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EN PORTADA

S.C.R. NO ENS VENDREU LA MOTO

ENTRE INFRAESTRUCTURES  El barri de la Casilla es troba encerclat per carreteres i a tocar del polígon de Can Magarola

SOBRE PLÀNOL  Imatge del traçat projectat pel PTMB i que es recull al POUM

L'alternativa de desdoblar la C-17 amenaça 
la supervivència del barri de la Casilla  

El traçat previst pel Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona per a un hipotètic 
desdoblament de la C-17 a Mollet trinxaria 
l'actual barri situat a tocar de la carretera 

MOLLET DEL VALLÈS. La construcció 

d'una futura variant de la C-17 en-

tre Mollet i Granollers, prevista al 

Pla Territorial Metropolità de Bar-

celona (PTMB), condemnaria a la 

desaparició l'actual barri molletà 

de la Casilla. Aquesta zona, envol-

tada d'infraestructures i a tocar 

del polígon industrial de Can Ma-

garola, es troba afectada pel traçat 

que preveu el planejament català, 

que trinxaria l'espai on existeixen 

una vintena d'habitatges, amb uns 

40 veïns. 

Ara, el POUM de Mollet que 

s'està redactant ha de recollir la 

reserva de sòl per a aquesta fu-

tura infraestructura viària, ja que el PTMB és una �igura de planeja-
ment de rang superior i l'Ajunta-

ment ha d'incloure les seves de-

terminacions en el pla urbanístic 

municipal. "El POUM quali�ica la 
Casilla d'espai de reserva viària. 

L'Ajuntament està obligat a fer-

ho, per imperatiu legal", explica 

la regidora de Disciplina Urbanís-

tica, Mireia Dionisio.   

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

91è

20% dte.

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, 
INCLÚS GRANS MARQUES

ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ESPECIALISTES 

EN DIAMANTS

GRANS 
NOVETATS 

EN PLATA DE DISSENY

50% dte.
I LA RESTA 

FINS AL

NOVETATS

El traçat previst sortiria des de la 

C-17 a Mollet i trepitjaria la Casilla 

per enllaçar amb l'AP-7 i des d'allà ampliar la capacitat de la via �ins a 
tornar a connectar amb Granollers. 

"De sud a nord: l'autopista sorti-

ria des de l'actual C-17 a Mollet, 
entre Parets i Montmeló faria un 

scalèxtric de 18 carrils amb l'AP-
7, i discorreria per la Serra de 
Ponent de Granollers �ins al Coll 
de la Manya, on enllaçaria altre 

cop amb l'actual C-17", expliquen 

des del col·lectiu No ens vendreu la 

moto. 

Afectació sobre els veïns 
Una hipotètica execució d'aquest 

desdoblament previst al PTMB 

afectaria tot el barri. "Tota la 

Casilla quedaria afectada per-
què no s'ha de comptar només 

amb la reserva de sòl per a la 

infraestructura sinó en tota una 

zona de protecció no compati-
ble amb els habitatges", indica 

la regidora Dionisio.

En cas que s'executés, doncs, 

la Generalitat hauria de negociar 

amb els veïns i propietaris l'ex-

propiació dels terrenys i el reallo-

tjament dels afectats. "La Genera-

litat els hauria de reallotjar a la 

ciutat i el més a prop possible 
de l'actual barri", diu Dionisio. 

Amb tot, la regidora es mostra es-

cèptica sobre la possible execució 

d'aquest desdoblament, que el 

seu partit, el PSC, a nivell català ha 

defensat en nombroses ocasions.

"Ara només és una línia di-
buixada en els plànols, si el pro-
jecte tirés endavant s'hauran 
de fer tota una sèrie de plans i 
informes previs. Aquell seria el 

moment de negociar algun can-
vi en el traçat. Però també pot 
ser que no s'arribi a executar 
mai", a�irma. 

El PTMB es va aprovar el 2010 i 

des de la seva aprovació s'han rea-

litzat –i encara s'estan executant– 

actuacions a la C-17, com el tercer 

carril entre Parets i Granollers, per 

reduir-ne la saturació de vehicles, una de les �inalitats que persegui-
ria el desdoblament. De fet, fonts 

del Departament de Polítiques Di-

gitals i Territori consultades per 

aquest diari, indiquen que, ara 

per ara, "el desdoblament de la 

C-17 no és una prioritat per al 
Departament", asseguren. 

Tot i això, veïns de la zona es 

mostren preocupats tot i que la hi-

potètica execució s'albiri llunyana. 

"Ens haurien d'haver informat. 

Potser no es fa mai, però això 
no ens ho pot assegurar ningú 

i sobre nosaltres estarà sempre 

aquesta espasa de Dàmocles", 

diu Josep Serra, veí de la Casilla, 

qui lamenta el "poc interès de 
l'Ajuntament" a mantenir el ba-

rri. "Amb els anys hem passat de 

ser zona rural, a urbana i des-

prés a industrial. Ara ja no som 
res", conclou. ❉ LAURA ORTIZ MATEO
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Inversions en energies renovables"Degradació" de 'La dona vallesana' 
Entre 2022 i el 2024, la Diputació de Barcelona invertirà prop de 

70 milions d’euros per a la implantació d’energies renovables en 

els municipis de la província. Se subvencionaran instal·lacions de 

plantes fotovoltaiques d’autoconsum, de calderes de biomassa, 

així com la millora de l’enllumenat públic.

Ara Parets ERC ha demanat al govern  municipal que 

restauri l'escultura A la dona vallesana, situada al ca-

rrer del Doctor Caballero (Barri Cerdanet). Els repu-

blicans lamenten que a l'obra hi ha grafits pintats i 

"presenta un important estat de degradació". 

SOCIETAT

La ciutat recupera el Mollet és Fira 

concentrat en un únic cap de setmana
MOLLET.  El Mollet és Fira, la cita pe-

riòdica que aplega el teixit comer-

cial de la ciutat, retorna als carrers 

aquest mes de juny després de 

l'aturada forçosa de dos anys per 

la pandèmia de Covid. En aquesta 

edició, però, l'Ajuntament, orga-

nitzador de l'esdeveniment, ha de-

cidit concentrar les diverses fires 

sectorials en un únic cap de setma-

na, que serà del 10 al 12 de juny. 

"Hem pensat que és millor un 
únic cap de setmana perquè així 
movem tot el poble de cop, i als 
comerços també els ha semblat 
bé", explica la regidora de Comerç, 

Mercè Pérez.

Així doncs, el projecte de dina-

mització comercial Mollet és Fira 

tornarà a ser una trobada multi-

sectorial en què s'aplegaran els es-

tabliments de restauració (Mollet 

és Gurmet), concessionaris (Mollet 

és Motor) i comerç i serveis (Mo-

llet és Qualitat de Vida i Comerç). 

Tot i que encara s'està definint 

el programa, que comptarà amb 

activitats, tallers i exhibicions en 

paral·lel a la mostra, Pérez expli-

ca que divendres l'activitat estarà 

més centrada entorn del Mercat 

Municipal, amb un protagonisme 

especial per a la restauració.

Durant tot el cap de setmana, els 

ESDEVENIMENTS L'AJUNTAMENT COMERCIALITZA LA FIRA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL, QUE SE CELEBRARÀ EL 10,11 I 12 DE JUNY MEMÒRIA HISTÒRICA

Un treball sobre la 

repressió franquista a 

Mollet de l'INS Gallecs, 

premi Camí Ral 

MOLLET. Dimecres, al Museu de 

Granollers, el Centre d'Estudis gra-

nollerí va fer públic el veredicte de 

la 17a edició del Premi Camí Ral de 

treballs de recerca de batxillerat 

sobre el Vallès Oriental. El guanya-

dor ha estat l'estudiant de l'Institut 

Gallecs de Mollet Genís Hernández 

Palau, pel treball Memòria història 

i víctimes i represaliats a Mollet 

del Vallès (1936-1975). El jurat 

ha reconegut "l'interès i l'actua-
litat del tema, així com el rigor 
metodològic i el bon ús de les 
fonts orals". "És un estudi que 
combina una bona contextualit-
zació del Mollet del període que 
va de la Guerra Civil al final de 
la dictadura franquista, amb un 
bon tractament de les fonts i una 
recerca i reflexió original sobre 
el paper i l'abast de la memòria 
històrica local". 

ARXIU

AL CARRER El motor serà un dels sectors que estaran presents en l'esdeveniment comercial d'enguany

EUiA reclama un espai de 

memòria "per a la classe obrera 
de  Mollet" i ha proposat un espai 

commemoratiu en record de Ma-

nuel Fernández Iglesias, el Manolo 

de la Tenería, i la resta de perso-

nes que van lluitar per la llibertat i 

contra la dictadura franquista.

EUiA demana un 

espai de memòria per 

a "la classe obrera"

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

expositors dels diferents sectors 

ocuparan els espais firals habi-

tuals del centre de Mollet: el parc 

de les Pruneres, les rambles Bal-

mes i Fiveller, el carrer Barcelona, 

l'avinguda Llibertat i l'Illa.

D’altra banda, com és habitual a 

Mollet és Fira, hi tindran un paper 

destacat les campanyes de sortejos 

paral·leles a les fires i en què hi hau-

rà premis tan monetaris per gastar 

als establiments participants com 

lots de productes i vals de serveis.

L'última edició de Mollet és Fira 

es va celebrar el 2019, que també 

va concentrar les quatre fires sec-

torials en un únic cap de setmana, 

en aquest cas per les inclemències 

meteorològiques. L'esdeveniment 

va comptar amb un total de 164 

estands i va implicar prop de 350 

comerços i serveis, entre les cam-

panyes de premis i sortejos i la 

presència a les fires.

