN LES TONES D'EMISSIONS DE CO2 O 
GASOS D'EFECTE HIVERNACLE QUE VA
emetre Montornès l'any 2019. Aquesta 
dada és un 4,9%% inferior a les 
emissions que es registraven el 2005.  El 
sector del transport genera un 47,7% de 
les emissions. Pel que fa a les generades 
pel consum energètic, el percentatge 
per habitant s'ha reduït. Amb tot, en 
comparació amb la mitjana de les 
emissions per càpita dels municipis 
de la província amb característiques 
similars (municipis d’entre 5.000 i 20.000 
habitants), les emissions de Montornès 
són un 20,7% més altes el 2019. La 
reducció mitjana de les emissions 
d’aquests municipis en el període 2005-
2019 (32,3%) ha estat molt superior a 
la de Montornès (17,7%). Les emissions 
de gasos d'efecte hivernacle  del sector 
de la gestió de residus han disminuït un 
28,6% entre el 2005 i el 2019. La millora 
del percentatge de recollida selectiva 
n’és el principal responsable.

cipi prové de fonts locals. A més, el 

percentatge d'energia consumida 

que prové de fonts renovables re-

presenta només el 0,3%.

Per tant, tal i com indica el PA-

ESC, el municipi té un gran marge 

de millora pel que fa a la implan-

tació de fonts d'energia renovable, 

principalment les instal·lacions 

solars fotovoltaiques, que són les 

que més s'estan desenvolupant 

i que des del 2015 han doblat la 

seva producció a la població. 

Segons un estudi fet per l'Ajun-

tament el 2021 i que recull el PA-

ESC, la instal·lació de panells so-

lars fotovoltaics en una trentena 

d’equipaments municipals podria 

generar el doble d'energia del con-

sum energètic municipal anual 

(1,4 GWh/any). Amb tot, pel que fa 

als equipaments municipals, actu-

alment l’Ajuntament només dispo-

sa de tres instal·lacions solars fo-

tovoltaiques a coberta: a l'Sputnik, 

al CEM Les Vernedes i a l'Escola 

Mogent –tot i que aquestes últimes 

gestionades per la Generalitat no 

estan en funcionament.  

En els darrers mesos, però, el 

govern local està tirant endavant 

projectes per incrementar aques-

ta producció fotovoltaica com el 

de la futura instal·lació de plaques 

solars a l'Escola Palau d'Ametlla o 

al Teatre Margarida Xirgu. 

PAESC, document de referència
El ple municipal de principis de fe-

brer va aprovar inicialment el Pla 

d'Acció per l'Energia Sostenible i el 

Clima (PAESC) de Montornès, que 

fa una diagnosi de la situació actu-

al. "La situació d’emergència cli-

màtica i canvi global requereix 

d’un increment de l’ambició de 

l’actuació municipal", indica el do-

cument. En aquest sentit, el govern 

municipal planteja una cinquantena 

d'accions que han de permetre la 

reducció d'un 40% de les emissi-

ons de gasos d'efecte hivernacle per 

càpita d'aquí al 2030. Bona part de 

les accions s’associen a canvis en la 

mobilitat i el transport i a la tran-

sició energètica. "Per aconseguir 

aquest objectiu  de reduir les 

emissions caldrà sensibilitzar i 

acompanyar la ciutadania", deia 

durant el ple l'alcalde, Jose Montero, 

qui recordava que el consum ener-

gètic i les emissions dependents del 

Consistori representaven un 2,4 i un 

2,6%, respectivament l’any 2019. 

"L'Ajuntament no és el principal 

responsable de les emissions, 

però ha de liderar el canvi amb la 

ciutadania", reconeixia Montero.

Per la seva part, bona part dels 

grups de l'oposició a l'Ajuntament 

van mostrar el seu suport al docu-

ment i a les accions a emprendre, 

però retreien al govern municipal 

"manca d'actuació" en aquest àm-

bit. Els grups posaven com a exem-

ples la paralització del carril bici 

previst entre Montornès i l'estació 

de Montmeló i del sistema de geo-

tèrmia de l'Ajuntament, la manca de 

certificació energètica de molts dels 

equipaments municipals, tot i ser 

obligatòria per llei, i l'actual nombre 

d'instal·lacions solars, que consi-

deren escàs. El govern assenyalava 

l'alt cost econòmic de les actuacions 

i el dèficit que arrossegava el mu-

nicipi com a factors que han alentit 

l'execució de mesures i reiterava el 

seu compromís mediambiental. El 

PAESC es va aprovar amb el suport 

de tots els grups i l'abstenció de PP, 

Cs i Montornès per la República. 

El sector nupcial 
torna a reconèixer 
els banquets de la 
masia Can Oliver
MONTORNÈS. El restaurant Can Oli-

ver de Montornès ha estat recone-

gut amb el Wedding Awards 2023 

en la categoria de millor banquet 

que atorga el portal especialitzat 

bodas.net des de fa una dècada.

Aquesta no és la primera vegada 

que aquest establiment s'endú el 

premi del sector nupcial, ja que 

l'ha rebut en les últimes vuit edici-

ons, des del 2015.

Els premis es basen en les opini-

ons de parelles que han estat usuà-

ries d'aquest portal dedicat a les 

bodes, que l'any passat va comptar 

amb 8,5 milions d'opinions a esca-

la global. 

RESTAURACIÓ

L'Ajuntament 
treurà a concurs 
cinc pisos públics 
de lloguer 
MONTORNÈS. L'Ajuntament obrirà 

en els pròxims dies una nova con-

vocatòria d’adjudicació d’habitat-

ges de titularitat municipal en rè-

gim de lloguer per set anys. Seran 

5 pisos destinats a persones amb 

dificultats, amb mobilitat reduïda 

o gent gran. Per poder optar a la 

convocatòria, serà imprescindible 

la inscripció prèvia al Registre de 

Sol·licitants d’Habitatge amb Pro-

tecció Oficial de Catalunya (HPO). 

El termini, una vegada s’obri la 

convocatòria, serà d’aproximada-

ment un mes durant el qual es po-

dran presentar les sol·licituds i la 

documentació requerida. 

HABITATGE
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NOU EDIFICI  La planta baixa alberga el renovat servei d'Urgències

L'Hospital de Granollers estrena 
l'ampliació del servei d'Urgències
GRANOLLERS. El nou Servei d'Urgèn-

cies de l'Hospital de Granollers ja és 

una realitat. L'edifici compacte s'ha 

alçat just al costat de les actuals Ur-

gències amb un cost de 35 milions 

d'euros i fa augmentar la superfície 

hospitalària en prop de 15.000 me-

tres quadrats. Aquesta ampliació 

permetrà que Urgències passi dels 

1.550 metres quadrats actuals a una 

superfície de 4.350 a la planta baixa 

del nou edifici, i de 55 boxs petits a 

90 de mida estàndard, 3 boxs de tri-

atge, un mòdul de semicrítics, un al-

tre de crítics i un altre de psiquiatria. 

Incorpora també un nou aparell de 

Tomografia Axial Computeritzada 

(TAC), un equip de radiologia con-

vencional i un ecògraf.

Com funciona el nou servei?
Una de les primeres impressions 

que tindrà l'usuari del nou Servei 

d'Urgències serà la de més espai 

per a sales d'espera, amb llum natu-

ral i un sistema més automatitzat, 

SANITAT  LA PLANTA BAIXA DEL NOU EDIFICI ACULL EL SERVEI QUE PASSA DE 1.550 A 4.350 METRES QUADRATS I DE 55 BOXS PETITS A 90 DE MIDA ESTÀNDARD

gràcies al disseny amb tres ober-

tures amb finestrals a l'exterior en 

el cos del nou edifici ideat per Llon-

gueras Clotet Arquitectes i Sulkin 

Marchissio, que dissabte a la tarda 

es va poder visitar en una jornada 

de portes obertes abans de l'entra-

da en funcionament dimecres.  

A partir d'ara, l'usuari, després 

de passar pel taulell d'admissions, 

esperarà amb un tiquet amb un 

número assignat que permetrà un 

procés de crida anònim, a través de 

pantalles on apareixerà el número i 

el despatx de triatge on podrà pas-

sar –n'hi ha tres–. Un cop el pacient 

entri al sistema d'Urgències, hi hau-

rà un circuit segons l'edat i gravetat 

del cas. Just davant d'admissions hi 

ha l'àrea de pediatria, que inclou 8 

boxs, una segona sala d'espera, una 

unitat d'infermeria i, com a novetat, 

dues butaques de lactància, que per-

metran a les mares poder alletar les 

criatures en un espai més tranquil.

En el cas dels adults, Urgències 

s'organitzarà en dos circuits, un per 

als pacients menys greus, que in-

clou consultoris, però també un es-

pai de butaques preparat per fer-hi 

estades curtes abans de rebre l'alta. 

Per exemple, un pacient a qui s'hagi 

de subministrar algun medicament 

abans d'anar a casa o que sigui pru-

dent que passi una estona en obser-

vació. Al costat d'aquesta àrea de 

pacients lleus hi haurà el mòdul de 

salut mental, que incorpora un box 

per, si cal, fer-hi contenció.

Separat per un nou tram de fines-

El pressupost de la Generalitat 
reserva 200.000 € per ampliar 
l'escola d'hoteleria del Marta Mata 
MONTORNÈS. Després de mesos de negocia-

cions, la Generalitat disposarà de pressupost 

per a aquest 2023, uns comptes que suposa-

ran un increment en les partides destinades 

a serveis públics com la sanitat i l'educació i 

que, majoritàriament, continuaran amb in-

versions per a projectes ja iniciats en anys 

anteriors al Baix Vallès. En aquest sentit, el 

Govern català destinarà 306.000 € d'inversió 

real a obres a Montornès. La partida més gran 

és la reserva de 200.000 euros per a l'ampli-

ació i adequació de l'Escola d'Hoteleria del 

Vallès Oriental, depenent de l'Institut Marta 

Mata. El conveni signat amb l'Ajuntament 

preveu destinar uns 602.000 euros a les 

obres, un import que es divideix en tres anu-

alitats. Aquest és el segon any que es preveu 

una partida i l'any que ve la previsió és que 

es tanqui amb 205.000 euros més. Segons el 

conveni, els treballs d'ampliació del centre 

seran executats per l'Ajuntament. El projecte 

preveu l'adequació de les actuals instal·laci-

ons de l'equipament per ampliar l'oferta de 

l'Escola d'Hoteleria i reubicar la formació del 

Pla de Transició al Treball (PTT) dedicada a la 

fabricació mecànica, ajust i soldadura. De mo-

ment, encara no s'ha fet cap actuació.

El pressupost català també preveu diners 

per a la xarxa de distribució d'aigua, amb 

una partida de 106.000 euros per a l'estació 

de bombament de Can Bosquerons.

Més enllà del capítol d'inversions reals, la 

Generalitat també incrementa el pressupost 

per a partides que es transfereixen al món 

local i que suposen un impacte als municipis. 

En el cas del Vallès Oriental, el contracte pro-

grama de serveis socials amb els Ajuntaments 

arribarà als 12,3 milions, un creixement del 

4% respecte al 2022. També augmentarà un 

6,8% el Fons de Cooperació Local per millo-

rar el funcionament dels governs locals de la 

comarca, amb 6,3 milions. 

EQUIPAMENTS  TAMBÉ PREVEU MILLORES EN LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL

trals, hi ha el mòdul per a pacients 

més greus, amb un espai per a trau-

matologia i una nova sala per en-

guixar, i per a cirurgia, amb una sala 

de sutures, a més de boxs preparats 

per a casos més greus. A més, a la 

part central de la planta baixa, a la 

columna vertebral de l'edifici, hi 

haurà la nova unitat de diagnòstic 

per a la imatge, amb el TAC, els raigs 

X i les radiografies.

L'àrea més gran d'aquesta plan-

ta baixa serà per a les urgències de 

medicina general, i disposa de 27 

boxs, una porta per fer els transfer 

d'ambulàncies, despatxos mèdics, 

una part interna de radiologia i 

boxs monitoritzats. A més, hi ha 

una unitat de fràgils, amb sales d'in-

formació delicada per a la família i, 

fins i tot, un espai de dol. El mòdul 

de medicina general connecta amb 

l'edifici del Coneixement i també 

amb l'aparcament de l'Hospital a 

través d'un passadís fins a l'ascen-

sor, per garantir l'accessibilitat al 

nou edifici per a persones amb di-

ficultats de mobilitat.