L'Ajuntament està comercialit-

zant la fira entre els comerciants i la 

regidora assegura que la resposta 

del teixit comercial "està sent po-
sitiva". "La previsió és bona per-
què el comerç té moltes ganes 
de sortir al carrer i donar-se a 
conèixer", indica Pérez, qui anima 

els establiments locals a participar 

de la mostra. LAURA ORTIZ MATEO
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Les reformes 
de les sales de 
vetlla, a concurs
PARETS.  L'Ajuntament ha tret a li-
citació el contracte de reforma de 
les sales de vetlles del cementiri 
municipal, un projecte que tindrà 
un cost de 180.661 euros (IVA in-
clòs). Actualment, la sala de vetlles 
disposa de dos recintes per vetllar 
els difunts, malgrat que habitu-
alment només se'n fa servir un 
d'ells, que compta amb "una gran 

zona d’oratori per acollir els 

familiars i realitzar el discurs 

de comiat, activitat que actual-

ment ja no es realitza en aquest 

equipament", segons s'indica a 
la documentació de la licitació, on 
també s'apunta que l'altra estan-
ça és "inutilitzable degut al seu 

estat i mala aparença". Amb tot, 
aquesta segona sala, contigua a la 

primera, sí que s'ha hagut d'ade-
quar i fer servir en algun cas molt 
puntuals si han coincidit dues vet-
lles a l'hora.

Per tot plegat, i tenint en comp-
te que "es tracta d’un edifici 

envellit, poc funcional i que no 

s’adapta als requisits actuals de 

l’activitat", es portaran a terme 
aquestes obres, que suposaran 
"una reforma total interior amb 

canvi de distribució i la incorpo-

ració d'instal·lacions adients se-

gons l’ús i adaptant-ho a la nor-

mativa vigent", tal com s'indica al 
mateix projecte.

La principal operació comprèn 
els treballs d’enderroc de dife-
rents envans, fusteries i acabats 
per tal de donar amplitud a les 

sales i fer-les diàfanes, i inclou la 
creació de tres zones d'espera, a 
banda d'adequar les dues sales de 
vetlla.

Les obres s'hauran d'executar 
en unes 14 setmanes com a màxim, 
sent el 14 d'octubre la data límit de 
lliurament dels treballs.

L'espai de la Germandat, en dubte 
Quan l'Ajuntament de Parets anun-
ciava l'avantprojecte d'aquestes 
obres –una de les darreres ac-

EQUIPAMENTS  AMB LES ACTUACIONS PREVISTES, EL CEMENTIRI DE PARETS GUANYARÀ UNA SEGONA SALA DE VETLLES PER FER SERVIR DE FORMA REGULAR 

CEMENTIRI  En primer pla, part de la sala de vetlles que es fa servir habitualment; al fons, la sala actualment "inutilitzable"

s.c.r.

Parets, al capdavant de
la transformació digital
PARETS.  L'Ajuntament de Parets, 
conjuntament amb el de Llinars i Sa-
lou, han obtingut la puntuació abso-
luta més alta de l’Índex de Maduresa 
Digital (IMD) que elabora el consor-
ci Administració Oberta de Catalu-
nya (AOC). Ha estat amb motiu de la 
setena edició dels Reconeixements 
Administració Oberta als ajunta-
ments i consells comarcals que ator-

ga l'AOC i que destaca els capdavan-
ters en transformació digital.

El premi valora la implantació 
i l’ús dels serveis d’administració 
electrònica, així com la consegüent 
transformació digital en relació 
amb la ciutadania, la gestió inter-
na i el govern obert. A més, té com 
a objectiu posar de manifest la fei-
na de les administracions locals i 

CONSISTORI  L'AJUNTAMENT HA OBTINGUT LA MÀXIMA PUNTUACIÓ DE L'ÍNDEX DE MADURESA DIGITAL

aprendre de les millors experièn-
cies per a impulsar conjuntament 
un país digital i obert. 

L'Ajuntament de Parets ja va 
rebre aquest guardó en les dues 
edicions anteriors on es premia-
ven (2019 i 2020), on el consistori 
figurava entre els deu primers mu-
nicipis de la seva categoria.

L'acte de lliurament dels guar-
dons va tenir lloc dimarts de la 
setmana passada al Teatre Audi-
tori de Llinars del Vallès, precisa-
ment un dels tres municipis que 
ha rebut la màxima excel·lència en 
transformació digital.  

Cooperatives d'alumnes, 
amb parada al mercat
PARETS. Els alumnes de 5é i 6é de 
l’escola Acesco han creat les co-
operatives EA5È i STP (Save The 
Pets) que destinaran una part dels 
beneficis a dues entitats del muni-
cipi, l'Associació Parets contra el 
càncer i a l'Associació protectora 
d'animals de Parets.

Les cooperatives escolars s’han 
format a través del projecte de la 

Diputació de Barcelona per fona-
mentar l’emprenedora als centres 
educatius, Cultura Emprenedora 
a l’Escola (CuEmE), amb el suport 
de l'Ajuntament paretà i de l'esco-
la, així com d'entitats locals. Les  
cooperatives produiran ninots de 
llana i roba que es podran adquirir 
al mercat municipal el dilluns 30 
de maig.  

EDUCACIÓ  BENEFICIS PER A LA PROTECTORA I CONTRA EL CÀNCER

cions del govern encapçalat per 
Jordi Seguer abans que s'executés 
la moció de censura–, informava 
que s'havien mantingut reunions 
amb la Germandat de Parets "amb 

l'objectiu d'acordar la redac-

ció d'un conveni que permetria 

situar les oficines de l'entitat a 

les dependències del Cementiri 

Municipal". Com a contraparti-
da, l'entitat mutualista paretana 
hauria de finançar l'execució del 
projecte d'obra. A més, s'avançava 

que el conveni entre consistori i 
entitat "podria incloure part de 

la gestió del servei i determina-

ria els anys que trigaria la Ger-

mandat a amortitzar la inversió 

efectuada".
Tanmateix, la Germandat asse-

gura que no han tornat a tractar el 
tema des que hi va haver el canvi de 
govern i desconeixen si finalment 
hi podran disposar d'una oficina, 
malgrat que refermen que els seria 
una acció beneficiosa.    s.carrillo
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Instal·lades les plaques solars 

de l'escola municipal Pau Vila

PARETS.  Divendres passat va clou-

re la instal·lació de les plaques fo-

tovoltaiques a l'escola municipal 

Pau Vila. Es tracta de 88 panells 

solars de 380 Wp –xifra que indica 

el pic màxim de watts– que gene-

raran una potència nominal de 33 

kWp –pic màxim de quilowatts– i 

que projecten un estalvi anual en 

energia elèctrica de 6.000 euros.

El pressupost d’execució de les 

obres ha estat de 59.358 euros 

amb IVA i s’ha fet en un mes de du-

rada. La vida útil de la instal·lació 

és de 25 anys.

La regidora de Medi Ambient, 

Rosa Martí, destaca que el projecte 

significa "un pas més en la feina 

per lluitar contra el canvi climà-

tic, utilitzant una font d’energia 

propera com és la solar". Martí 

també valora que "l'energia que 

produeix és per ser consumida 

per la mateixa escola, i quan hi 

hagi excedents serà abonada 

per la companyia".

En aquest sentit cal apuntar que 

si hi ha excés de producció, d'una 

banda, la factura de l'escola podria 

quedar a zero, però d'altra banda, 

l'excedent podria servir per com-

pensar el consum d'altres equipa-

ments municipals, com podria ser 

en aquest cas, per proximitat, l'Es-

cola Bressol Municipal El Cirerer.

Per la seva banda, la directora 

de l'Escola Municipal Pau Vila, Pi-

lar Piernau, indica que "l'organit-

zació de l'obra ha anat molt bé 

i ha estat compatible i adient al 

ritme diari del centre".

L'Ajuntament ja ha finalitzat 

dues instal·lacions fotovoltaiques 

en un any i té previst instal·lar-ne 

també a Can Rajoler i a l'escola 

Pompeu Fabra.  

ENERGIES RENOVABLES  EL COST ÉS DE GAIREBÉ 60.000 EUROS I TENEN UNA VIDA ÚTIL DE 25 ANYS

ESCOLA PAU VILA  Les plaques fotovoltaiques ja estan instal·lades

aj. parets

CONSISTORI

ERC i PxR volen un 

consell assessor 

dels mitjans de 

comunicació

PARETS. Ara Parets ERC i Parets per 

la República han sol·licitat un ple ex-

traordinari –que se celebrarà el 18 

de maig– amb quatre punts inclosos 

en la Llei de Comunicació Audiovi-

sual de Catalunya, entre els quals en 

destaca la petició per constituir el 

consell assessor dels mitjans de titu-

laritat municipal. També demanen 

el nomenament a través de ple del 

director dels mitjans municipals; 

aprovar el contracte programa dels 

mitjans locals; i actualitzar el regla-

ment d'organització i funcionament 

del servei públic audiovisual. Pre-

cisament, aquest ple és un calc del 

que es va celebrar el juliol del 2016 

a petició dels partits que aleshores 

integraven l'oposició: Sumem Pa-

rets i NOPP –que ara formen part 

del govern com a Sumem Esquerres 

a Parets–, així com Ara Parets ERC i 

Ciutadans. PSC i Convergència no-

més van votar a favor el darrer punt, 

però segons els portaveus Jordi Se-

guer i Neus Jordà aquesta actualitza-

ció va quedar aturada.  