El passat 11 de febrer, el presi-

dent de la Generalitat, Pere Arago-

nès, i el conseller de Salut, Manel 

Balcells, visitaven el centre, que 

oferia també una jornada de portes 

obertes al nou edifici.  montse eras

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

CONSULTORI

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

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

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

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

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

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

ehvo

EL CENTRE  
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El pintor Pere Salinas 
moria diumenge a 65 anys 

MONTORNÈS. El pintor Pere Salinas 
Rovira, qui va viure molts anys a 
Montornès on tenia l'estudi, va mo-
rir diumenge a 65 anys a Vilanova 
del Vallès, on residia. Reconegut 
creador d'obra definida com a abs-
tracció expressionista, va treballar 
molt la vinculació de la pintura amb 
altres arts, com la música i la litera-
tura, especialment la poesia.

Va col·laborar sovint amb autors 
contemporanis com Manuel Cres-

FAMÍLIA RIBAS

EMPRESARI I POLÍTIC Jordi Ribas en una foto de fa unes setmanes

FB P.S.

L'ARTISTA Va viure durant anys a Montornès, on tenia l'estudi

VIA PÚBLICA 

Mor el polític i empresari Jordi Ribas 
de Sant Fost, alcalde entre 1995 i 1996
SANT FOST. El polític i empresari 
santfostenc Jordi Ribas moria di-
lluns a 79 anys. Ribas havia regen-
tat el negoci Art Ribas i en l'aspecte 
polític va ser regidor de CiU i alcal-
de per Gent d'Unió durant només 
tres mesos.

Nascut a Puigcerdà el 1943, va 
arribar de jove a Sant Fost i es va 
vincular a la vida local amb la seva 
participació en el grup de teatre 
Segle XX. Va muntar al municipi 
l'empresa Art Ribas, un negoci de 
marcs i alta decoració.

Pel que fa a la política, va co-
mençar a participar en la política 
local figurant com a independent 
a les llistes de CiU de 1983. Més 
endavant va inscriure's al partit 
i va ser militant de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC) 
fins al 1994 i d'Unió Democràtica 
de Catalunya des del 1995. Va ser 
regidor de CiU entre 1983 i 1995. 
Fou regidor d'Ensenyament en-
tre 1985 i 1987, i de Cultura entre 
1987 i 1991, període durant el 
qual va crear el Consell Cultural, 
òrgan consultiu de la Regidoria de 

Cultura que va tenir una notable 
activitat ludicocultural, amb inici-
atives com les Jornades de Cultura 
Catalana de Sant Jordi.

Durant la legislatura 1991-1995 
es va desvincular de l'activitat polí-
tica per desacord amb els dirigents 
històrics de CDC a Sant Fost. A par-
tir d'aleshores liderà un corrent 
crític dins de CiU que culminaria 
amb l'escissió d'aquesta coalició 
en les municipals de 1995, quan es 
va presentar a les eleccions encap-
çalant la llista d'Unió Democràtica 
de Catalunya (Gent d'Unió), candi-
datura que guanyà per dos vots la 
llista oficial de CiU.

Ribas va viure l'època de major 
inestabilitat política viscuda a Sant 
Fost, quan va haver fins a set can-
vis a l'Alcaldia en només tres anys. 
En aquest context, va ser alcalde 
només durant tres mesos, de de-
sembre de 1995 a març de 1996 
per Gent d'Unió (UDC). 

El mes de març de 1996 va di-
mitir com a alcalde a causa de les 
dificultats per trobar un equip de 
govern estable i va renunciar a la 

NECROLÒGIQUES  VA SER PROPIETARI D'ART RIBAS, UN NEGOCI DE MARCS I ALTA DECORACIÓ UBICAT AL MUNICIPI SANTFOSTENC

L'ARTISTA TENIA L'ESTUDI A MONTORNÈS, ON DEIXA OBRES COM EL MURAL DE LA RECTORIA NOVA

Comença la reforma 
de la plaça d'Arcadi 
Viñas, que durarà 
dos mesos

Fineix a 68 anys 
l'exregidor i activista 
Ramon Bueno 
de Montornès 

MONTORNÈS EN COMÚ

MOLLET. L’Ajuntament ha iniciat 
aquesta setmana les tasques per 
condicionar i millorar la plaça Ar-
cadi Viñas, al barri de Can Borrell.
Les obres, que tenen un termini 
previst d’execució de dos mesos i 
mig aproximadament, comporta-
ran una reforma total de l’espai po-
sant especial èmfasi en la renovació 
del paviment, de la il·luminació, del 
mobiliari urbà i de l’accessibilitat, 
en aquest cas, per tal de suprimir 
les barreres arquitectòniques.

La plaça, que forma part d’un 
dels espais públics del barri de 
Can Borrell, està situada al vessant 
nord-est del carrer Arcadi Viñas i 
al final del carrer Salvador Espriu.

En concret, les obres se centra-
ran en la substitució del paviment 
de panot a tota la zona central de la 
plaça; s'incrementarà la superfície 
de terra i s'ampliarà l’espai verd; es 
renovaran bancs i papereres i s'ins-
tal·laran nous fanals de tecnologia 
LED, i es renovarà la xarxa de sub-
ministrament d’aigua potable.

D'altra banda, l'Ajuntament ha  
aprovat definitivament el projecte 
d'un espai per a gossos a Can Bor-
rell després d'haver desestimat les 
al·legacions d'Espai Gos.  

MONTORNÈS. L'exregidor i activista 
veïnal Ramón Bueno ha mort a 68 
anys víctima d'un càncer fulminant. 
Bueno va ser membre del Consis-
tori entre els anys 2003 i 2011 pel 
grup d'ICV-EUiA. Durant anys, va 
formar part de la lluita veïnal i per 
la classe treballadora. Després de 
viure a Montornès es va traslladar 
a Montcada i Reixac, on també va 
exercir d'activista i es va convertir 
des del maig de 2013 fins al febrer 
de 2019 en el portaveu de la Plata-
forma Tracte Just Soterrament To-
tal, que demana el soterrament de 
les vies al seu pas per Montcada. 

seva acta com a regidor.
A les eleccions locals de 1999 

va ser cap de llista de CiU, després 
que CDC i UDC arribessin a un 
acord: van obtenir dos regidors. El 
juliol de 2002 CiU va entrar a for-
mar part de l'equip de govern for-
mat per Independents Units per 

Sant Fost i EUiA, tot i que Ribas no 
va agafar cap cartera. Es va retirar 
de la política activa el 2003.

Casat amb Rita Roca, van tenir 
una filla, l'Eva, i tenia tres nets. 
"Es desvivia per la seva família i 
pels seus tres nets", explica l'Eva 
Ribas. 

po, Joan Navarro, Gemma Gorga i 
Víctor Sunyol. Va exposar en ga-
leries d'arreu d'Europa (Alema-
nya, Àustria, Espanya, Finlàndia, 
Països Baixos, Israel, Suïssa), i va 
participar en diferents ocasions en 
les fires d'Arco-Madrid, Art-Frank-
furt, Lineart-Gant, Art-Innsbruck i 
Kunstmark Dresden.

El crític d'art Jordi Marrugat ha 
lloat Salinas com un "pintor extra-
ordinari, creador d’un llenguatge 

propi únic i essencial, es va inte-
ressar molt per pintar a partir 
de la hibridació amb la poesia". 
"És una pèrdua immensa per a 
la nostra cultura. Però ens queda 
l'obra, que esperem que les nos-
tres institucions no deixaran que 
es dispersi i es perdi", conclou.

Una gran petjada a Montornès
El pintor es va traslladar amb la 
família a Montornès quan ell tenia 
9 anys i hi va deixar una gran pet-
jada. El 1984 va crear Mont-Art, un 
espai d’experimentació artística i 
una mostra de les obres dels artis-
tes de la comarca.

També hi ha deixat pintures per 
al poble, com l'obra sense títol però 
coneguda com La sábana, que va 
cedir al consistori. A més, el 2007, 
amb l’ajuda de quatre de les seves 
alumnes, va pintar el mural de la 
rectoria nova de Sant Sadurní, una 
obra inspirada en la imatge de llui-
ta de Sant Miquel que es troba als 
frescos del baptisteri de la catedral 
de Pàdua.

Dos anys més tard, amb motiu 
de la Nit d'art i literatura celebrada 
per Sant Sadurní, en Pere Salinas 
va presentar a Montornès el llibre 
Atlas. Correspondència 2005-2007, 
amb poemes de Joan Navarro.  

MOLLET DEL VALLÈS

14/02 Nuria Puy Jose 85 anys

14/02 Dolores Aguilera Jiménez 89 anys

15/02 M. Dolores Codina Aumatell 80 anys

16/02 Diego Garre Mateos 83 anys

16/02 M. Encarnación de Andrés Casado 96 anys

17/02 Jaime Giol Perelló 95 anys

19/02 Antonio Luque Conejo 87 anys

Dades facilitades per 

la Funerària Monserdà

Defuncions
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MONTORNÈS.  L’Ajuntament ha dut a terme una 

actuació per plantar una trentena d’arbres a 

diversos punts de Montornès. Les noves espè-

cies substitueixen d’altres que havien mort.

Concretament, s’han plantat 13 Koelretueria 

paniculata (conegut com a arbre dels fanalets) 

a la plaça del Poble, i altres 13 al carrer de Prat 

de la Riba. També hi ha 5 nous Celtis australis 

(lledoners) a la plaça de Bellesguard. Totes 

dues espècies són caducifòlies i resisteixen les 

plagues i la sequera.

Els treballs han inclòs la instal·lació del sis-

tema de reg per degoteig, o la seva reparació si 

ja existia. L’empresa L’Espigol ha estat l'encar-

regada de realitzar les feines, que han tingut un 

cost de 17.144,26 euros amb IVA.  

Una trentena d'arbres
nous plantats a Montornès

MEDI AMBIENT  A LES PLACES DEL POBLE I DE BELLESGUARD, I A PRAT DE LA RIBA

LES NOVES PLANTACIONS  Al carrer de Prat de la Riba s'hi han plantat uns 13 arbres dels fanalets

ajuntament montornès

693 10 17 42
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A LA SEU Membres del cercle a l'encara seu de Podem a rambla Pompeu Fabra

Membres del cercle de Podem 
es presentaran a les eleccions 
com a Canviem Mollet
MOLLET. La direcció i membres del 

cercle de Podem Mollet han de-

cidit presentar-se a les eleccions 

municipals sota el nom de Canvi-

em Mollet, després que la direcció 

nacional de Podem decidís tancar 

files amb Mollet en Comú al marge 

dels militants locals.

La cap de llista Núria Muñoz, 

acompanyada del també regidor i 

número 2 del partit, Alberto Mu-

rillo, i una dotzena de membres 

del cercle presentaven dilluns la 

candidatura, que recupera el nom 

de Canviem Mollet, denominació 

que va aglutinar el 2015 ICV, EUiA 

i Podem en una coalició que va es-

tar a punt de desbancar el govern 

del PSC.

"Som la mateixa gent del 2015. 

Canviem Mollet és l'eina per con-

tinuar desenvolupant el nostre 

projecte a la ciutat després que 

ens hagin pres el nom i ens hagin 

apartat", deia Muñoz, en relació a 

l'acord entre Mollet en Comú i Po-

dem Catalunya per conformar la 

coalició Mollet En Comú Podem li-

derada per Marina Escribano.

ELECCIONS MUNICIPALS  L'ACTUAL REGIDORA DE PODEM, NÚRIA MUÑOZ EN SERÀ LA CANDIDATA
L’expert respon

Quan i per què incrementar 
la indemnització 
per acomiadament?
Com és sabut, a l’Estat es-
panyol la indemnització 
per acomiadament està 
legalment taxada. És a dir,  
en funció de quina sigui la 
causa esgrimida per acomi-
adar i del fet que aquesta 
es consideri procedent o 
improcedent, s’estableix un 
determinat import indem-
nitzatori calculat segons 
dies de salari per any tre-
ballat. Recentment, però, 
el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
dictat una innovadora sen-
tència on posa en qüestió 
aquesta automatització en 
el càlcul de l’import indem-
nitzatori per un acomia-
dament improcedent en 
considerar que la quantitat 
a abonar per part de l’em-
presa era «insignificant»  i 
no tenia «efecte dissuasiu». 
No és la primera sentència 
que es pronuncia en aquest 
sentit a l’Estat, però sí es 
tracta de la primera vegada 
que ho fa un Tribunal Supe-
rior de Justícia.

Si la legislació laboral diu 
que la indemnització per la 
pèrdua del lloc de treball 
ha de calcular-se segons la 
regla esmentada a l’inici de 
l’article, com és que el TSJC 
ha imposat l’obligació d’abo-
nar un complement a la in-
demnització? Doncs perquè 
a criteri del tribunal i en 
relació al cas concret de la 
treballadora demandant les 
disposicions de la normati-
va nacional són insuficients 
per satisfer les exigències 
tant del Conveni 158 de la 
OIT com de la Carta Social 
Europea, ambdues ratifica-
des per Espanya. En aquests 
textos legals es determina 
que la indemnització per 
compensar els perjudicis 
derivats de l’extinció sense 
causa justificada d’una re-
lació laboral ha de ser «ade-
quada», un concepte poc 

definit però que es tradueix 
en el fet que quan un aco-
miadament improcedent 
genera a la persona un per-
judici concret i objectiva-
ble, la indemnització ha de 
compensar en la mesura del 
possible aquest perjudici.

En aquest cas, el TSJC con-
sidera que la indemnització 
(menys de 1.000 euros) re-
sultava insuficient, doncs 
la treballadora va ser aco-
miadada sense causa pocs 
dies abans que l’empresa 
presentés un ERTO per la 
situació d’alarma sanità-
ria i quan encara no havia 
generat el dret a accedir 
a la prestació d’atur. La 
sentència valora que si en 
comptes d’acomiadar-la de 
forma improcedent se l’ha-
gués incorporat a l’ERTO, en 
comptes de quedar-se sen-
se feina i sense atur hagués 
pogut accedir a la prestació 
vinculada a l’ERTO. I sobre 
aquesta base, incrementa 
l’import de la indemnitza-
ció en la quantia correspo-
nent als diners de prestació 
per ERTO que la treballa-
dora hagués percebut des 
del moment que va perdre 
la feina fins a la seva incor-
poració a un nou lloc de tre-
ball, uns mesos després.

Aquesta sentència dictada 
pel TSJC és important i in-
novadora però no ens ha de 
portar a pensar que aquest 
criteri es pot estendre a 
tots els supòsits i de forma 
general. Però la decisió del 
TSJC ens ha de fer recordar 
la importància d’apel·lar a 
la legislació internacional 
quan la normativa nacional 
resulta insuficient o defici-
ent, com és el cas. I, sobre-
tot, la conveniència d’asses-
sorar-nos sempre davant 
la pèrdua del lloc de treball 
per comprovar que no s’han 
vulnerat els nostres drets.

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

La candidata de Canviem de-

fineix el projecte com una can-

didatura municipalista "que no 

depengui dels interessos parti-

distes", d'esquerres i progressis-

ta, que "vol mantenir l'essència 

de Podem, d'aquell 15-M que 

volia canviar les institucions, i 

ocupar-se de les preocupacions 

de la ciutadania", assegura.

Entre el decàleg del partit, que 

Muñoz cataloga d'"humil i realis-

ta", la candidata destaca el compro-

mís amb una ciutat que garanteixi 

els drets socials, amb oportunitats, 

més feminista, que cuidi de la gent 

gran amb equipaments per a un 

envelliment actiu, que respecti els 

animals i el medi ambient, que 

"creixi amb equilibri i conscièn-

cia ecològica" i amb uns serveis 

bàsics "dignes". LAURA ORTIZ MATEO

La consellera de Justícia, Drets i 

Memòria, Gemma Ubasart i Gonzá-

lez, visitava dimecres l’Ajuntament 

on ha mantingut una reunió amb 

l’alcaldessa, Mireia Dionisio Calé. 

Durant la reunió de treball, s'han 

tractat qüestions com les despeses 

de l’antic Registre Cívil a l'edifici de 

l'antic ajuntament a Prat de la Riba 

i la necessitat d’una seu de la Fisca-

lia a Mollet, perquè els ciutadans no 

hagin de desplaçar-se a Granollers.

La consellera de 

Justícia visita Mollet

AJ.MOLLET

REUNIÓ DE TREBALL  Dionisio i Ubasart, al despatx d'Alcaldia dimecres

La ministra de Ciència i Innova-

ció, Diana Morant, participarà de 

la presentació de Mireia Dionisio 

com a candidata a l’Alcaldia de Mo-

llet, que es farà aquest divendres 

24 de febrer a les 19 h al Mercat 

Vell. A l’acte, Dionisio analitzarà 

en quin moment es troba Mollet i 

avançarà els principals projectes 

de futur que tenen els socialistes.

El Casal Popular El Tabaran acollirà 

dijous 2 de març (19 h) la presenta-

ció del llibre Independència és revo-

lució, a càrrec de l'autor, el diputat 

de la CUP al Congrés Albert Botran. 

L'autor vol refutar dues idees: que 

la independència es pot fer "de la 

llei a la llei" i que no té res a veure 

amb els canvis com la justícia social, 

l'ecologisme o el feminisme.

La CUP Mollet ha criticat el projec-

te de pressupost de la Generalitat 

perquè considera que "ignora les 

necessitats més urgents de la 

ciutat". El partit considera que els 

comptes haurien d'incloure parti-

des per a un tercer Centre d'Atenció 

Primària amb funcions de centre 

d'urgències (CUAP) i per a un edifici 

definitiu per a l'INS Aiguaviva.

La ministra de Ciència 

acompanya Dionisio 

en la seva presentació

El diputat de la CUP al 

Congrés Albert Botran 

presenta llibre a Mollet

La CUP reclama que 

el pressupost català 

inclogui un tercer CAP
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Jesús Canga serà candidat 
dels socialistes a Sant Fost

L'exregidor del PSC 
Agustí Garcia, cap de 
llista de Montornès 
per la República

SANT FOST. Jesús Canga, primer secretari de 

l'agrupació local socialista, serà el candidat 

del PSC a l’Alcaldia de Sant Fost a les pròxi-

mes eleccions municipals. L’assemblea local 

que es va celebrar diumenge al matí, el va es-

collir per unanimitat. “Oferirem un progra-

ma ambiciós, però realista”, va explicar 

durant l'assemblea el candidat, qui assegura 

que treballaran perquè el programa reculli 

totes les necessitats "de cada barri, de cada 

veí i veïna, des de la proximitat i el res-

pecte, tenint en compte que cada escola, 

agrupació o entitat ha de decidir sobre el 

futur de Sant Fost”, detallava.

El primer secretari del PSC de Sant Fost de 

Campsentelles, Jesús Canga, afronta el repte 

de ser candidat amb el suport de l’agrupació 

local, especialment, de l’actual regidora so-

cialista a l’Ajuntament, Xènia Guerra que ha 

posat en valor el perfil de Canga com a can-

didat. “Té el meu suport absolut i estic se-

gura que treballarà incansablement per 

Sant Fost”, va detallar Guerra, qui va asse-

gurar que continuarà treballant pel municipi 

des d'una segona línia per motius d'estudis. 

Per la seva part, l’actual secretari d’Orga-

nització del PSC de Sant Fost, Rubén Ferrer, 

considera que la candidatura que encapçala 

Canga ha estat "la culminació a la renova-

ció de l’executiva que es va iniciar fa uns 

mesos” i assegura que "Canga és el millor 

candidat per liderar aquest projecte, 

conjuntament amb tot l’equip".

MONTORNÈS. Agustí Garcia, exregidor del PSC 

i ara membre de Primàries Catalunya, serà el 

cap de llista de la candidatura de Montornès 

per la República, que es presentarà a les elecci-

ons en coalició amb Junts per Catalunya.

Montornès per la República, actualment 

amb un regidor al Consistori, concorrerà no-

vament a les eleccions municipals i ho farà de 

la mà de Junts i sota el paraigua de Compromís 

Municipal. La voluntat de Primàries era agluti-

nar en una candidatura el vot independentista 

del municipi, però la proposta no va fer el pes a 

ERC, que es presenta en solitari. "Ha estat un 

procés llarg i complicat, però hem arribat a 

un bon acord amb Junts. Volíem que hi ha-

gués una candidatura única de l'indepen-

dentisme al municipi perquè no s'escapés 

cap vot, però amb ERC ha estat impossible", 

explica Agustí Garcia, qui serà el cap de llista.

Agustí Garcia, membre de Primàries Cata-

lunya, ha estat l'escollit per encapçalar la co-

alició. No és la primera vegada, però, que Gar-

cia es presenta a unes eleccions municipals a 

Montornès. Va ser el número 2 de la llista del 

EL PRIMER SECRETARI DE L'AGRUPACIÓ VA SER ESCOLLIT PER UNANIMITAT

PSC que el 2011 encapçalava l'exalcalde Da-

niel Cortés i va ser regidor a l'oposició fins 

pocs mesos abans de les eleccions de 2015, 

quan va renunciar al càrrec juntament amb 

la seva companya Miriam Rubio, per desa-

vinences amb el partit socialista.

Durant quatre anys es va mantenir des-

vinculat de la política, però hi va tornar amb 

la creació de Primàries Catalunya. "Som 

una plataforma molt transversal i amb 

sensibilitats molt diverses, però ens 

uneix la lluita per la independència des 

del municipalisme", diu el candidat.

Garcia té 60 anys i en fa 30 que és veí de 

Montornès. Nascut a Santa Coloma de Gra-

menet, és informàtic de professió i treballa 

per a l'administració pública en l'àmbit de 

les emergències.  

a.g.

AGUSTÍ GARCIA  

psc

JESÚS CANGA

L’agrupació del PSC de Sant Fost treba-

lla des de fa mesos per "ser l’opció per al 

desenvolupament real i sostenible del 

municipi. Analitzant les preocupacions 

i problemàtiques de Sant Fost per oferir 

projectes que es tradueixin en un equili-

bri social i de l’entorn natural que millori 

el benestar dels més de 9.000 habitants 

que té aquesta població del Vallès Orien-

tal", apunten.Canga considera que el partit ha 

de treballar des d’una política "constructiva" 

que "ens permeti afrontar projectes a curt 

i a llarg termini, amb la prioritat d’ajudar 

a totes les veïnes i veïns de Sant Fost”. En 

les pròximes setmanes es farà la presentació 

de la llista electoral, així com els objectius i pla 

d’acció dels socialistes de cara les eleccions.  
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ELECCIONS MUNICIPALS  JORNADES PROGRAMÀTIQUES

El grup Lucta 
construirà una nova 
planta a Tortosa

Preacord entre 
els sindicats i la 
direcció d'Amazon

MONTORNÈS. La multinacional cata-

lana Lucta, de fragàncies i aromes 

alimentàries amb seu a Montornès, 

construirà una planta al polígon Ca-

talunya Sud de Tortosa. El grup ha 

adquirit tres parcel·les de 18.373 

metres quadrats i preveu una inver-

sió de 25 milions d'euros per posar 

en marxa aquest centre de noves tec-

nologies i producció d'ingredients. 

La previsió iniciar és construir-lo 

i posar-lo en marxa l'any que ve. 

L'obra generarà una vuitantena de 

llocs de treball i es preveu arrencar 

la fàbrica amb 25 treballadors qua-

lificats, enginyers, químics i altres 

professionals amb graus superiors 

de formació professional.  

MARTORELLES. Els representants 

dels treballadors i la direcció de 

la planta d'Amazon han arribat a 

un preacord per fer efectiu el tan-

cament del centre. Després d'una 

reunió maratoniana a la seu dels 

Serveis Territorials de Treball, les 

parts van acordar incrementar les 

places disponibles per recol·locar 

uns 225 empleats al centre del Prat 

de Llobregat, així com una bonifica-

ció per als qui optin per als trasllats 

als centres de Saragossa i Figueres, 

i indemnitzacions per als qui no 

s'acullin a cap de les dues opcions 

anteriors. Es preveu que la plantilla 

ratifiqui o no l'acord en assemblees 

dijous i dissabte.  

El Vallès Oriental, líder a Catalunya 
en l'ocupació del sector químic

El partit conservador Valents 
presenta candidatura a Montornès

MONTMELÓ. El Vallès Oriental ha 

estat líder a Catalunya en el creixe-

ment d'ocupació i de generació d'ex-

cedent empresarial (valor afegit 

brut) en el període 2013-2020 en el 

sector de la química. Així es detalla 

en l’Estudi del Sector Químic al Vallès 

Oriental, que el Consell Comarcal va 

presentar dijous a Montmeló.