CIUTADANIA

Sessions perquè els 

nouvinguts "coneguin"

la societat catalana

PARETS.  L’Ajuntament ha donat el tret de 

sortida a les sessions del Mòdul C del Servei 

de Primera Acollida municipal que es rea-

litzen per promoure l’autonomia personal 

de les persones nouvingudes i la igualtat 

d’oportunitats entre els paretans i pareta-

nes. Les activitats, sota el títol Coneixement 

de la societat catalana i el seu marc jurídic, 

van arrencar dilluns i clouran el 21 de maig, i 

consisteixen en jornades d’informació a ciu-

tadans estrangers. A més de les sessions, els 

participants també reben una formació en 

llengua, en l’àmbit laboral i en coneixement 

de la societat catalana.

Entre altres activitats que s'inclouen, es 

programen sortides didàctiques a l’Ajunta-

ment, un passeig pel mirador del Tenes, una 

visita al Museu d'Història de Catalunya, així 

com xerrades amb una advocada especialis-

ta en estrangeria. El servei té la funció de res-

pondre a les necessitats inicials de formació i 

informació de les persones nouvingudes.

La regidora de Drets Socials, Gemma Gar-

cia, també destaca que participar en el pro-

grama té "recompensa", ja que "s’obté un 

certificat de primera acollida, que és un 

document d’utilitat pels processos d’es-

trangeria, per buscar feina o fer valer la 

formació i l’experiència adquirida".  

MEDI AMBIENT

S'aprova el pacte dels 

alcaldes i alcaldesses 

per a l'energia i el clima

PARETS. El ple de finals d'abril va aprovar per 

unanimitat els compromisos del Pacte dels 

Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima 

2022. L'Ajuntament va exposar els propòsits 

de la Unió Europea en matèria climàtica per 

l’any 2030 i va adoptar una sèrie de compro-

misos per avançar cap a la descarbonització.

En primer lloc, establir objectius a mitjà 

i llarg termini coherents amb les finalitats 

de la Unió Europea i amb els objectius na-

cionals. La proposta és aconseguir la neu-

tralitat climàtica el 2050 tenint en compte 

l’actual emergència climàtica i fer de l’acció 

climàtica una prioritat. Es pretén implicar 

la ciutadania, l’empresa i l’administració 

en la implementació d’aquesta visió global 

i desenvolupar un pacte climàtic local amb 

tots els actors que tingui com a meta obtenir 

aquests objectius. Actuar junts per encarri-

lar i accelerar la transició necessària: es por-

tarà a terme, dins els terminis establerts, un 

pla d’acció per assolir els objectius.

Un altre propòsit és fer xarxa amb els al-

tres alcaldes i alcaldesses i líders locals a Eu-

ropa. Promoure el pacte perquè creixi amb 

noves incorporacions per assumir les metes 

i acords. I, finalment, comunicar els presents 

acords a l’àrea de territori de la Diputació de 

Barcelona.  

26/04 Thalía Lobato López        (Santa Perpètua)

24/04 Milan Rubio Berzal          (Santa Perpètua)

22/04 Eiden Castilla Grau

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

04/05 Jaime Tarrés Estrada 88 anys

04/05 Nicolás Torres Olmo 84 anys

05/05 Manuel Rey González 87 anys

08/05 Martín Tantiñá Vila 74 anys

PARETS DEL VALLÈS

06/05 Encarnación Flores Sánchez 90 anys

LA LLAGOSTA

08/05 Joaquín Marruecos Vázquez 87 anys

09/05 Isabel Gallardo Gabarrón 76 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

05/05 Acacia Baeza Clemente 97 anys

09/05 Torcuato Estévez Álvarez 86 anys

09/05 Francisca Llonch Gispert 96 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Taller per educar

en l'ús tecnològic

MARTORELLES. La Biblioteca Lolita 

Milà acollirà dilluns (18.30 h) el ta-

ller Com educar en l'ús de les TIC's, 

a càrrec de la mestra, pedagoga i 

coach Mar Soler de Niueduca.

FORMACIÓ

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

CONSULTORI

Sovint s’observen testaments en els 
quals s’atorguen llegats que suposen 
una part molt important de l’herència, 
perjudicant així l’hereu que veu com la 
seva part queda molt reduïda.

La figura de la quarta falcídia, o quota 
hereditària mínima, recollida en el Codi 
Civil de Catalunya, protegeix l’hereu 
davant herències excessivament grava-
des amb llegats, evitant que l’herència 
quedi buida de contingut econòmic en 
salvaguardar per a l’hereu, almenys, la 
quarta part del valor de l’herència.

Si, realitzat l’inventari en el termini de 
sis mesos des de la mort del testador, 
i efectuats els pertinents càlculs, es 
conclou que l’hereu no percep aquesta 
quota mínima, procedirà la reducció de 
tots els béns llegats en la proporció que 
correspongui fins que el total obtingut 
per l’hereu suposi el quart de l’herència.

És important destacar que el propi 

Codi Civil de Catalunya deixa clar que 
l’hereu, que a més sigui legitimari, té 
dret tant a la quarta falcídia, com a la 
legítima. Tots dos drets, per tant, són 
compatibles, podent l’hereu, que també 
sigui legitimari, exigir tots dos drets de 
forma acumulada.

Finalment, cal assenyalar que el tes-
tador pot prohibir el dret a la quarta 
falcídia. Així, en el cas que el testador 
pretengui que es respectin els béns atri-
buïts específicament (llegats), encara 
que el valor dels mateixos superi les 
tres quartes parts del valor de l’herèn-
cia, haurà de prohibir en el seu testa-
ment la reducció per raó de la quarta 
falcídia dels llegats que en el seu cas 
consideri.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Què és la quarta falcídia?
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EDUCACIÓ  L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS RECUPERA LA MOSTRA AL CARRER

La Fira de Sant Ponç retorna a 
la rambla en el 40è aniversari 

MOLLET. Alumnes i usuaris de l'Ins-

titut Municipal de Serveis als Dis-

capacitats (IMSD) de Mollet van 

ser els protagonistes aquest dijous 

d'una nova edició de la tradicional 

Fira de Sant Ponç, que enguany 

ha arribat als 40 anys. Després de 

dos anys de fira en format virtual 

a causa de la pandèmia de Covid, 

la rambla molletana es tornava a 

omplir de paradetes amb els pro-

ductes elaborats per les persones 

usuàries del servei. 

Elaboració pròpia
Parades de pans de pessic, pastissos 

púdings, magdalenes, mel, infusi-

ons, herbes de cuina, remeieres, olis 

aromatitzats, plantes, manualitats, 

bijuteria... Tot un mosaic de produc-

tes elaborats al Centre Ocupacional 

del Bosc, de l’Escola d’Educació Es-

pecial Can Vila i de la Residència i 

Centre de Dia La Vinyota. 

A més, per primera vegada s'hi 

instal·lava una parada del Centre 

Especial de Treball Taller Albora-

da, en què es podien comprar les 

dones d'aigua, un producte social 

artesanal fet íntegrament des del 

centre i el taller i que fa deu anys 

que es va tirar endavant. Com a 

novetat es va oferir una nova Dona 

d’Aigua per recordar i homenat-

jar la Montse Tarrés, directora de 

l’IMSD, que va morir a finals de 

l’any passat.  

L.O.M.

EN VENDA  Les persones usuàries oferien els productes elaborats a l'IMSD

Enguany s'ha elaborat una dona d'aigua en record a la Montse Tarrés

Objectiu, visibilitzar la fibromiàlgia

Aquest dijous AFIMOIC commemorava el Dia Mundial de la Fibromiàlgia 

i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, que té com a finalitat visibilitzar 

aquests trastorns complexes que afecten a milers de persones que veuen 

com progressivament minven les seves capacitats físiques, emocionals i 

funcionals. El manifest es va llegir davant l'ajuntament.

AJ.MOLLET

SALUT AFIMOIC COMMEMORA EL DIA MUNDIAL A MOLLET

El 27% dels professionals de l'Atenció
Primària Metropolitana Nord són infermeres

L’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut 

(ICS) compta amb més de 1.500 infermeres i infermers, que represen-

ten un 27% del total de professionals. Destaca la feminització d’aquesta 

professió, amb un 85% de dones infermeres i un 15% d’homes. L'ICS 

ha fet públiques aquestes dades, amb motiu del Dia Internacional de la 

Infermeria, que té lloc el 12 de maig.

“EL MÓN NECESSITA UNA POLÍTICA HUMANA”
Una crítica a la política de l’estat per no respectar 
el dret de la persona que segons la Constitució 
és la que atorga autoritat. 
L’autoritat és un servei al poble, no l’amo.

Propera edició:

“DEMOCRÀCIA, UN PROCÉS 
HISTÒRIC DE LLIBERTAT”

Edicions Forment l’edita properament.

Si no el trobeu a la vostra llibreria 
el podeu demanar a: jsalavila@hotmail.es

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

10€

KIT-B
O

O
K SERVICIO

S ED
ITO

RIALES, S.C.P.
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MEDI AMBIENT

Les deixalleries 
recuperen 429 
llibres al Baix Vallès

Les deixalleries del Baix Vallès han 

reutilitzat 429 llibres en el marc de 

la campanya DeixaLlibres que el 

Consorci per a la Gestió dels Resi-

dus del Vallès Oriental va impulsar 

per Sant Jordi. El municipi on més 

llibres es van recuperar va ser Mo-

llet (161), seguit de Martorelles 

(160), la Llagosta (34), Montmeló 

(31), Montornès (23) i Parets (20). 

Al conjunt del Vallès Oriental es 

van reutilitzar 1.885 llibres, la qual 

cosa el Consorci calcula que ha evi-

tat l'emissió de 184 quilos de CO2 a 

l'atmosfera, una dada que "equival 

a 201.092 arbres necessaris per 

absorbir aquesta quantitat de 

diòxid de carboni en un dia".

Allargar la vida útil
La majoria d'exemplars reutilitzats 

en el DeixaLlibres han estat novel-

les, contes i biografies, i se sumen 

als 33.935 reutilitzats en els dar-

rers 7 anys de la campanya. L'ob-

jectiu d’aquesta iniciativa és allar-

gar la vida útil d’aquest producte i 

que els usuaris reutilitzin gratuïta-

ment llibres en bon estat. 

Mollet equipa les farmàcies de la 
ciutat amb desfibril·ladors portàtils 

MOLLET. La ciutat de Mollet ha in-

corporat desfibril·ladors portàtils 

de darrera generació a totes les 

farmàcies. La iniciativa forma part 

del projecte científic Catalunya, ter-

ritori cardioprotegit impulsat per 

l’Ajuntament de Mollet, la Fundació 

Barcelona Salut, el Col·legi de Far-

macèutics de Barcelona i compta 

amb la col·laboració de Merck, far-

macèutica amb presència a Mollet.

En concret, aquests dispositius 

portàtils s'han instal·lat en les 15 

farmàcies que té la ciutat, amb la 

finalitat que puguin estar disponi-

bles per a qualsevol persona que ho 

necessiti davant un episodi cardio-

vascular sobrevingut. Així, Mollet 

es converteix en la cinquena ciutat 

catalana amb totes les farmàcies 

cardioprotegides.

Segons apuntava el president de 

la Fundació Barcelona Salut, el doc-

tor Lluís Donoso: "La malaltia car-

diovascular és la que més morts 

causa. En concret, un 30% de les 

morts estan relacionades amb 

aquesta patologia i cada any hi 

ha 70.000 ingressos a Espanya 

per la malaltia", deia.

En aquest sentit, el doctor rei-

terava la importància que té el fet 

de comptar amb desfibril·ladors a 

l'abast de la ciutadania: "El temps 

que tenim com a regla, des que 

una persona cau a terra, és de 10 

minuts. Cada minut és un 10% 

menys de probabilitats que el 

pacient sobrevisqui i ho faci sen-

se seqüeles. Per tant, la disponi-

bilitat dels equips i l'accessibili-

tat és molt important", indicava.

Per la seva banda, l'alcalde de 

Mollet, Josep Monràs, agraïa a tots 

els implicats la seva predisposició  

i traslladava aquest missatge a la 

ciutadania: "Avui els molletans i 

les molletanes disposen de molts 

espais de la ciutat, molt pròxims 

entre ells i, per tant, que els per-

meten poder actuar amb la ma-

jor eficàcia per salvar aquestes 

vides", deia Monràs.

Una trentena arreu de la ciutat
Mollet comptava fins ara amb 17 

desfibril·ladors, 11 a equipaments 

municipals, 2 mòbils (als cotxes de 

policia) i 4 ubicats a la via pública. 

Amb els que hi haurà a les farmàci-

es sumen un total de 32.  

SALUT LA INICIATIVA FORMA PART DEL PROJECTE CIENTÍFIC 'CATALUNYA, TERRITORI CARDIOPROTEGIT' 

AMB EL DESFIBRIL·LADOR Els impulsors del projecte amb els farmacèutics molletans durant la presentació a l'Ajuntament

A.MIR

El Baix Vallès se suma al 
Let's Clean Up Europe
BAIX VALLÈS. Diverses localitats 

baixvallesanes van acollir, el passat 

cap de setmna, jornades de neteja 

als entorns naturals, en el marc de 

la iniciativa Let's Clean Up Europe. 

A Parets la neteja es va fer dissabte 

al Passeig Fluvial del riu Tenes i va 

comptar amb la participació d'una 

quarantena de persones. A Marto-

relles,  l'acció es va fer a la riera de 

Can Sunyer amb tres pick up plenes 

de deixalles. Mentre que a Mollet 

els voluntaris van recollir 3,3 kg 

diumenge, darrere la deixalleria. 

L'ACCIÓ DE NETEJA ES VA CELEBRAR EL PASSAT CAP DE SETMANA

STOP DEIXALLES El grup de martorellesencs que va participar de la neteja

AJ.MARTORELLESLes escoles visiten 
els jardins de Mollet

MOLLET. Per segon any consecu-

tiu, l’Ajuntament, a través de les 

regidories d’Educació i Justícia 

Ambiental, Ecologisme i Transi-

ció Energètica, ha posat en marxa 

el programa Visita els Parcs i Jar-

dins de Mollet  adreçat a l’alumnat 

d’Educació Primària. Les visites, 

que es faran al parc dels Pinetons 

i al parc de Plana Lledó, comencen 

el 13 de maig i finalitzaran el 13 de 

juny.  

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com
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EDUCACIÓ

Es presenta el 

Projecte Educatiu 

Compartit per a les 

escoles bressol

PARETS.  Aquest divendres es pre-

sentarà el Projecte Educatiu Com-

partit (PEC) per a les escoles bres-

sol municipals La Cuna, El Cirerer 

i El Gargot. Serà en un acte que 

tindrà lloc a les 18 h a Can Rajoler 

i emmarcat en la 14a edició de la 

Setmana de la Família.

La Setmana de la Família ja va ar-

rencar diumenge amb les gitanes i 

clourà aquest diumenge en una jor-

nada al parc del Sot d'en Barriques 

(d'11 h a 14 h) amb jocs i tallers in-

fantils per a infants. A banda d'això, 

les escoles i les biblioteques han or-

ganitzat al llarg d'aquesta setmana 

una trentena d'activitats. L’objectiu 

de la festivitat és compartir i obrir 

els centres a les famílies a través de 

diferents activitats que afavoreixin 

la seva implicació i participació en 

els centres. La vicealcaldessa de Pa-

rets i regidora d’Educació, Casan-

dra Garcia, afirma que aquest esde-

veniment "permet a les famílies 

gaudir en primera persona dels 

aprenentatges dels infants".  

Sis dècades d'escoltisme
PARETS. L’Agrupament Escolta i 

Guia Sant Jaume de Parets va cele-

brar dissabte la festa del seu 60è 

aniversari amb tot un seguit d'ac-

tivitats al Casal de Can Butjosa, in-

cloent-hi una cercavila gegantera i 

concerts, entre d'altres.

Tanmateix, l'efemèride es va 

complir a la tardor. Concretament 

el 4 d'octubre de 1961 va ser quan el 

cau de Parets va néixer, sorgit d'uns 

escolans que ajudaven el mossèn de 

l'església de Sant Jaume –motiu pel 

qual s'anomena així l'entitat–. Han 

passat sis dècades de cau a Parets i 

moltes generacions de caps i d'in-

fants que es van retrobar dissabte. 

Un d'aquests va ser el David Soto, 

qui va entrar a l'AEiG Sant Jaume 

el 1984 com a infant i des de finals 

dels 90 fins al 2004 va ser-ne a cap.

Soto destaca que l'escoltisme i 

l'entitat paretana "han evolucio-

nat". L'excap recorda com el movi-

ment escolta dels 80 era "pseudo-

militar" i es focalitzava en aspectes 

més vinculats amb la supervivèn-

cia. "Tot això s'ha anat democra-

titzant", assegura l'excap, qui valo-

ra molt positivament l'oportunitat 

d'haver format part del cau paretà: 

"Com a infant, hi trobes un en-

torn molt diferent del de l'escola, 

fas més pinya amb els companys, 

vius amb la natura...". Val a dir, 

però, que el seu pare ja va entrar a 

l'agrupament el 1962 –un any des-

prés de la seva formació– i que han 

estat molts els membres de la famí-

lia que també n'han format part.

Una oportunitat per créixer
Just abans de la pandèmia, l'agrupa-

ment comptava amb dues dotzenes 

de caps. Amb tot, amb el confina-

ment, n'ha caigut la xifra, un fet que 

preocupa relativament l'actual con-

sell de caps: "Trobem que la socie- 

tat està anant cap a una banda, i 

l'escoltisme i els valors que re-

presentem, per una altra molt di-

ferent, i ens fa por no ser capaços 

de trobar aquestes persones que 

sentin la motivació per tirar el 

projecte endavant. Però si no sur-

ten ara, sortiran més endavant".

Els actuals caps destaquen que 

participar del cau "és una oportu-

nitat per créixer i per desenvolu-

par-nos com a persones".    s.c.r.

ENTITATS  EL CAU DE PARETS CELEBRAVA DISSABTE EL 60è ANIVERSARI, AMB MEMBRES DE TOTES LES ÈPOQUES DE L'AGRUPAMENT

aeig sant jaume

FOTO HISTÒRICA  Una instantània del cau a finals de la dècada dels 70



dv, 13 maig 202212

AV Gallecs

–Quines són les reivindicacions més im-

portants dels veïns de Gallecs?

–Una de les principals és l'aigua potable que 
portem demanant fa gairebé 20 anys i la xar-
xa de clavegueram. A Gallecs tenim pous per 
abastir-nos d'aigua, però quan hi ha sequera 
ho passem molt malament. S'han fet estudis, 
però això encara està parat i com que els es-
tudis també caduquen no sabem si aquests 
diners malgastats hauran servit d'alguna 
cosa. Segons ens van dir en l'última reunió 
amb el regidor de barri –Raúl Broto– i la ge-
rent del Consorci de Gallecs –Gemma Safont–, 
tot depèn del Pla Especial de Gallecs. 
–Però aquest Pla Especial no està aprovat 

encara... De què depèn que s'aprovi?