Segons aquest estudi, les em-

preses de productes químics, la 

farmacèutica i les productores de 

cautxú i plàstic del Vallès Oriental 

han protagonitzat un creixement 

continuat en l’última dècada tant 

de la facturació com de l’ocupació, 

arribant als 3.500 milions d’euros 

i als 11.000 llocs de treball el 2020. 

El Vallès Oriental és la comarca 

amb més pes de contractació sobre 

el sector químic català (20,41%), i 

la tercera en major nombre d’afi-

liacions a la Seguretat Social per 

aquest sector (13.795) per darrere 

del Vallès Occidental i el Barcelo-

nès. Dins la comarca, les poblacions 

amb més ocupació en empreses del 

sector són Parets del Vallès (2.776) 

i les Franqueses del Vallès (1.396).

Així mateix, segons exposava 

Mireia Rossell, tècnica del CCVO, 

durant la presentació: "El químic 
ha estat el sector que ha resistit 
millor les crisis econòmiques 
dels darrers anys al conjunt de 
Catalunya gràcies a la farma-
cèutica, que és la que en el con-
junt del sector ajuda que l'evo-
lució sigui positiva", deia Rossell.  

Pel que fa a la facturació, aquesta 

ha estat del 54,7% durant aquesta 

dècada i representa el 12% de la 

facturació del sector a Catalunya. 

Una facturació que es preveu que 

continuï creixent en els pròxims 

anys, així com l'ocupació. 

En aquest sentit, l'estudi avança 

que en els pròxims 15 anys, caldrà 

un reemplaçament d’un 30% del 

personal de les empreses quími-

ques per envelliment. Per la qual 

cosa apunten que "cal reforçar la 
planificació de captació i reten-
ció de talent en el si de les matei-
xes empreses".

D'altra banda, l'estudi ha analitzat 

aspectes com la formació que s'im-

parteix al territori, relacionada amb 

el sector químic i destaca que hi ha 

hagut un augment de les matricula-

cions  del 64% els últims 7 anys, sent 

els estudis relacionats amb perfils 

de laboratori els més demandats.

En aquesta línia, s'especifica que 

l’any 2021 la inserció laboral dels 

graduats en estudis d’FP de quími-

ca al Maresme-Vallès Oriental va 

ser del 61%. Pel que fa als munici-

pis amb més oferta d'FP de quími-

ca destaca el de Mollet

Marca dels polígons
L'acte de dijous també va servir 

per presentar la marca dels polí-

gons d’activitat econòmica PAE-

VOR (Polígons d'Activitat Econò-

mica del Vallès Oriental). La marca 

parteix com acció prioritària del 

Pla de màrqueting territorial per 

a la promoció industrial del Vallès 

Oriental, publicat el desembre de 

2021. Un pla que ha treballat amb 

l'objectiu d'identificar la identitat 

dels polígons del territori i amb la 

finalitat de retenir i captar empre-

ses que aportin valor, talent i com-

petitivitat a la comarca.. A.M.

MONTORNÈS. Un nou actor s'uneix a 

la política municipal de Montornès. 

El partit liberal-conservador i cons-

titucionalista Valents presentarà 

candidatura a les eleccions muni-

cipals del 28 de maig, amb Manuel 

Castañon com a cap de llista.

El partit va néixer el 2019 de la 

candidatura de Manuel Valls i Cs 

a l'Ajuntament de Barcelona, i el 

2021 va ser refundat, ja sense la 

presència del partit taronja, i va 

començar la seva expansió terri-

torial. Aquesta setmana, s'ha cons-

tituït a Montornès la Junta Local 

de Valents integrada per Manuel 

Castañon, president; Laura Riaño, 

secretària general; José Manuel 

Riaño, secretari d'Organització.

El cap de llista, Manuel Castañon, 

és veí de Montornès i és enginyer i 

MBA. Ha dirigit empreses tecnolò-

giques durant 20 anys a diferents 

països. Castañon basa la proposta 

de Valents en “oferir una gestió 
òptima, i el més científica possi-
ble, dels recursos municipals", 

apunta. El partit proposa que "una 

INDÚSTRIA SEGONS UN ESTUDI COMARCAL, EL 2020 EL SECTOR DISPOSAVA D'11.000 LLOCS DE TREBALL 

MANUEL CASTAÑON, ENGINYER I DIRECTOR D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES, EN SERÀ EL CAP DE LLISTA

FEM Montornès proposa 
avançar en el centre de 
dia desvinculant-lo del 
projecte de residència
MONTORNÈS. FEM Montornès es 

troba en plena confecció del seu 

programa electoral amb la celebra-

ció de jornades programàtiques per 

definir les propostes de cara al 28 

de maig. La primera de les jornades 

es va celebrar a finals de gener i s'hi 

van debatre les necessitats i les pro-

postes en matèria de mobilitat i sos-

tenibilitat. "S’ha posat de manifest 
la deixadesa en el manteniment 
dels carrers, una deixadesa que 
l’equip de govern intenta resol-
dre mesos abans de les eleccions 
amb accions concretes de reas-
faltat", opinen des de FEM Montor-

nès. El partit assegura que posar al 

dia els carrers de Montornès és un 

dels objectius de mandat per a la 

formació amb un projecte que "cal 
que sigui degudament planificat i 
portat a la pràctica", diuen.

També es van posar les bases 

del que serà el programa de soste-

nibilitat del partit. "En l’actualitat 
Montornès presenta dades molt 
preocupants: mala qualitat de 
l’aire, taxa molt baixa (41,5%) 
de reciclatge i una manca de po-
lítica energètica, amb edificis 
mal aïllats, lluminàries poc efi-
cients...", apunten. 

En la segona jornada programà-

tica, celebrada l'11 de febrer, el 

grup va debatre sobre salut, drets 

socials i igualtat. En aquest sentit, 

FEM Montornès es compromet 

a construir un centre de dia per 

a gent gran al municipi durant el 

pròxim mandat. "És inacceptable 
vincular la construcció d’aquest 
equipament necessari a l’obten-
ció de fons europeus tal com fa 
l’actual equip de govern", criti-

quen. Per fer-ho realitat proposes 

desvincular el projecte de centre 

de dia del de la construcció de la 

residència, per a la qual "ens com-

prometem a lluitar per la parti-
cipació de la Generalitat". 

En aquest àmbit, el partit vol 

reclamar a Salut el retorn de les 

urgències nocturnes al CAP i més 

personal i proposa la creació d’un 

Servei Municipal d’Atenció Psi-

cològica principalment destinat a 

l’atenció d’infants i joves.

La tercera de les jornades pro-

gramàtiques se celebrarà aquest 

dissabte 25 de febrer i s'hi trac-

taran les propostes d’infància, 

joventut i cultura. Serà al local de 

FEM Montornès (c. Joan XXIII, 15) 

a les 10 h.  

El manteniment de carrers,
 les millores a l'ambulatori i 

la construcció del centre dia,
 al programa del partit

VALENTS

MANUEL CASTAÑON

vintena d'edificis de titularitat 
pública, que estan abandonats, 
passin a ser escoles bressol, 
pàrquing públic i incubadora 
d'empreses”. Castañon afirma 

que per reduir l'atur, l'Ajuntament 

ha de dur a terme accions directes 

com ara deduccions fiscals muni-

cipals a les empreses que s'assen-

ten a Montornès. "Al mig del ‘Chi-

na-return’ hem de ser ràpids i 
aprofitar, ja que aquest moment 
no tornarà”, considera.

Pel que fa a l'àmbit de la segure-

tat i mobilitat, proposa crear zones 

de pacificació a tot el centre del po-

ble i a Montornès Nord. "Necessi-
tem un pàrquing de 400 places 
en rotació a la zona centre i un 
altre d'unes 200 places al cen-
tre de Montornès Nord". A més, 

defensa "el desplegament efectiu 
de l'acció ràpida per desocupar 
pisos, com la presència nocturna 
permanent de la brigada davant 
dels narcopisos fins a forçar el 
seu abandó”, exposa el candidat.

Pel que fa a les polítiques econò-

miques, Castañon declara que “les 
empreses necessiten espais le-
gals estables. Això els oferirem 
i, a canvi, els involucrarem en la 
gestió publicoprivada".

El cap de llista de Valents també 

proposa un transport llançadora 

al centre del poble des de les urba-

nitzacions cada 30 minuts amb un 

circuit tancat. 
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Els polígons industrials de la comarca comencen a treballar de bracet de cara 

a anar tots a la una per captar i retenir el talent al territori. Fa una setmana 

es presentava la marca PAEVOR que aglutina tots els polígons d'activitat 

econòmica del Vallès Oriental, una iniciativa per generar identitat, però també 

xarxa entre la indústria assentada al territori. Així mateix, unes setmanes enrere, 

es donava a conèixer el Manual de bones pràctiques per a l'harmonització fiscal 

dels PAE. El document deixa palesa l'encara diferència que impera entre els 

municipis pel que fa a la recaptació d'impostos a les indústries. Una diferència 

que es pretén corregir per arribar a una harmonia entre els PAE, però que de 

moment, manté diferències significatives pel que fa a un dels impostos amb els 

quals més ingressos recapten els consistoris, l'IBI. Estem d'acord que cal fer 

pagar més a qui més ingressa, i més en un context d'incertesa econòmica com 

l'actual. Però també ha de ser important invertir en qui aporta valor i promoure 

les condicions per ser espais atractius que puguin generar ocupació.

ENFORTIR ELS POLÍGONS
Editorial

ontornès és un poble sorollós. A 
diari hem de conviure amb múlti-
ples fonts de contaminació acús-
tica i amb els efectes que compor-

ten en la nostra concentració, actitud i descans. 
I sembla que no en som prou conscients. Ho 
podem atribuir a la feina, a problemes fami-
liars... però no ens parem a pensar que part 
d’aquest malestar i estrés pot venir del soroll 
al qual estem exposats de manera continuada.

La contaminació acústica està estretament 
vinculada a la salut mental i agreuja significa-
tivament trastorns mentals com la depressió. 
En un estudi sobre el soroll emès per l’Agència 
Europea de Medi Ambient (AEMA) el 2021, es 
calcula que 113 milions d’europeus es veuen 
afectats per una exposició a llarg termini del 
trànsit diürn i nocturn. 22 milions estan ex-
posats a elevats nivells de soroll provinent del 
trànsit ferroviari, 4 milions al soroll d’avions 
i menys d’un milió al de la indústria. L’AEMA 
apunta que l’exposició a llarg termini al soroll 
ambiental provoca 12.000 morts prematures 
i contribueix a 48.000 nous casos de cardiopa-
tia isquèmica cada any a tot Europa. També es 
calcula que 22 milions de persones pateixen 
grans molèsties cròniques i que 6,5 milions 
tenen alteracions de la son. Des de l’OMS indi-començaments del S. XX la pobla-

ció de porcs senglars a Catalunya 
estava gairebé extingida... Com 
s’ha arribat a la situació actual de 

superpoblació? 
Segons un estudi de l’ONG FAADA, els ma-

teixos caçadors, van creuar en granges (un 
centenar a Catalunya), porcs domèstics amb 
porcs senglars per accelerar els seus cicles 
reproductius, augmentar el nombre de cries 
i modificar el comportament salvatge, fent-
los més sedentaris, dòcils i fàcils de localitzar. 
Aquests animals van ser deixats en llibertat 
per proveir els vedats privats de caça, fins al 
punt que, l’any 1994, la Generalitat, va ha-
ver de prohibir aquestes pràctiques. Això 
s’agreujà per l’alimentació que els mateixos 
caçadors situaven en llocs concrets per fide-
litzar-los i facilitar-ne la captura.

Quinze anys després, sembla que acceptem 
que la solució al problema de l’excés de sen-
glars, passa per la intervenció dels qui, pre-
cisament, l’han provocat. No crec, però, que 
l’ús d’armes de foc a municipis com Santa 
Maria de Martorelles, on el medi natural està 
profundament vinculat a la nostra vida, sigui 
la decisió més encertada. La prova més do-
lorosa d’aquesta afirmació la tenim el 30 de 
gener de 2021, quan una persona que collia 

Fem soroll contra el soroll!