–Des del 2010 estem esperant-lo. Ens van 
dir que depèn de l'urbanisme i de que l'apro-
vin els set ajuntaments que conformen el 
municipi de Gallecs, el que passa és que no 
es posen d'acord.
–A què atribuïu aquesta demora?

–Ens plantegem si els interessa aprovar-lo. A 
Gallecs hi ha una manca de regulació total i 
un pla especial significa regular l'espai. 
–Però als veïns us interessa aquesta re-

gulació? Perquè a Gallecs el propietari de 

les cases és l'Incasòl, no els veïns... 
–Ens interessa que es reguli però amb unes 
condicions: que aprovin dins del catàleg del 
pla les cases construïdes abans i després de 
1956, que és la data que marca la llei d'ur-
banisme. Les més antigues estan protegides, 
però les posteriors no i s'haurien d'inclou-
re per raons socials. Hi viuen famílies que 
formen part del territori, perquè no només 
forma part del territori l'ecosistema, l'espai 
agrari, sinó també les persones i per això 
demanem al Consorci que també ens tingui 
en compte. No ens poden tirar la casa i dei-
xar-nos sense res.
–Llavors, què hauria de passar amb les 

cases? S'hauria de fer una cessió? Un con-

curs públic?

–El pla especial ens havia de garantir un llo-
guer assequible, cosa que ens donaria una 
tranquil·litat. De tota la vida hem sentit que 
ens faran fora, que no invertíssim en la casa... 
Però les cases estan habitades i les estem 
mantenint de fa 40 i 50 anys, no s'han deixat 

de la mà de déu. És el que necessitem per se-
guir sent un poble i no convertir Gallecs en 
un parc temàtic.
–Què voleu dir?

–Com a poble centenari volem un espai viu, 
que continuï amb els seus habitants. Que Ga-
llecs no es converteixi en una cosa pintores-
ca amb quatre masies dedicades a fer farina, 
agricultura i ja està. La població envellida a 
Gallecs supera el 50% i la majoria s'acosta 
als 80 anys. Potser el que els interessa és que 
es vagin morint aquests veïns i l'Incasòl vagi 
enderrocant els habitatges i així cada cop hi 
haurà menys gent i menys problemes. Sembla 
que estiguin esperant que es vagi despoblant, 
però lluitarem perquè això no passi. 
–Per tant, necessiteu que hi vingui a viure 

gent jove, a Gallecs.

–Sí, però si han de venir necessiten una se-
guretat, unes garanties. És veritat que nosal-
tres no paguem per viure aquí però no tenim 
cap mena de seguretat i això fa que la gent 
marxi perquè no tenen una garantia, no ens 
donen facilitats. No podem construir, segons 
quines coses no les podem tocar... estem com 
molt limitats i quan demanem que facin al-
guna cosa perquè les cases no es deteriorin 
costa déu i ajuda que ens facin cas. Per això 
és tan important que el Pla Especial permeti 
conservar tots els habitatges.
–Però què passa amb les barraques i els 

infrahabitatges?

–Volem que es conservin totes les que siguin 
habitables, els infrahabitatges i les barra-
ques no, perquè no tenim bones experiènci-
es de les ocupacions que se n'han fet. Estem 
a favor que vingui gent que no sigui proble-
màtica, amb un projecte de vida, ni delin-
qüents, com n'hi ha, ni expresidiaris... 
–En la reunió que comentàveu us van do-

nar alguna data per tirar endavant el Pla?

–No, i ja portem esperant 12 anys.
–Heu participat en la seva elaboració?

–L'abril de 2019 l'Incasòl va presentar l'es-
borrany del Pla Especial i van demanar a les 
entitats que formàvem part del Consell de 
Participació de Gallecs que no presentés-
sim al·legacions sinó que el consensuéssim 
amb un marge de 21 dies perquè l'aprova-
ció era urgent. L'Ateneu de Gallecs –repre-

sentant del territori junt amb l'associació 
de veïns– va presentar les seves propostes 
però la resposta de l'Incasòl no va retornar 
fins un any i mig després. I, a més, pel que fa 
a les cases que ells proposaven enderrocar, 
l'Incasòl no havia mogut ni una coma. El ca-
tàleg blindat per l'Incasòl ignorava els edi-
ficis catalogats per diversos ajuntaments i 
els referenciats al pla director urbanístic de 
l'ACTUR o alguns per raons històriques.
–Així doncs, creieu que hi ha manca d'es-

colta als veïns i de participació?

–Sí, caldria més transparència. En la reunió 
que vam fer amb Broto i Safont vam dema-
nar que es convoqui el Consell de Partici-
pació de Gallecs un mínim de tres vegades 
anuals, ja que es van comprometre a fer tres 
o quatre reunions anuals i només se n'ha fet 
una des que es va crear el 2015. 
–El Consell de Participació és un òrgan 

consultiu que havia estat llargament rei-

vindicat per les entitats del territori. Qui-

na importància té per a vosaltres?

–És molt important perquè és l'òrgan on ve-
ïns i entitats podem opinar, estar informats 
de les obres que es facin a l'espai rural, al 
corrent dels enderrocaments que es rea-
litzin, de tot el que passi al territori. Com a 
veïns no ens sentim prou informats ni pel 
consorci ni per l'Incasòl.
–Quina valoració feu de la relació entre 

els veïns i el consorci?

–Ens anem entenent però no és una relació 
fàcil perquè trobem que no hi ha el mateix 
tracte cap a tots els veïns. Els problemes que 
van sortint els anem solucionant amb més 
o menys baralles. Se'ns podria escoltar una 
mica més i falta que comptin que nosaltres 
també formem part del territori. 
–El consorci és el vostre únic interlocutor?

–Aquí tenim un dilema. Segons perquè som 
un poble i segons perquè som un barri de 

Mollet. Reclamem més recursos per part 
de l'Ajuntament per a Gallecs, perquè ara va 
tot a través del consorci i, a vegades, entre 
Ajuntament i consorci es passen la pilota en 
segons quins temes.
–Gallecs està inclòs en la xarxa catalana 

d’espais naturals protegits. Però creieu 

que encara no està prou protegit? Quins 

són els principals perills? 
–Gallecs és el clar exemple de resistència 
rural. Estem amenaçats per una pila d'infra-
estructures pendents com l'ampliació de la 
C155z, que és la de Palau, la de la C-155, el 
desenvolupament del tren-tramvia Sabadell 
Granollers, l'ampliació de l'AP-7... Tothom 
vol pessigar.
–Fa un temps l'AV es queixava de la ine-

ficàcia del pivot que limita el pas per la 

carretera de Gallecs...

–Si fos per nosaltres, la carretera només 
l'hauria de fer servir el veïnat, perquè seria 
una forma més de cuidar l'entorn i que la 
resta de gent entri caminant o en bici. S'hau-
rien de crear aparcaments a la perifèria com 
a molts parcs naturals. 
–Què en penseu de la gestió dels horts 

municipals que hi ha Gallecs?

–Fa temps que demanem que es traslladin. 
L'Ajuntament va dir que els passarien a Can 
Vila però diuen que és molt complicat. Fan 
servir plàstics, plaguicides, les parcel·les són 
massa grans... És un problema sobretot per 
l'aigua, perquè no tenen cap mena de regula-
ció en el tipus de reg. Cada estiu ens quedem 
sense aigua i si no hi ha un pla de sequera 
s'hauria de controlar el reg dels horts.
–Ara fa poc que heu renovat la junta de 

l'associació. Quina és la vitalitat de l'AV?

–Vam començar el 2009, gairebé sense socis. 
Ara tenim més diners, més socis, els veïns 
estan contents. Fem actes com la calçotada, 
el Gallecscan que hem començat aquest any, 
el dia del soci, la castanyada i la festa major, 
que ha anat creixent. Pocs barris de Mollet 
són tan actius com nosaltres i ens fem un fart 
de pencar. Ara tenim uns 90 socis. 
–Però això són més socis dels que hi viviu!?

–Hi ha molts que són familiars dels veïns i 
això fa caliu de poble, que és el que volem. 

laura ortiz mateo

“No volem deixar 

de ser un poble i 

convertir Gallecs en 

un parc temàtic"

ENTREVISTA

l.o.m.

Junta de l'AV

Ester Llagostera (secretaria),  Joan Lozano (vocal), 

Ivana Morera (presidenta) i Josep Ripoll (vocal), formen la 

junta de l'Associació de Veïns de Gallecs, que actualment 

compta amb uns 90 socis.

"La carretera només l'hauria de fer

servir el veïnat. S'haurien de fer

aparcaments a la perifèria com a 

molts altres parcs naturals"
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Mollet, Parets i Sant Fost acolliran la 
consulta sobre monarquia o república
BAIX VALLÈS. La Plataforma Con-

sulta Popular Estatal Monarquia o 

República està enllestint els prepa-

ratius per a la consulta que es farà 

dissabte i que comptarà amb una 

desena de taules al Baix Vallès.

La consulta, de caràcter no vin-

culant, té com a objectiu que la ciu-

tadania pugui donar la seva opinió 

sobre el model d'estat a l'estat es-

panyol i es farà de manera simultà-

nia amb unes 700 taules repartides 

per diversos punts de l'Estat, 150 

de les quals a Catalunya.

A Mollet, s'habilitaran set punts 

de votació. En concret, la ciutada-

nia podrà votar de 10 h a 15 h a set 

punts: la Rambla Nova (a l'altura de 

Col·legis Nous), el carrer Barcelona 

POLÍTICA LA CONSULTA NO VINCULANT QUE ES FARÀ A TOT L'ESTAT, COMPTARÀ AMB UNA DESENA DE TAULES AL BAIX VALLÈS

Acord entre Turull i 
Borràs per dirigir Junts

PARETS. L'exconseller paretà Jordi 

Turull i la presidenta del Parla-

ment, Laura Borràs, s'han com-

promès a mantenir la "unitat" per 

dirigir Junts i a posar-se d'acord 

en el "dia a dia" i en les decisions 

"més importants" per gestionar 

"una formació política de per-

sones tan diverses". "Ho farem 

tot conjuntament", va assegurar 

Turull en una roda de premsa con-

junta a la seu del partit. Tots dos 

van presentar aquest dimarts una 

candidatura conjunta i proposen 

compartir les funcions executives 

al 50%, de manera que caldrà mo-

dificar els estatuts del partit. Per 

la seva banda, Borràs va remarcar 

que els seus objectius són "clars 

i compartits". "Volem anar tots 

junts per avançar", va dir la 

presidenta del Parlament dema-

nant el suport de la militància.  

Donació de més de 20.000 cartes
Per altra banda, l'exconseller Jordi 

Turull va lliurar a la Generalitat les 

més de 20.000 cartes que va rebre 

a la presó durant els 3 anys que va 

passar en captiveri. La majoria de 

les missives es van escriure des 

de Catalunya, però l'exconseller 

condemnat per l'1-O també en va 

rebre d'altres països. La documen-

tació quedarà dipositada a l'Arxiu 

Nacional de Catalunya, concreta-

ment a la 'Col·lecció de cartes dels 

presos i exiliats per l'autodetermi-

nació de Catalunya'. 

 COMPARTIRAN LES FUNCIONS EXECUTIVES AL 50%

BORRÀS I TURULL

acn

TRIBUNALS EL JOVE VA NEGAR HAVER AGREDIT UN MOSSO

Vist per sentència el 
segon judici contra el 
molletà Brian Bartés
MOLLET. El molletà Brian Bartés, 

acusat d'agredir un mosso durant 

els aldarulls contra el Consell de 

Ministres a Barcelona del 2018, va 

negar els fets aquest dijous al ju-

dici tot i haver estat identificat per 

l'agent que va ser agredit. Condem-

nat -fa un parell de mesos- a un any 

i mig de presó per donar una punta-

da de peu a un agent durant les pro-

testes del Tsunami Democràtic al 

Camp Nou, va dir al tribunal que va 

acudir a la mobilització de Via Lai-

etana d'aquell dia, però que només 

va seure una estona a terra i que va 

marxar sense agredir ningú.

L'agent agredit, per contra, s'ha 

ratificat en què Bartés es va dirigir 

a la línia policial, que el va colpejar 

a l'escut amb les dues mans i que va 

intentar prendre-li. La fiscalia de-

mana 6 anys de presó.

Bartés està acusat d'un delicte 

d'atemptat contra l'autoritat, d'un 

de desordres públics i d'un de mal-

tractament d'obra, pel seu com-

portament a les protestes que es 

van produir a Via Laietana el 18 de 

desembre de 2018 en contra de la 

celebració del Consell de Ministres.

Segons l'escrit de qualificació 

de la fiscalia, aquella tarda el mo-

lletà va acudir a la manifestació 

que s'havia convocat a Via Laietana 

amb "ànim de pertorbar la pau 

pública". Als informes finals, la fis-

calia ha mantingut la seva acusació 

inicial de quatre anys de presó.

La defensa reitera l'absolució
La defensa, per la seva banda, va ar-

gumentar que el Brian no va agre-

dir ningú i va afegir que en tot cas, 

si el tribunal considera que va ser 

ell l'autor de l'agressió, s'hauria de 

tenir en compte "la ínfima entitat" 

dels fets, recordant que l'agent no 

va necessitar atenció mèdica. 

SUPRAMUNICIPAL

El Consell Comarcal 
tanca l'exercici 2021 
amb 1,4 milions de 
romanent

El Comarcal ha tancat el pressu-

post de 2021 amb una liquidació 

positiva d'1.048.509 euros. En la 

sessió del ple extraordinari cele-

brada la setmana passada es va 

donar compte de la liquidació del 

pressupost de l'any passat. Aques-

ta xifra gairebé duplica el resultat 

pressupostari ajustat de l'exercici 

anterior, que va ser de 519.126 eu-

ros. El grau d'execució per l'estat 

de despeses ha estat del 68% i per 

l’estat d'ingressos del 68,4%. Pel 

que fa al romanent de tresoreria 

per a despeses generals, ha estat 

d'1.466.516 euros, xifra que repre-

senta una evolució positiva amb 

relació als dos exercicis anteriors 

(447.930 euros el 2020 i 19.013 eu-

ros el 2019). El mateix ple va apro-

var la modificació del pressupost 

per un import d'1.333.366 euros, 

800.000 euros dels quals es desti-

naran a la nova seu.  

El PSC celebra la 
Festa de la Rosa

PARETS. El pròxim dissabte 21 de 

maig, el PSC celebra a Parets la 

Festa de la Rosa. La jornada que se 

celebrarà de 18 h a 23 h a la plaça 

Doctor Trueta comptarà amb una 

botifarrada popular amenitzada 

per Duet d'ambients. 

La CUP denuncia la 
"instrumentalització" 
del 'Quatre Cantons'

MOLLET. La CUP ha denunciat a 

través d'un comunicat la "ins-

trumentalització amb finali-

tats electoralistes" del butlletí 

municipal, el Quatre Cantons.  La 

queixa arriba després de l'anunci 

de l'equip de govern de distribuir 

quinzenalment el butlletí. 

PARTITS

arxiu

OPCIONS DE VOT

(al quiosc municipal), al parc de 

Can Borrell, a la plaça Cinco Pinos, 

a la rambla Fiveller, a l'avinguda 

Llibertat (mercat) i a l'estació de 

Mollet-Sant Fost.

Una trentena de persones estan 

organitzant la consulta a Mollet, on 

l'organització espera que es puguin 

recollir entre 3.000 i 4.000 vots. "La 

gent que s'apropi a votar no hau-

rà de donar ni el seu nom ni DNI, 

serà un vot anònim però sí que 

demanarem codi postal, gènere 

i edat, per poder fer posterior-

ment l'estadística", diu Antonio 

López, membre de l'organització 

de la consulta.

A Parets del Vallès s'instal·laran 

tres taules, que estaran situades al 

passeig de Ronda, a tocar de la ri-

era, a l'avinguda Catalunya amb el 

carrer Monistrol, i a l'avinguda Ca-

talunya a tocar del Pavelló.

Per últim, a Sant Fost, es podrà 

votar a la plaça de la Vila.

Montornès en queda fora
L'horari de votació en aquesta de-

sena de taules serà de 10 a 15 h, i 

a partir de les 20 h es podran do-

nar resultats. Finalment, tot i que 

estava previst que es pogués votar 

també a Montornès, problemes de 

l'organització local han fet que la 

taula prevista hagi caigut.

Al Vallès Oriental també es podrà 

votar a l'Ametlla del Vallès, Canove-

lles i Granollers. 
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Descens de la contractacióEl programa Treball i Formació contracta 49 persones
Durant el mes d’abril de 2022 s’han formalitzat 

a la comarca del Vallès Oriental 10.331 

contractes, fet que suposa un descens de 2.886 

contractes respecte al passat mes de març,  i  de 

301 contractes respecte ara fa un any. 

El Consell Comarcal ha contractat 49 persones en el marc del programa 

Treball i Formació,  un programa que busca facilitar la inserció laboral 

mitjançant el treball, l’acompanyament i l’orientació. Els perfils dels nous 

treballadors abarquen agents cívics, auxiliars administratius, peons d’obra, 

de jardineria i neteja i capacitadors en gestions telemàtiques.

ECONOMIA

El nombre d'assalariats creix un 
8,5% al Baix Vallès en el primer 
trimestre, respecte a l'any passat  

BAIX VALLÈS. Durant el  primer 

tram d'any s'observa una millora 

substancial dels tres components 

de l’estructura productiva (empre-

ses, afiliacions en règim general i 

en règim autònom) al Baix Vallès. 

Aquest augment s'ha registrat al 

conjunt de comarques de la demar-

cació i Catalunya i, de fet, el Vallès 

Oriental mostra un dels creixe-

ments més importants.

Segons dades de l'Observato-

ri-Centre d'Estudis del Vallès Ori-

ental, la població assalariada ha 

augmentat a la comarca en 8.276 

persones (+7,1%). La població 

TEIXIT PRODUCTIU TAMBÉ INCREMENTA LA XIFRA D'AUTÒNOMS I LA DE CENTRES DE COTITZACIÓ

autònoma també ha mantingut la 

seva tendència a créixer; en con-

cret, les dades indiquen un aug-

ment de 375 persones (+1,3%). 

Pel que fa al nombre d'empreses,  

les dades del primer trimestre de 

2022 mostren la recuperació de les 

xifres, i es comptabilitzen 11.877 

centres de cotització a la comarca, 

un +1,3% respecte al primer tri-

mestre de l'any passat. 

Dades baixvallesanes
Pel que fa als municipis del Baix 

Vallès, manifesten la mateixa ten-

dència creixent en els tres pilars 

de l'estructura productiva. Pel que 

fa al nombre d'assalariats, la sub-

comarca compta aquest primer 

trimestre amb 35.049 persones, la 

qual cosa representa un increment 

del 8,5% respecte al mateix perí-

ode del 2021. També incrementa 

la xifra de persones autònomes. 