A Santa Maria, la caça, 
problema o solució?

quen que aquests efectes sobre la salut comen-
cen a produir-se fins i tot per sota dels 50-55 
decibels, que són els llindars establerts per la 
Directiva sobre el soroll ambiental de la Unió 
Europea. Altres impactes del soroll a Europa 
són el deteriorament cognitiu en infants, i efec-
tes físics i de conducta en animals.

Malgrat totes aquestes dades, no se’n parla 
gaire de contaminació acústica. Amb l’objectiu 
de reflexionar-ne i de demanar mesures a les 
administracions i empreses responsables, des 
de Montornès Animal hem posat en marxa la 
campanya Vivint entre soroll. N’hi ha molts, de 
focus de soroll al poble, però podríem desta-
car-ne tres, el primer, la indústria. Montornès 
està envoltat de fàbriques, moltes a tocar de 
pisos i cases, i amb horaris de funcionament di-
aris i nocturns. Caldria que les empreses fessin 
inversió per a l’aïllament de les instal·lacions i 
així generar el mínim impacte acústic possible. 
Una altra de les problemàtiques ve del Circuit 
de Catalunya, amb nivells de soroll que arriben 
a municipis com La Llagosta i La Roca, fins i tot. 
Les molèsties no es limiten només als dies de 
competició, si no que van acompanyades dels 
entrenaments i proves que tenen lloc durant tot 
l’any, moltes de les quals en cap de setmana, de 
bon matí i durant tot el dia. El trànsit de vehicles 
també és un altre factor a tenir en compte, amb 
el pas de la BV-5001 pel centre de Montornès.

Us convidem a conèixer més a fons la campa-
nya i a expressar les vostres molèsties a través 
de les nostres xarxes socials (@montornesani-

mal). Fem soroll contra el soroll!

pinyes al bosc, a la zona de la Font Sunyera, 
al parc natural de la Serralada Litoral, morí a 
trets d’un caçador.

En el passat, la caça proveïa d’aliments, 
però avui és una activitat de lleure que posa 
en risc la seguretat i la vida de les persones, 
mostrant-se, alhora, un instrument ineficaç 
pel control de la població de senglars, pobla-
ció que continua creixent a moltes zones de 
Catalunya, amb greus afectacions per l’agri-
cultura i pels accidents de trànsit.

Durant l’estiu, en ple període de veda, ens 
sobtà que any rere any anessin creixent les 
autoritzacions extraordinàries de caça. És per 
això que, des de Santa Maria en Comú vam sol-
licitar al Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la Generalitat, ac-
cés a la informació dels expedients d’aquests 
permisos. Aquests s’atorguen, segons la nor-
mativa, per combatre i prevenir danys a l’agri-
cultura. Vam accedir a la informació dels anys 
2019 a 2022 i la sorpresa va ser que només 
hi havia documentats danys a un cirerer i cap 
de les autoritzacions va ser atorgada a petició 
dels propietaris dels cultius, sinó de la Socie-
tat de Caçadors.

En els darrers temps hem vist l’èxit de solu-
cions alternatives com la captura amb gàbies, 
trampes com les “Big Pig Trap” o l’esterilitza-
ció dels animals.

El nostre compromís és precisament 
aquest, que a Santa Maria de Martorelles la 
solució a la proliferació dels senglars no passi 
per les armes de foc, sinó per harmonitzar la 
nostra convivència amb el medi natural i la 
seguretat de la vida de les persones.

M

A

LAURA
CAMPS

Montornès Animal

YOLANDA
OJEDA

Candidata de Santa Maria en Comú 

a Santa Maria de Martorelles

a qüestió de l’edat és un tema im-
portant en la societat occidental. 
Una amiga em va dir un dia: “No soc 
tonta, soc jove i els adults es pensen 

que és el mateix”. Aquesta cita il·lustra molt bé 
què és l’edatisme. L’edatisme és una “malaltia” 
que pateixen la majoria de persones entre 35-
65 anys. Tot allò que surti fora d’aquestes edats 
no és té en compte. I no només ens afecta a les 
generacions més joves, sinó també a les perso-
nes més grans. A tots dos col·lectius se’ns invali-
da pel simple fet d’existir. Per algun motiu supo-
sadament biològic, l’edat adulta et dona poder, 
més capacitat, més intel·ligència i més de tot.

El responsable de la secretaria de gent gran 
a l’executiva d’ERC Mollet, en Ramon Pagès, 

Pateixes edatisme?
m’hi va fer pensar l’altre dia. Va explicar que 
menystenir-te, que no valorar res del que fas 
és maltractament. De la mateixa manera que 
no demanar l’opinió a algú i obligar-lo a fer 
allò que vulguis és violència.

Només cal veure que a Catalunya el jovent té 
menys feina i, per la mateixa, cobra menys, això 
també és una bretxa i s’ha d’aturar. No pot ser 
que no se’ns valori per un fet objectiu, que no 
tenim més anys viscuts. Ho sento per no haver 
nascut abans… com si ho hagués pogut triar.

Fa uns dies que el company Ramon va expo-
sar una de les principals demandes de la gent 
gran: que se’ls tracti bé. Coincidim, Ramon, 
que se’ns tracti bé i amb respecte. Un dels 
motius de l’edatisme podria ser que hi ha la 
idea col·lectiva que el jovent és el futur i això 
és erroni, el jovent és el present, perquè sense 
el jovent no hi ha ni present ni futur.

Ara és quan volem i mereixem oportunitats 
i respecte. No em vull esperar 20 anys a què 
em tractin com una més entre 70 persones que 
pateixen edatisme. Si us plau i gràcies!

L

NÚRIA JUDITH
BUSTOS 

MORANCHO
Secretària de Joves 

d’Ara Mollet ERC
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OPINIÓ

l passat 24 de gener, vaig rebre 
la sorprenent proposta del papa 
Francesc per ajudar a l’església de 
Barcelona com a nou Bisbe auxi-

liar. Aquesta proposta em va trasbalsar, a la 
vegada que em va emocionar. No acabo d’en-
tendre massa què ha passat, però, com he fet 
sempre, ja des del seminari abans de ser mos-
sèn, confio. És el que fem els creients. Confi-
em en Ell i en els germans que Déu ens regala. 
També vaig confiar, ara ja fa quasi sis anys, 
quan el mes de juny del 2017 el llavors bisbe 
de Terrassa Mons. Saiz em va comunicar que 
em traslladava a Mollet com a nou rector. Ve-
nia de Matadepera on havia passat nou anys, 
també com a rector. Era un gran canvi. Pas-
sava d’un poble més aviat petit, a una ciutat, 
amb tota la complexitat i canvi de xip que això 
comporta. Vaig confiar. Em costava marxar de 
Matadepera, però no estem aquí per servir 
als nostres desigs, sinó per servir al Senyor i 
a la seva església. I si un dia em digueren “vas 
a Mollet”, doncs en el nom del Senyor, confio 
i vinc. Seria un pobret sacerdot si no visqués 
així. I ara, ves per on, molt més aviat del que 
pensava, toca tornar a fer caixes i maletes i 
toca de nou, confiar en el Senyor. I arrel de tot 
això, toca també fer un balanç d’aquests anys 
passats aquí a Mollet. 

es d'Esquerra Unida i Alternativa 
de Mollet creiem que és de vital 
importància el debat i el com-
promís de les corporacions locals 

perquè donin suport a les necessitats de la 
població en l'atenció sanitària pública i de 
qualitat però l’actual equip de govern a la 
nostra ciutat sembla que no pensa el mateix. 

El fets els delaten, ja que està impulsant 
medicina privada a un hospital públic i no 
aplica les mocions municipals aprovades per 
unanimitat respecte un CUAP i desatenent un 
ampli ventall de queixes i suggeriments de la 
ciutadania per millorar l’atenció primària i 
l’hospitalària. 

També, s’oposa a què la ciutadania organit-
zada pugui entrar al patronat de la Fundació 
Sanitària de Mollet, no impulsa la paritat al 
patronat i no defensa que el superàvit de la 
Fundació sigui per la assistència sanitària 
pública. 

A més, va eliminar el Consell de sanitat 

es de Junts per Catalunya a Mollet 
volem donar suport als treballa-
dors afectats per la deslocalització 
d’Amazon de Martorelles i enco-

ratjar-los a continuar amb les mobilitzacions.
Sabem que aquesta empresa es troba en 

mig d'una reestructuració força important. 
Però volem reflexionar sobre el paper que 
juga l’Estat espanyol en la presa de decisions 
de les empreses multinacionals, i en aquest 
sentit ens preguntem:

· Si l'Estat espanyol hagués apostat pel 
corredor del Mediterrani per al transport 
de mercaderies, sent el Baix Vallès un centre 
logístic de mercaderies, i tal com s'havia di-
buixat fa 15 anys, també marxarien? Quan-
tes empreses no logístiques hauríem pogut 
atreure amb aquesta infraestructura?

· En que pot afectar estar dins un Estat que 
sempre va a la contra de Catalunya en el tema 
de les inversions públiques? Només anome-
narem dos exemples: la fàbrica de bateries de 
la Seat que no anirà a Martorell o la deixadesa 
i incompliments amb la Nissan, que la va por-
tar al tancament bastants anys després.

· Es pot lligar aquest tancament amb l'em-

Comiat del rector

Com entén la sanitat pública 
el govern de Dionisio i Monràs

Política econòmica i Amazon
La veritat és que des dels inicis l’acollida fou 

fantàstica. Vam trobar uns grups i un Consell 
Parroquial molt ben disposat. Amb els anys 
hem anat incrementant les feines i les activi-
tats, però el punt de partida fou trobar una 
gent meravellosa, que s’estimaven la parrò-
quia de tot cor, que feia molts anys que la cui-
daven i que formaven part de la seva història, 
tal com la parròquia formava part de les seves 
histories personals. 

Van poder anar coneixent els diversos grups 
i activitats, i en vam poder anar començant de 
noves que gràcies a l'esforç de tots, han anat 
donant fruit durant aquests anys. Agrair a tots 
els grups (Càritas, catequesi, confirmació, grup 
de joves, esplai, Mijac, ACO, litúrgia, economia, 
llatinoamericà, Capella de Música Santa Ma-
ria, menjador social, banc d’aliments, Sala Fi-
veller...) la seva col·laboració i sobretot la seva 
feina i entrega. També aquests anys hem po-
gut compartir amb diversos mossens aquesta 
experiència. Vam poder ser un equip de qua-
tre mossens (una cosa molt única en aquests 
temps que corren), amb Mn. Narcís, Mn. Car-
lus, Mn. Manel i la sempre activa col·laboració 
del diaca Mn. José Angel. Agrair a tots els bons 
moments compartits i la seva paciència i ajuda. 
Actualment la inestimable ajuda i bonhomia 
de Mn. Jan és un regal, i a ell li correspon ara 
cuidar la comunitat de St. Vicenç i Sta. Rosa fins 
que arribi el nou rector. Agrair-li a ell, així com 
al seminarista Xavier, la seva entrega i fantàs-
tic servei. Així doncs, com a fruit d’aquests cinc 
anys i mig a Mollet, no puc sinó que donar unes 
profundes gràcies al Senyor. Gràcies de tot cor. 
Que el Senyor us beneeixi. 

i benestar, i així no hi ha participació i zero 
acompanyament als moviments que lluiten 
per la sanitat pública 100x100 i se'ls impe-
deix intervenir als plens municipals de forma 
arbitrària.

Tampoc impulsa mesures formatives de 
salut pública a les escoles ni a la ciutadania 
en general, ni propicia ajuts per a la salut bu-
codental per a persones vulnerables. Ni té un 
pla per eliminar l'amiant en zones públiques 
i privades.

Per acabar d’adobar-ho ven terrenys pú-
blics a mútues per construir residències 
privades a més de 2.000 euros mensuals la 
plaça, i els hi regala 230.000 euros bonificant 
les obres de construcció, sense impulsar resi-
dències públiques per a tothom.

I finalment, modifica el POUM perquè la 
Fundació Sanitària de Mollet pugui fer una 
escola d'infermeria privada, amb diners pro-
vinents de la Generalitat, per tant, de les nos-
tres butxaques.

Mollet es mereix un equip de govern que 
impulsi polítiques en defensa de la ciutadania 
com és la salut mitjançant una sanitat 100% 
pública de qualitat. Ningú ho farà si  nosaltres 
no tenim prou Força a l’Ajuntament el proper 
28 de maig! #MerixemUnMolletMillor. 

branzida que està agafant la construcció 
del Corredor Central pel transport de mer-
caderies que passarà per Madrid i Saragos-
sa, més el dumping fiscal que sabem que ja 
practica l’Aragó a les empreses de la Franja?