En aquest primer tram de l'any el 

Baix Vallès comptabilitza 6.971 

autònoms, un 2,9% més que l'any 

anterior. Mentre que pel que fa als 

centres de cotització, la xifra és de 

3.089, un 2,2% més que els regis-

trats durant el primer trimestre 

del 2021.   

GRIFOLS HA REBUT L'AVAL DE DIVERSOS ORGANISMES REGULADORS

Grifols compra Biotest per 
més de 1.000 MEUR
PARETS. La farmacèutica catalana 

Grifols, líder en el sector dels trac-

taments elaborats amb plasma 

humà, ha anunciat aquest dilluns la 

compra de la firma alemanya Bio-

test per més de 1.000 milions d'eu-

ros. Segons ha explicat l'empresa 

en un comunicat, aquesta operació 

els permetrà "accelerar i ampli-

ar" la seva cartera de productes, 

incrementar la disponibilitat de te-

ràpies plasmàtiques i disposar de 

la xarxa europea privada més gran 

de centres d'obtenció de plasma. 

Tal com ha apuntat Grifols, la fir-

ma controlarà el 96% dels drets de 

vot de Biotest AG i el 69% del seu 

capital social. Biotest AG i el 69% 

del seu capital social. L'adquisició 

s'ha completat després de tan-

car-se l'adquisició de la totalitat 

de les accions de Tiancheng (Ger-

many) Pharmaceutical Holdings 

AG. 

Una quinzena de comerciants van participar en la primera trobada Cafè 

Comerç, celebrada el 2 de maig a Can Rajoler, amb la presència de l’alcalde 

de Parets, Francesc Juzgado, i la regidora de Comerç, O’Hara Valdivia. 

L'objectiu és organitzar periòdicament aquestes trobades amb membres 

de l'Ajuntament, experts i comerciants per tal de potenciar el sector. La 

propera sessió –encara sense data fixada– estarà centrada en la temàtica de 

l’associacionisme i en la importància del seu enfortiment al municipi.

SILVIA FERRAN/AJ. PARETS

Arrenquen les trobades 'Cafè Comerç'  

Font: Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental

LA LLAGOSTA   3.354 2.813 540                        19,2%                

MARTORELLES 3.237 3.104 133                           4,3%               

MOLLET 11.600 10.785 815                           7,6%                

MONTMELÓ 2.099 3.031  -41                          -1,4%                

MONTORNÈS 4.942 4.713 229                            5%                

PARETS 7.287 7.099 188                           2,6%                

SANT FOST 1.581 1.458 123                            8,4%                

SANTA MARIA 59 48 11                            22,9%     

BAIX VALLÈS                                   35.049          33.051 1.998                         8,5%

1r Trimestre

2022

1r Trimestre

2021

Variació Variació

%

EVOLUCIÓ DELS ASSALARIATS AL BAIX VALLÈS
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La reserva de sòl que ha de fer el POUM per la previsió d'un hipotètic 

desdoblament de la C-17 previst al Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

és una mostra més de com l'urbanisme pot afectar la vida de les persones. 

Tot i que l'execució d'aquesta infraestructura sembla llunyana –això diu la 

Generalitat– el seu desenvolupament suposaria la desaparició del petit barri 

de la Casilla de Mollet i afectaria, ara per ara, una quarentena de veïns, que, 

en el pitjor dels casos serien expropiats i haurien de ser reallotjats. Més enllà 

de la idoneïtat o no del desdoblament de la C-17, també és qüestionable 

la manca d'informació als veïns, tant per part del govern català que ha 

dissenyat el planejament, com per part de l'Ajuntament, que ho ha hagut 

d'incloure al POUM. Un traçat projectat des d'un despatx de Barcelona no és 

només una línia dibuixada en un plànol sinó tot allò que pot comportar.

URBANISME DE DESPATX

Editorial

Bústia

La piscina oblidada
S'ha de tenir molt poca vergonya per dir en 
públic que totes les inversions que el Govern 
Plural va tirar endavant a la piscina munici-
pal coberta Miguel Luque no eren necessà-
ries i que van servir per malgastar diners. 
Quan vam arribar al poder ens vam trobar 
amb una piscina obsoleta que perdia 17.000 
litres d'aigua al dia per una fuita. Vam reno-
var totes les dutxes dels vestidors, els dos va-
sos d'aigua amb nou paviment antilliscant, el 
vestíbul, la seu del Club Natació, vam refor-
çar l'estructura de la planta soterrània, vam 
millorar la ventilació d'aquesta planta, vam 
solucionar els problemes en la canalització 
de l'aigua en els vasos, vam canviar part 
del mobiliari, vam introduir un nou sistema 
d'accés amb targeta, vam reparar el sistema 
d'escalfament de l'aigua, vam adquirir un 
nou acumulador d'emergència...

Tot això entre febrer i octubre de 2020 
i amb un estat d'alarma que durant molt 
temps no ens va permetre actuar a la pis-
cina ni licitar obres. Vam encarregar un 
avantprojecte per construir un gimnàs-sala 
polivalent a la piscina coberta, vam deixar 
planificades la reparació dels degotalls de 
la coberta, el reforç estructural a la zona del 
jardí o el canvi de la deshumectadora.

S'ha de tenir molt poca vergonya per dir 
públicament que totes aquestes millores no-
més van ser una operació de màrqueting del 
Govern Plural, i més si ho diu el PSC, que té 
abandonada la piscina fa molts anys. I que 
quan ha recuperat el poder ha paralitzat la 
resta de millores i en aquests 14 mesos no ha 
continuat amb les actuacions previstes que 
els usuaris de la piscina es mereixen.

Si alguna cosa ens poden dir als regidors i 
regidores del Govern Plural va ser que vam 
prioritzar el bon manteniment dels nostres 

equipaments, que acumulaven una deixa-
desa des de feia molts anys. 

JORDI SEGUER Portaveu d'Ara Parets 

PARETS DEL VALLÈS

Consulta del 14 de maig

Hi ha una falta de compromís per part del 
govern actual de convocar un referèndum 
perquè la ciutadania pugui triar lliurement 
la forma de govern d'Estat. La majoria de la 
població actual no va tenir oportunitat de vo-
tar la Constitució de 1978; i els que van po-
der, ho van fer amb la condició d'acceptar la 
monarquia, ja que no els van oferir l'opció de 
poder triar República, ni en aquell moment i 
fins a l'actualitat. Ens podem remuntar a les 
eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, 
l'última vegada que a Espanya la població va 
tenir les condicions polítiques òptimes per 
poder triar entre una forma d'Estat o una al-
tra; i que des del cop d'estat del 1936 es van 
cuidar que no tornés a ocórrer. I així ha sigut, 
perquè en l'anomenada Transició democrà-
tica, i fins ara, els hereus del règim s'han cui-
dat de tindre'l lligat. I és així que han passat 
més de 90 anys des de l'última vegada que 
aquest país va tindre l'oportunitat de poder 
decidir monarquia o república. Per pal·liar 
aquesta deficiència democràtica es va cons-
tituir una plataforma unitària, àmplia i plural 
per impulsar una consulta popular estatal. 
És una mobilització popular, no té caràcter 
vinculant; és un exercici democràtic perquè 
la ciutadania adopte l'hàbit d'immiscir-se en 
tot allò que li incumbeix fins a aconseguir 
que el dret a decidir la forma d'Estat no siga 
un delicte en aquest país. 

ENCARNA LÓPEZ, MÍRIAM SAMPERE, MARI 
CARMEN PICHARDO Grup promotor a Mollet de la 

Consulta Popular Monarquia o República

a companyia Barni Teatre ha por-
tat a l’escenari aquesta obra que 
Angel Guimerà va escriure ja fa 
més d’un segle, La filla del mar. La 

filla que va portar el mar i que, tot i acollida, 
mai serà dels nostres per ser diferent. La dife-
rència constituïda en fragilitat i objectiu fàcil 
d’engany o burla o rebuig, que s’endinsa com 
una daga en els sentiments més genuïns fins 
que alguna cosa acaba morint i la mentida 
acaba matant. Perquè la diferència, malgrat 
tot, no arriba molt més enllà de l’aspecte o de 
la cultura o de les creences, vull dir que no té 
res a veure amb les emocions. En aquest ter-
reny tots som iguals. Tots desitgem que ens 
estimin si no és que el desig d’amor ha estat 
tan profundament ferit que la fredor s’apode-
ra finalment de la identitat.

Tant és així, que l’argument de l’obra se-
gueix vigent i em va fer pensar en la quantitat 
de fills del mar que el nostre món actual ha fet 
néixer, provinents de l’altra costat de la Medi-
terrània. Quants fills del mar amb l’empenta 
del sentiments i passions comuns, l’instint de 
supervivència, el desig de ser acollits i esti-
mats per un entorn millor. La humanitat ha 

L

'LA FILLA DEL MAR'

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

anat evolucionant i molt en uns quants mi-
lers d’anys d’existència però hi ha coses que 
no han canviat i aquests nous fills del mar se-
guiran en molts casos rebent les conseqüèn-
cies de la diferència malentesa, la que genera 
por i fa néixer dubtes d’allò que som i d’allò 
que no som i ens amenaça. 

De totes maneres la por a la diferència 
no es manifesta només en la discrimina-
ció racial. Per fer al·lusió a l’actualitat, la 
trobem en les guerres i la podem obser-
var entre els fills de la mateixa terra, en la 
justificació de fets injustificables com l’es-
pionatge als polítics en el nostre entorn 
conegut o en la utilització de la mentida i la 
manipulació de la informació. Greus faltes 
de respecte a la diferència.

A la humanitat li queda encara molt camí 
per fer i una tasca important és la d’evitar 
finals tràgics com els de l’obra de Guimerà 
pels actuals fills del mar.