· Finalment, si Catalunya disposés dels 
més de 20.000 milions d'euros de dèficit 
fiscal que pateix anualment, n’invertís una 
part a promoure la indústria i Barcelona 
fos la capital d'una Catalunya independent, 
també marxaria?

Aquestes reflexions haurien de servir per-
què siguem conscients que les polítiques eco-
nòmiques que s'apliquen, ens acaben afec-
tant i dificulten el nostre desenvolupament 
econòmic. I com que segurament algun lector 
d'aquest escrit dirà que la culpa és del “Pro-
cés”, només recordar-li que es va instal·lar a 
Martorelles en ple procés d'independència i 
que marxa en plena agenda del “reencuentro”.

Dit això, indicar que des de totes les insti-
tucions catalanes cal treballar, i nosaltres des 
de Mollet hi treballarem, per revertir aquesta 
situació i crear un model d'industrialització 
més sòlid que ens generi més valor i riquesa. 

E
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Rector de la parròquia de Sant 

Vicenç i bisbe auxiliar de Barcelona

ANTONIO 
LÓPEZ

Cap de llista d'EUiA Mollet

JORDI
OLIVÉ

Assessor de política municipal de 

Junts per Catalunya a Mollet

l ninotaire Ferreres dibuixa rei-
teradament a les seves vinyetes 
diàries uns extraterrestres que 
des de les seves naus, miren la 

terra amb uns prismàtics. Els seus comen-
taris sobre les rareses humanes no ens 
deixen gens bé.  Ben mirat, si donem un 
cop d’ull a peu pla des de la terra estant, el 
panorama és prou galdós. 

Els desequilibris socials i econòmics els 
trobem entre grans àrees geogràfiques, en-
tre països o dintre de les mateixes ciutats, on 
hi ha gent que malda per sobreviure, mentre 
altres neden en l’abundància. Un sistema 
econòmic extractiu que sobreexplota el pla-
neta, que malbarata els seus recursos i l’om-
ple de deixalles per terra, mar i aire.

Per afrontar els conflictes que generen 
les desigualtats, l’escassetat de recursos 
i la vulneració dels drets personals, dels 
col·lectius i els dels pobles els poderosos 
empren diferents estratègies. Organitzen 
guerres on es mor com a carn de canó, en 
defenses heroiques o com a dany col·late-
ral, mentrestant, ells engreixen el seu ca-
pital i el seu ego.  Aixequen barreres i tan-
quen fronteres per no deixar passar a qui 
fuig dels estralls de les guerres, de les ex-
plotacions, les sequeres o les inundacions. 
Empresonen la dissidència, reprimeixen a 

E

CARNAVALS

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

qui denuncia, jutgen les opinions, menys-
preen els febles.

Arreu del planeta hi ha, però, col·lectius 
que treballen per revertir la situació, que 
lluiten pels drets de les persones, per de-
fensar la terra, per socórrer els vulnerables, 
per construir alternatives.  La condició hu-
mana busca també espais de llibertat, de 
creativitat i de gaudi. Espais on la qüestió 
col·lectiva s’imposi a la individual, espais 
per compartir i per la festa. La vida col·lec-
tiva està plena de grans i petites lluites dels 
febles contra els forts i de mètodes dels po-
derosos per continuar imposant-se.

Escric aquestes línies amb les cendres 
d’en Carnestoltes encara calentes. Temps 
enllà el carnaval era el període que el po-
der afluixava les seves regnes repressives 
i el poble pla vivia moments de llibertat, 
aflorava la crítica, la mofa i el sarcasme, 
per un temps limitat el poder canviava de 
mans. 

Avui sabem, però que el poder continua 
manant fins i tot en temps de carnaval. 
S’imposen les burocràcies, ens venen les 
disfresses, ens dicten els discursos. En un 
carnaval de veritat els poderosos s’amaga-
rien o es taparien la cara. En aquest racó 
del Vallès, un que anava disfressat d’extra-
terrestre, observava com la primera auto-
ritat de la ciutat es feia fotos a tort i dret, 
i s’exhibia, sense vergonya, en una festa 
escolar. Si Dionís aixequés el cap. 

Les polítiques econòmiques que

s'apliquen ens acaben afectant

i dificulten el nostre 

desenvolupament econòmic
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ESPORTS

Dia d'estrenes al CPA MolletRobert Cuesta ja guanya amb el KH-7 Granollers
Els patinadors màsters del CPA Mollet es 

van estrenar en competició el passat cap de 

setmana a l'Open de Barcelona. Irene Benito i 

Marc Danès van pujar al podi a la seva primera 

competició amb una plata i un bronze.

L'entrenador de Montornès Robert Cuesta va ser anunciat com a tècnic 

del KH-7 Granollers, el primer equip femení del BM Granollers, fa unes 

setmanes i ja ha aconseguit la seva primera victòria. Va ser el passat 

cap de setmana a la pista del Zuazo Barakaldo (21-31), un triomf vital 

per l'equip del montornesenc de cara a la permanència a Primera.

Albert Cámara: "Per a mi és 
un repte, mai he agafat un 
equip en posició de descens"

MOLLET. El CF Mollet UE ja entre-

na amb Albert Cámara, el seu nou 

entrenador. El tècnic va dirigir el 

seu primer entrenament el pas-

sat divendres i aquesta setmana 

prepara amb els jugadors el seu 

debut oficial del diumenge. Cáma-

ra torna al club molletà vuit anys 

després de la seva primera etapa 

i afronta aquest nou període com 

"un repte".

El nou tècnic molletà reconeix 

que la situació de l'equip és com-

plicada, però creu que l'objectiu de 

la salvació és factible: "Crec que sí 

que és possible, si no, no hagués 

acceptat l'oferta". Cámara té 

clara la recepta per assolir la per-

manència a Primera Catalana: "Ne-

cessitem guanyar, començar a 

puntuar. No podem permetre'ns 

dependre de ningú". Per això, el 

tècnic destaca que és important 

que l'equip es mostri "sense por, 

lluitant tots els partits".

Bones primeres sensacions
Albert Cámara fa bon balanç de les 

primeres sessions d'entrenament: 

"Hem tingut una bona rebuda i 

això ens facilita el treball". El nou 

cos tècnic ja ha pogut disputar un 

partit, l'amistós que va jugar dilluns 

contra el San Juan de Montcada, lí-

der de Segona Catalana. L'equip 

molletà es va imposar per 5-0, un 

resultat bo per Cámara: "L'equip 

té mancança de gols, així que fer-

ne cinc és molt positiu".

El nou equip tècnic s'estrenarà a 

la lliga aquest diumenge contra el 

CF Palamós. Cámara creu que el seu 

equip haurà de "controlar els de-

talls i jugar ràpid cap endavant" 

si volen aspirar a la victòria.  s.c.

FUTBOL | Primera Catalana  EL NOU TÈCNIC DEL CF MOLLET UE VOL ACONSEGUIR LA SALVACIÓ

RETORN Cámara torna al club molletà en una situació crítica per l'equip

s.c.

El Club Muntanyenc Mollet segueix recorrent el GR-3, el camí de la Catalunya 

Central. El passat dissabte va ser el torn del tram entre Sant Boi de Lluçanès 

i Sant Quirze de Besora, a Osona. Una cinquantena de caminants van poder 

visitar diversos indrets com el santuari dels Munts, que ofereix unes vistes de 

gran part del relleu català com el Montseny, el Pedraforca i Montserrat.

cm mollet

El Muntanyenc a la Catalunya Central

Alèxia Putellas, nominada 
al premi Laureus femení
MOLLET. Alèxia Putellas ha estat 

nominada al premi Laureus a la 

millor esportista femenina del 

2022. El premi és un dels més 

prestigiosos del món de l'esport 

perquè reconeix als i les millors 

esportistes de l'any en totes les 

disciplines. La molletana repeteix 

nominació, atès que ja va ser una 

de les finalistes del guardó entre-

gat l'any passat.

La futbolista del Barça competi-

rà per aquest premi amb cinc es-

portistes més: la tenista polonesa 

Iga Swiatek, la nedadora estatuni-

denca Katie Ledecky, l'esquiadora 

nord-americana Mikaela Shiffrin, 

l'atleta jamaicana Shelly-Ann Fra-

ser-Pryce i la també atleta estatu-

nidenca Sydney Mclaughlin-Le-

vrone. La gala on s'entregaran 

els premis Laureus se celebrarà 

a la primavera, encara sense data 

exacta confirmada. 

Pendent del The Best
Abans de conèixer si s'emporta el 

Laureus, Alèxia Putellas té una al-

tra gala d'un gran premi. El pròxim 

dilluns, la molletana sabrà si s'em-

porta el The Best de la FIFA, en un 

acte que se celebrarà a París. 

FUTBOL  REPETEIX NOMINACIÓ ALS 'OSCARS' DELS ESPORTS

ENTRE LES MILLORS Putellas torna a estar entre les sis millors esportistes

laureus

MONTORNÈS. La Mitja Marató Mon-

tornès-Montmeló-Vilanova-La 

Roca ja ha obert les inscripcions 

per la seva 28a edició. La cursa se 

celebrarà el 26 de març amb una 

normalitat total recuperada.

Ja es poden fer les inscripcions 

per als dos recorreguts, el de 21 

km i el de 6 km, amb un màxim de 

1.500 participants, el mateix límit 

que l'any passat. Les inscripcions 

tenen un preu de 18 € i inclouen el 

dorsal, la samarreta, el lot de pro-

ductes d'obsequi i l'accés a tots els 

serveis oferts per la cursa com ves-

tidors, dutxes, avituallaments, foto 

d'arribada o diploma.

Precisament els serveis són una 

de les principals novetats d'aquest 

any perquè tornen tots a la norma-

litat, com el menjar de pasta o el 

servei de massatges.

El retorn de la Mini
El que també ha obert les inscrip-

cions és la Mini Marató Solidària, 

que torna a la programació de la 

Mitja per primer cop des de 2019.  

La prova infantil de la Mitja Mon-

tornès celebrarà la seva 13a edició 

el dia abans de la cursa principal, el 

dissabte 25 de març, durant tota la 

tarda a la plaça de Pau Picasso. La 

jornada, que celebrarà la seva 13a 

edició, tindrà diverses curses pels 

nens i nenes d'entre 4 i 13 anys i un 

màxim de 500 participants

Les inscripcions tenen un preu 

de 4 €, els quals es destinaran ín-

tegrament a la Creu Roja de Grano-

llers, que els destinarà a projectes 

socials a la comarca.

Les inscripcions per a totes les 

modalitats de la cursa (21 km, 6 

km o Mini) es poden fer a la web 

de la Mitja Marató fins a la mateixa 

setmana de les curses. 

Inscripcions obertes 
per a la Mitja i la Mini 
Marató de Montornès

ATLETISME LA MINI SOLIDÀRIA TORNA DESPRÉS DE TRES ANYS D'ABSÈNCIA

CF MOLLET UE - CF PALAMÓS
Diumenge, 26  12 h Mollet
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ELS BALLS DELS
DISSABTES 

al Casal

Es servirà 
cava 

i galetes

Es servirà 

i galetes

Aquest dissabte 
25 DE FEBRER: 

DAVID SWING

L’últim dissabte 
de cada mes 

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

Pluja de medalles pel Karate 
Montornès al campionat català
MONTORNÈS. El Club Karate Mon-

tornès va tornar a triomfar a una 

nova competició. En aquest cas 

va ser al Campionat de Catalunya 

Infantil, on els karatekes del club 

van penjar-se 12 medalles, repar-

tides en 6 ors, 4 plates i 2 bron-

zes. Aquests resultats també els 

permeten sumar mèrits de cara al 

campionat nacional.

Pol Menéndez i Genís Lacueva 

van ser els màxims triomfadors 

amb dues medalles d'or cadascun. 

Menéndez va proclamar-se cam-

pió a kata i kumite infantil, mentre 

que Lacueva ho va aconseguir a 

la categoria juvenil. Els altres dos 

ors van arribar de la mà de Soufian 

Chaibi, al kumite juvenil de menys 

de 42 kg, i de Marc Castillejos, al 

kumite infantil de menys de 45 kg.

Marta Borrego i Gael Soler van 

quedar segons a les modalitats de 

lluita juvenil, mentre que Eric Ri-

era ho va fer a la categoria aleví. 

L'última medalla de plata se la va 

penjar també Gael Soler a la kata 

juvenil. Finalment, els dos metalls 

de bronze van ser per Pau Rio i 

Eiden González al kumite infantil. 

Tots aquests resultats permeten 

als karatekes avançar en el camí 

cap al campionat d'Espanya.

Judith Anguera, bronze a la lliga
El Club Karate Montornès tam-

bé va aprticipar el passat cap de 

setmana a la primera jornada de 

la Lliga Nacional Cadet i Sènior. 

El club va comptar amb cinc re-

presentants a la competició de 

Pontevedra. Judith Anguera va 

aconseguir la medalla de bronze a 

la categoria de kata cadet, mentre 

que Maria López es va quedar a les 

portes del podi a kata sènior. 

KARATE  ELS KARATEKES MONTORNESENCS VAN ACONSEGUIR 12 PODIS A TARRAGONA

DOBLE PODI Pol Menéndez i Genís Lacueva van assolir dos ors cadascun

CK MONTORNÈS

Comença el tram clau 
pel CD Montornés Norte
MONTORNÈS. El CD Montornés 

Norte arrenca aquest dissabte 

l'etapa decisiva de la temporada, 

en un mes on s'enfrontarà a tots 

els equips de la part alta de la taula. 

Aquest dissabte és el torn del CF Vi-

lamajor, el vuitè classificat, i en les 

pròximes setmanes jugarà contra 

Canovelles, Martorelles, Vilanova i 

Llerona, tot el top 5 de la lliga.

Els de David Cobo afronten 

aquests partits des de la segona 

plaça amb 44 punts, a quatre del 

Martorelles i un per sobre del Vi-

lanova. El conjunt montornesenc 

suma tretze partits sense perdre i 

una única derrota en tot el curs, al 

camp martorellesenc.

Un triomf en la visita al Vila-

major podria acostar als montor-

nesencs al lideratge abans dels du-

els directes, tot i que a la primera 

volta van empatar a 2 amb els de 

Sant Antoni de Vilamajor.  

FUTBOL | Tercera Catalana  JUGA CONTRA EL CF VILAMAJOR

A PEL LÍDER Els montornesencs estan a quatre punts del CF Martorelles

CD MONTORNÉS NORTE
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Miquel Corbera revalida 
el títol nacional d''uphill'

MONTORNÈS. Miquel Corbera s'ha 
proclamat, per segon any conse-
cutiu, campió d'Espanya de trail 
en pujada vertical, en el campionat 
celebrat a Ojós (Múrcia).

Durant la cursa, Corbera es va 
mantenir al grup principal fins al 
tram final, quan va posar-se al cap-
davant i va imposar un ritme més 
exigent. Només Jan Margarit, del 
CA Granollers, va poder seguir a 
Corbera, però el de Montornès es 
va endur la victòria amb un regis-

tre de 39 minuts exactes.
D'aquesta manera, Miquel Cor-

bera aconsegueix el seu segon 
campionat d'Espanya en pujada 
vertical i es converteix en el primer 
atleta a repetir aquest títol. A més, 
el triomf assolit permet a l'atleta, 
format al CA Montornès, obtenir 
una de les places de preselecció de 
la federació espanyola pel Campi-
onat del Món de Trail, que se cele-
brarà a Innsbruck (Àustria) entre 
el 7 i el 10 de juny. 

ATLETISME | Trail  L'OR LI VAL LA CLASSIFICACIÓ PEL MUNDIAL

SEGON ANY L'atleta ha defensat el campionat que ja va aconseguir l'any passat

cristóbal colon

BAIX VALLÈS. El CA Mollet, el CA Pa-
rets i el CA Montornès van sumar 
un total de nou medalles al Campi-
onat de Catalunya Màster en pista 
coberta, celebrat a Sabadell el pas-
sat cap de setmana. 

Per part del club molletà, Marc 
Tort va sumar dos campionats de 
Catalunya més a la seva trajectòria 
amb les medalles d'or aconsegui-
des a les proves dels 1.500 metres 

i els 3.000 metres llisos. També es 
va proclamar campió de Catalu-
nya José Luis Martín, amb un tri-
omf als 800 metres llisos. Martín 
també va aconseguir una medalla 
de plata a la cursa dels 400 metres 
llisos, tancant així un cap de set-
mana amb dues medalles per a ell. 
Els podis del CA Mollet els va tan-
car Xavier Quílez, qui va finalitzar 
en segona posició als 200 metres 
llisos i es va penjar una nova me-
dalla de plata.

Al club de Montornès van tri-
omfar Sandra Cortés i Francisco 
Díaz. Cortés va ser tercera als 
3.000 metres marxa i Díaz va pen-
jar-se un altre bronze al llança-
ment de pes. 

Finalment, el CA Parets també 
va tenir dues medalles del cam-
pionat. L'equip de relleus del 
4x200m mixt; format per Rebeca 
Merino, Salvador Corbera, Gon-
zalo Marín i Begoña del Salto; van 
aconseguir la segona posició a la 
cursa. Del Salto va tornar a pujar al 
podi, en aquest cas amb un bronze 
individual als 800 metres llisos. 

Podis baixvallesans 
al campionat màster

ATLETISME | Pista  MOLLET, PARETS I MONTORNÈS, AMB MEDALLES

MARC TORT (CA MOLLET)

m.t.

MOTOR | Motociclisme

El Circuit acollirà 
una sessió de 
tests oficials del 
WorldSBK

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acollirà en dues oca-
sions als protagonistes del Mun-
dial de Superbikes amb els tests 
oficials del 31 de març i 1 d'abril i 
la cursa puntuable pel mundial del 
5 al 7 de maig. D'aquesta manera, 
el traçat vallesà tindrà a les moto-
cicletes i als pilots del WorldSBK 
dos cops aquest any.

Abans del cap de setmana de 
curses al Circuit, els pilots i equips 
de WorldSBK disputaran dues jor-
nades de test els dies 31 de març 
i 1 d'abril. En aquest, anomenat 
Barcelona Test, es preveu l'assis-
tència de totes les primeres espa-
ses de la categoria màxima, com Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea 
o Álvaro Bautista, durant les dues 
jornades. El públic podrà assistir 
als tests durant la primera jornada 
de tests, la del divendres 31, entre 
les 14 h i les 18 h per un preu de 
19,90 €. Les persones que tinguin 
entrada per la cursa podran entrar 
gratuïtament al test.  
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Albert Biescas estrenarà a Filmin un 
documental del músic Carles Cases
MOLLET.  Dilluns s'estrenarà a Fil-

min el documental Minimal, diri-

git pel molletà Albert Biescas Chic. 

Aquest treball audiovisual mostra 

el procés de creació, producció i 

gravació de l'homònim disc de Car-

les Cases que va veure la llum a fi-

nals del 2021.

El documental explica tot aquest 

procés de creació del disc des del 

seu estudi de Sant Esteve de Comià, 

al Berguedà, fins a la gravació amb 

la Bulgarian Chamber Orquestra a 

Bulgària i amb els diferents solistes 

que apareixen al disc.

En Carles Cases i l'Albert Biescas 

són amics de fa molts anys. De fet, 

el molletà ja havia treballat amb el 

Carles Cases gravant-li concerts o 

vídeos promocionals en altres oca-

sions, i en aquest cas tampoc havia 

de ser gaire diferent. La tasca nai-

xia sense gaires pretensions i, ni de 

bon tros, amb la idea que esdevin-

gués un film com el que ha acabat 

sent. Però a mesura que hi avança-

ven l'audiovisual "anava prenent 

forma", apunta Biescas, i és per 

això que va decidir presentar-lo a la 

productora Reverso Films per a la 

seva distribució, que l'ha dut a Fil-

min i també ho farà posteriorment 

a altres plataformes.

El tret anava ben llençat, i és que 

aquesta productora madrilenya 

ja estava interessada en el músic 

berguedà, ja que al mateix temps 

treballen en el documental Els In-

tocables de Carles Cases, dirigit per 

Matías Boero Lutz, que es podrà 

veure als cinemes i que és previst 

que s’estreni el setembre de 2023.

Un músic sense multinacionals
Dilluns 27 de febrer ja es podrà gau-

dir del documental Minimal i el seu 

director, l'Albert Biescas, destaca 

que el projecte "ensenya el treball 

d'un músic i compositor que no 

té el suport de ràdios, televisions 

ni multinacionals darrere".

En Carles Cases, a la dècada dels 

70 i 80 va formar part de diversos 

grups de jazz i de quartets interpre-

tant obres de música clàssica. Els 

80 va estar dedicat exclusivament a 

la direcció musical i arranjador del 

cantautor Lluís Llach, tant als dis-

cos com als directes, realitzant fins 

a 800 concerts, inclòs el llegendari 

recital al Camp Nou davant cent mil 

espectadors de l’any 1985. Vint-i-

cinc anys dedicat a la composició i 

realització de bandes sonores per a 

cinema, tant europeu com americà, 

el seu extens llegat musical comp-

ta amb setanta bandes sonores, 

mig centenar de discos publicats 

i gairebé tres mil concerts. Actu-

alment, Carles Cases està immers 

en la composició i gravació de les 

seves pròpies produccions, com-

paginant-ho amb la realització de 

concerts de les seves obres; aquest 

mes de febrer començarà l’enregis-

trament d’un nou disc.  

MÚSICA  BIESCAS, MOLLETÀ, ÉS EL DIRECTOR DEL FILM 'MINIMAL', QUE ES PODRÀ VEURE A PARTIR DEL 27 DE FEBRER

CARLES CASES I ALBERT BIESCAS  Protagonista i director del film

a.b.

TEATRE

Antzoki Teatteri 
estrena 'Fireworks' 
a la Sala Fiveller

MOLLET.  La companyia professi-

onal de teatre Antzoki Teatteri 

torna aquest diumenge a la Sala Fi-

veller. A partir de les 18 h hi repre-

sentaran l'espectacle Fireworks 

-espurnes de vida-, una història 

de lluita, d'amistat i d'esperança 

escrita per Tony Casla. L'estrena 

de l'obra serà al teatre molletà i al 

llarg del 2023 pujarà a escenaris 

de la Palma de Cervelló, Montene-

gro, Tenerife, Valladolid i Sevilla. 

Per assistir-hi es poden reservar 

les entrades (8 euros) per Whats-

App al 661 928 653.  

'La motxilla de l'Ada', a Can Gomà'Un año y una noche', al Cicle Gaudí
La Xarxa ha programat per a aquest diumenge 

a les 12 h a Can Gomà La motxilla de l'Ada, de la 

companyia Teatre al Detall. Es tracta d'un espectacle 

sobre la identitat sexual de l'Ada, que transcorre des que té 4 anys fins al moment de la transició, amb 8.
Aquest diumenge a la tarda el Cicle Gaudí porta dues projeccions del film Un año, una noche al Baix Vallès. La 

primera serà a l'Espai Cultural Montbarri de Montornès 

a les 18 h. Mitja hora més tard arrencarà el llargmetratge 

d'Isaki Lacuesta al Celler de Carrencà de Martorelles.

CULTURA

Reivindicant el 
llinatge matern al 
Margarida Xirgu

MONTORNÈS.  La pròxima proposta 

del programa cultural Montornès 

aixeca el teló serà el dissabte 11 de 

març a les 20.30 h al Teatre Marga-

rida Xirgu. La humorista Patricia 

Sornosa interpretarà Flores. Flo-

res és el segon cognom de la Patri-

cia i anomenant el seu espectacle 

així ha volgut posar en valor el seu 

llinatge matern, a totes les dones 

que l’han acompanyat. En aquest 

xou multidisciplinari, vol mostrar 

el seu cantó més femení, ocult du-

rant tant de temps, i donar el lloc 

que correspon a la seva intuïció i 

a les seves ganes de jugar. Tot ple-

gat serà tres dies després del Dia 

Internacional de les Dones-.  

PATRICIA SORNOSA

p.s.

MONTORNÈS.  El 2021 es creava 

l'associació cultural Palau Dal-

manla; l'octubre del 2023 hi repre-

sentaven la seva primera obra de 

teatre, Queen Masferrer; i ara ja en 

preparen la segona, El Petit Prín-

cep a Montornès. Amb motiu del 

80è aniversari de la primera edi-

ció de l'obra El Petit Príncep, cre-

ada per Antoine de Saint-Exupéry, 

Palau Dalmanla n'hi vol fer un gran 

homenatge ambientant aquest 

clàssic –el llibre més traduït de la 

història després de la Bíblia– al 

municipi montornesenc.

"La base de la història serà la 

mateixa, però el farem venir a 

Montornès", explica l'Elisenda 

Bru, presidenta de l'entitat, qui ja 

avança que actualment estan tre-

ballant en la creació del guió i que la 

intenció és representar l'especta-

cle els dies 21 i 22 d'octubre, entre 

les dues festes majors del municipi. 

Igual que amb l'obra Queen Masfer-

rer, els espectadors gaudiran tant 

d'escenes projectades, com d'altres 

interpretades en directe.

80è aniversari de l'obra
El projecte neix després que un 

membre de Palau Dalmanla anés 

el passat estiu a l'Escala, on es 

poden trobar figures representa-

tives del conte al passeig marítim. 

A partir d'aquí i coincidint amb el 

seu 80è aniversari, van decidir en-

dinsar-s'hi.

L'obra de teatre no serà l'única 

acció vinculada a El Petit Príncep, 

sinó que conjuntament amb la 

Biblioteca de Montornès ja estan 

cuinant una "aportació mono-

temàtica" per Sant Jordi per fo-

mentar-ne la lectura, i tampoc no 

descarten que per al carnaval del 

2024 aquesta sigui la disfressa de 

l'associació.  

Palau Dalmanla representarà 'El Petit 
Príncep' ambientat a Montornès

TEATRE  ACTUALMENT, ESTAN CREANT EL GUIÓ D'UNA OBRA QUE ES PREVEU QUE ES REPRESENTI ELS DIES 21 I 22 D'OCTUBRE

CARTELL DE L'OBRA

palau dalmanla
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MOLLET.  Ja en van deu. L'Associació 
de Veïns de Santa Rosa aconseguia 
diumenge la seva desena victòria 
consecutiva del premi local del car-
naval molletà. Ho feia amb una dis-
fressa que ha estat molts i molts me-
sos a les fosques a l'espera de poder 
ser exhibida. Els Gats Rumberos els 
hi han permès guanyar aquest pre-
mi a la millor comparsa local de Mo-
llet (1.000 euros), així com dissabte 
ja van ser multipremiats a la rua de 
Vilassar de Mar: millor carrossa, 
segona millor comparsa i reina del 
carnaval vilassarenc.

Pel que fa a comparses locals, n'hi 
va haver tres participants i, per tant, 
premi per a totes. L'AFA de l'Escola 
Montseny (Spartans) rebia el segon 
premi (600 euros) i la tercera posi-
ció va ser per a l'Associació Juvenil 
Esplai Tuareg (Éssers Màgics), que 
rebia el premi JFG Car Àudio (300 
euros). La millor comparsa de fora 
de Mollet va tornar a ser la del Grup 

Endansa de Montcada i Reixac, amb 
la disfressa Mar de Nereides, gràci-
es a la qual s'enduien un miler d'eu-
ros cap al Vallès Occidental.

Els altres dos guardons també 
van anar a parar a la comarca veïna. 
La segona millor comparsa de fora 
de Mollet (600 euros) va ser la de la 
Casa de Andalucía de Santa Perpè-
tua de Mogoda (Venècia) i el premi 
Mobles Chacón a la millor compar-
sa juvenil (250 euros) se'l va endur 
l'AMPA La Salle de Montcada amb 
la disfressa The Golden Far West.

Segons informa l'Ajuntament, 
van ser gairebé 700 persones les 
que van participar de la rua de 
diumenge a la tarda, distribuïdes 
entre nou comparses –3 de locals 
i 6 de fora–.

Més enllà de la rua i com també 
és tradicional, el carnaval s'acomi-
adava de la ciutat dimecres amb la 
processó i l'enterrament de la sar-
dina.  

10a victòria 

consecutiva de 

l'AV Santa Rosa

TRADICIÓ  EL GRUP ENDANSA VA GUANYAR L'ALTRA CATEGORIA

joanma gómez

ESPLAI TUAREG  Disfressats d'éssers màgics, van rebre el tercer guardó de la comparsa molletana

joanma gómez

AFA DE L'ESCOLA MONTSENY  Amb la comparsa Spartans, van endur-se el segon premi de la categoria local

joanma gómez

GRUP ENDANSA  Els montcadencs, uns clàssics de la rua molletana, van ser premiats per la disfressa Mar de Nereides

Els Chocones Bàsquet 
Cars guanyen a Sant Fost

SANT FOST.  La música i el color van 
acaparar la tarda i nit de dissabte a 
Sant Fost amb la celebració de la rua 
de Carnaval. Pel que fa al concurs, 
el grup guanyador va ser Chocones 
Bàsquet Cars, de la Unió Esportiva 
Bàsquet Sant Fost.

La rua va sortir del Pavelló-1 i va 
recórrer la carretera de la Roca fins 
a Can Corominas, on el jurat prenia 
nota de les comparses participants. 
En total en van ser una desena: Cir-
cus d'Estrangis; Els Picapiedra de 
l'AFA del Joaquim Abril; Tam Fost 
Batucada; Los Bailones, Chocones 
Bàsquet Cars; les Colles de Sant Fost, 

el grup de Balls de Saló, Puturrú 
Vikingos, Los Carambolas i els hip-
pies de Farolillos i Gunis.

La rua va acabar al Pavelló-1, on 
es va celebrar el sopar amb uns 500 
assistents i es van lliurar els premis 
del concurs. La comparsa guanya-
dora va ser Chocones Bàsquet Cars, 
de la Unió Esportiva Bàsquet Sant 
Fost, amb una setantena de partici-
pants. Pel que fa a la resta de premis, 
el guardó a la disfressa més atrevida 
va ser per a Farolillos i Gunis; la més 
divertida, per a la Porqueta Simpàti-
ca, i el premi a la comparsa familiar 
va ser per a Rubio's Team.  

UNIÓ ESPORTIVA BÀSQUET  Els autos de xoc, millor comparsa santfostenca

aj. sant fost
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12a Fira del Joguet i 
Còmic Antic, a Mollet

Calçotada veïnal a 
l'era de Can Carol

L'Associació de Col·leccionistes 

de Mollet i Comarca organitza-

ran aquest dissabte la Fira del 

Joguet i Còmic Antic i de Col·lec-

ció. L'esdeveniment, que ja és 

un clàssic i que enguany arriba 

a la 12a edició, se celebrarà de 

10 h a 20 h al Mercat Vell de Mo-

llet del Vallès.

L'era de Can Carol acollirà aquest 

dissabte al migdia la calçotada de 

l'Associació Veïnal de Gallecs. El 

dinar inclourà calçots, botifarra i 

xistorra amb allioli, amanida ver-

da, pa, beguda i profiterols amb 

xocolata. El preu de l'àpat és de 10 

euros per als socis i de 15 per a la 

resta de comensals.

Ca l'Estrada s'omplirà de dinosaures a mida 
real i en moviment aquest cap de setmana
Aquest cap de setmana aterra per primera vegada a Mollet el Dinosaurs 

Tour, amb una exposició de 2.000 metres quadrats que transportaran a 

més de 65 milions d'anys enrere per conèixer els animals més impres-

sionants que van poblar el planeta. Els assistents podran gaudir d'un 

fabulós viatge al juràssic amb dinosaures animatrònics a mida real i en 

moviment. Hi haurà més d'una vintena de figures, revestides de làtex 

i impulsades per energia pneumàtica, hidràulica i elèctrica. A més, es 

podrà veure el documental Loving Dinosaurs, que mostra els desco-

briments més recents sobre els dinosaures. Tot plegat estarà ubicat al 

parc de Ca l'Estrada (davant dels Mossos d'Esquadra) el divendres, dis-

sabte i diumenge, i les entrades es poden adquirir a dinosaurstour.com.

La Colla Morada i La Pedra Club Go 

organitzen aquest cap de setmana 

el 40è torneig de go de Barcelona, 

al Centre Cívic de Can Borrell. Di-

vendres (19 h) hi haurà una acti-

vitat sorpresa vinculada a aquest 

joc de taula considerat el més antic 

del món, amb la qual es vol donar a 

conèixer el joc. Dissabte i diumen-

ge tindrà lloc la competició, que 

comptarà amb alguns dels millors 

jugadors de l'estat. Una de les parti-

cipants, evidentment, serà la molle-

tana Judit López, membre morada 

i del club La Pedra, i qui el passat 

gener va guanyar el campionat d'Es-

panya per parelles i va ser subcam-

piona estatal en categoria femenina.

BREUS

Celebració del
Dia d'Andalusia
a Montornès

Tres dies per gaudir 
del joc de taula
Go a Can Borrell

El Centro Cultural Andaluz de 

Montornès celebrarà dissabte el 

Dia d'Andalusia, amb una jorna-

da que s'allargarà tot el dia. Ar-

rencaran amb l'ofrena floral al 

monòlit de Blas Infante (11.30 

h), seguit per la missa rociera 

(12 h). A la tarda, a partir de les 

19 h, tindrà lloc el festival artístic 

a la seu de l'entitat. Hi ballaran 

els quadres del Centro Cultural 

Andaluz montornesenc Sonike-

te, Nuevas Promesas, Canela, 

Azabache i Lunares; i la música 

anirà a càrrec d'Anna Giménez 

(veu) i Miranda Fernández (pi-

ano). Tot plegat serà presentat 

per Antonio Montero.

aj. montornès

JEU COLOMA  Els guanyadors del primer premi de la categoria comparsa mitjana

sergio carrillo

PROCESSÓ DE DOL  Dimecres de Cendra Montornès plorava en el comiat de la Reina Carnestoltes

Montornès, regne dels animals

MONTORNÈS. Quatre centenars de 

persones participaven el cap de 

setmana a la rua de disfresses de 

carnaval de Montornès del Vallès, 

que tornava a arrencar al carrer 

de Federico García Lorca i cloïa a 

la Carpa Polivalent El Sorralet amb 

un espectacle amb la companyia 

Chocochurry i el lliurament de 

premis. La disbauxa anava encap-

çalada pel seguici de la reina Car-

nestoltes.

Pel que fa als premis, el de com-

parsa gran (més de 30 persones) 

va ser per a 101 Dálmatas, que en 

va ser l'única a presentar-se. Els 

guardons de la categoria mitjana 

(de 10 a 29 persones) van ser, en 

aquest ordre, per a Jeu Coloma, 

Aracnoxics i Al mal tiempo buena 

cara. Per acabar, els dos premiats 

dels grups d'entre 3 i 9 partici-

pants van ser Diversitat Marina i 

Jarramplas Vallesanas. També hi 

va haver premi per a la parella In-

dians Sisters. Entre els set premis 

es van repartir 2.400 euros.

El carnaval montornesenc tan-

cava Dimecres de Cendra, amb 

la vetlla a la reina Carnestoltes 

al vestíbul del Teatre Margarida 

Xirgu i la rua de dol, amb torxes i 

acompanyament musical fins a la 

plaça Pau Picasso, on va tenir lloc 

la lectura del testament de Sa Ma-

jestat abans de la cremada, a càr-

rec del Ball de Diables i Drac de 

Montornès.  

LES MILLORS COMPARSES DE CADA CATEGORIA VAN SER DÀLMATES, OVELLES I ANIMALS MARINS

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24

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

Alguns ruixats a primera 

hora i molts núvols la resta 

del dia, que tornaran a aug-

mentar a la tarda amb tem-

peratures més baixes.

Encara molts núvols i 

possibilitat altre cop de 

ruixats, sobretot al matí, 

i temperatures que con-

tinuaran baixant. Algunes 

clarianes a la tarda.

Continuarà entrant aire 

fred, amb vent de gregal. 

La nuvolositat continuarà 

present, la majoria de tipus 

alt i mitja, però al vespre es 

faran més gruixuts.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 14ºC 4ºC 11ºC - 11 km/h SSW

DIVENDRES, 17 20ºC 2ºC 15ºC - 21 km/h NNW

DISSABTE, 18 21ºC 3ºC 16ºC - 24 km/h WSW

DIUMENGE, 19 21ºC 3ºC 17ºC - 18 km/h SE

DILLUNS, 20 20ºC 5ºC 13ºC - 27 km/h SSW

DIMARTS, 21 20ºC 6ºC 16ºC - 21 km/h SE

DIMECRES, 22 16ºC 8ºC 13ºC - 21 km/h WSW

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