"L'obra de Guimerà em fa pensar

 en quants fills del mar ha fet 

néixer el nostre món, provinents

 de l'altra banda del Mediterrani"

La tendresa, ressò d’intimitats,
m’acull amb mans i braços d’esperit.
Reina i senyora del meu jo,
és la tendresa
un pòsit de bellesa i lliurament
que em dona i em fa donar
mil sentiments del cos, que s’insinuen.
Cada tendresa
m'ha edificat el vol del pensament
i em fa brollar d’allà de més endintre,
allò, que circulant sota la pell,
arriba a això que visc de més enfora.
La tendresa és somriure que es dibuixa
talment una carícia de l’ànima,
remor i afany que m’espurnegen vida.
La tendresa, potser bocí de somni,
em vola per les mans ratlles de llum.

Pilar Canela i Vila, del seu llibre Com 
si m'hi anés la vida

L
TENDRESA

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

luis M. Xirinacs, prologuista del po-
emari, ens dibuixa, movent-se entre 
els arbres del jardí terrenal del pen-
sament, el caminar del cos i l’ànima 

en què les errades són la llançadora perquè 
la intel·ligència adreci el camí, perquè en 
aquest adreçament és Com si m’hi anès la 
vida. I el camí troba la veritat del diàleg en-
tre l’esperit i la matèria. Curiosament aquest 
poemari es déu a la lectura de la tesi doctoral 
de Lluis M. Xirinacs, Un model global de la re-

alitat. L’amistat ha esdevingut creadora en el 
món de la poesia amb la germanor de la filo-
sofia. Contemplant el món la seva mística po-
ètica li fa escriure “és vidre trencadís, certesa 

i dubte / potser de por, tal volta d’esperança” I 

en el camí de la vida, la poeta confessa “passo 

a ser-ho tot dintre la senda,/ un arbre fet de 

fe i de transparència/ que enfonsa les arrels 

en si mateix”. La trobada d’un mateix és fruit 
de saber dialogar, i entendre de Com si m’hi 

anès la vida.



dV, 13 maig 202216

ESPORTS

Campions al CF MartorellesEl CF Mollet UE renova l'entrenador David Parra
El juvenil A del CF Martorelles ha aconseguit 

el títol de Segona Catalana Juvenil, en acabar 

primer del grup 31. La primera posició a la 

lliga també els permetrà pujar i jugar a Primera 

Catalana la temporada vinent.

David Parra i el seu equip tècnic seguiran dirigint al CF Mollet UE a 

la temporada 2022/23. La junta directiva del club ha decidit renovar 

l'entrenador, després d'una temporada en què el club molletà ha finalitzat en quarta posició a Primera Catalana. La propera serà la 
tercera temporada de Parra al capdavant de l'equip. 

El Muntanyenc recupera la 
caminada per la Serralada de 
Marina amb 19 km d'itinerari 

MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-llet organitzarà aquest diumenge 
la 24a edició de la caminada per la 

Serralada de Marina. L'entitat tor-

na a celebrar una de les seves jor-

nades principals amb els habituals 

canvis en el recorregut per donar 

als seus participants una experi-

ència nova respecte a altres anys.

La caminada per la Serralada 

de Marina presenta un nou recor-

regut aquest any com és habitual. 

Enguany, es prescindirà dels au-

tocars i la sortida es farà des de 

Mollet, més concretament des de 

l'aparcament de l'estació de tren 

Mollet-Sant Fost. Des d'allà, els 

participants aniran per la llera 

del riu fins al pont de Montmeló, 

on començaran a pujar cap a la 

muntanya pel barri del Telègraf 

de Montornès, on hi haurà el pri-

mer avituallament. Des d'allà, es 

recorreran diversos punts de la 

serralada com el Coll Mercader, el 

Castell de Sant Miquel, el Coll de 

Can Corbera (on hi haurà el segon 

avituallament) i la Font de la Mer-

cè. Finalment, els inscrits baixaran 

per Santa Maria de Martorelles de nou cap a Mollet, on finalitzaran 
els 19 km de recorregut.

Josep Solé, vicepresident del 

Club Muntanyenc Mollet, afirma 

que les inscripcions van "a bon rit-

me" tot i la situació actual. Solé de-

clara que des de l'entitat esperen 

arribar "sobre els 300 inscrits", 

una xifra similar a la que van tenir 

l'any 2019. El vicepresident reco-

neix que estan tenint "entrebancs 

i baixes" en l'organització de la ca-

minada, però que, tot i això, tenen 

"gent amb moltes ganes".

Respecte al recorregut, Solé ex-

plica que l'han variat "una mica", 

però que manté "trams que són 

bastant habituals". També re-

coneix que han hagut de canviar 

alguns trams previstos per "evi-

tar les zones de nidificació dels 

ocells".

Últimes inscripcions
Tothom qui vulgui participar en 

la caminada per la Serralada de 

Marina d'enguany encara ho pot 

fer. Dissabte al matí hi haurà una 

oportunitat en una parada que el 

club instal·larà a la plaça Catalu-

nya i diumenge hi haurà una altra 

en el mateix punt de sortida. Les 

inscripcions fetes el cap de setma-

na tindran un preu més elevat, en 

concret, 11 € per als socis i 16 € 

per als no socis.  sergi casanovas

SENDERISME  L'ENTITAT RECUPERA LA SORTIDA DOS ANYS DESPRÉS DE L'ÚLTIMA EDICIÓ

EL RETORN La caminada torna des de l'última edició, celebrada l'any 2019

Club MuntanyenC Mollet

PARETS. La caminada popular El 

Piolet torna aquest diumenge de 

la mà del Centre Excursionista 

Parets. Aquest any, l'entitat pre-

senta un recorregut d'11 km, pels carrers de Parets i per la zona agrí-
cola de Gallecs. Les inscripcions 

segueixen obertes tan online com 

presencialment. 

La caminada d'enguany tindrà el 

seu inici a les 9 h a la seu del Cen-

tre Excursionista Parets, al costat 

del Pavelló Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. El Piolet co-

mençarà amb trams urbans pels 

carrers del municipi, per després endinsar-se en la zona del parc 
agrícola de Gallecs. Enmig d'aquest 

recorregut, a l'Església de Santa 

Maria de Gallecs, els participants 

podran trobar un avituallament 

per recuperar energies. La jornada 

acabarà novament pels carrers de 

Parets, fins arribar a la seu de l'en-

titat. Allà, es farà una botifarrada 

acompanyada de música, sortejos i un foto call, organitzat per l'Asso-

ciació fotogràfica de Parets.

Les inscripcions encara estan 

obertes, tan digitalment al portal 

Runedia, com de forma presencial 

al local del Centre Excursionista 

Parets. La inscripció té un preu de 

8 € i inclou l'avituallament, l'en-

trepà de botifarra i el refresc al fi-

nal del recorregut, una samarreta 

tècnica i la participació en els di-

versos sortejos que es faran.

D'aquesta manera, el Centre 

Excursionista Parets vol tornar a 

oferir una jornada festiva d'esport,  

set mesos després de l'última que 

va ser excepcional per les restric-

cions de la COVID. Aquest any les 

mesures més relaxades perme-

tran tornar a gaudir de El Piolet. 

SENDERISME   LA CLÀSSICA JORNADA TORNA AQUEST DIUMENGE

PER GALLECS  El recorregut serà similar a l'edició de l'any passat

ajuntaMent de parets

Arriba una nova edició
de la caminada El Piolet
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Prop de 200 infants van participar dissabte passat al Cros Escolar de Parets. 

Les curses, organitzades per l'Ajuntament de Parets, es van desenvolupar 

durant tot el matí a les pistes municipals d'atletisme. En elles hi van participar 

nens i nenes nascuts entre els anys 2012 i 2018. Els participants es van dividir 

en sis categories: debutants (P-3), que van córrer una distància de 200 

metres; premini (P-4), amb 300 metres de recorregut; mini (P-5), amb 400 

metres; prebenjamí 1 (1r curs), amb 500 metres; prebenjamí 2 (2n curs), amb 

650 metres; i benjamí (3r i 4t) amb 900 i 1000 metres, respectivament.

AjuntAment de pArets

Prop de 200 participants al Cros Escolar 

L'Handbol Parets perd el primer 

lloc de la fase d'ascens i es 

complica pujar a Lliga Catalana

PARETS. El CH Parets no ha comen-

çat amb bon peu la fase d'ascens 

a Lliga Catalana. Els paretans van 

perdre la primera plaça del grup 

el passat cap de setmana, després 

de la derrota per 28-21 davant el 

Finestrelles SCH Esplugues. Els de 

Parets encara tenen per davant la 

segona volta de la fase, quatre par-

tits on es jugaran el desitjat ascens.

Els paretans començaven aquest 

tram de la temporada com a líders 

del grup pels punts aconseguits a 

la primera fase. Els de Josep Manel 

Herrero porten 3 punts de 8 possi-

bles i han perdut la primera plaça 

en favor de La Garriga, equip amb 

el qual empaten a 15 punts al cap-

davant de la classificació.

"Hem estat una mica irregu·

lars", reconeix l'entrenador de 

l'equip, Josep Manel Herrero. El 

preparador explica que tenen 

"partits més difícils" que els seus 

rivals. El tècnic creu que "La Gar·

riga i Esplugues són els millors 

equips de la categoria", però que, 

tot i això, espera "competir a tots 

els partits".

El pròxim partit del club de Pa-

rets serà aquest dissabte contra 

el CH Ràpid Cornellà, a la pista 

dels del Baix Llobregat. Josep Ma-

nel Herrero ressalta la importàn-

cia d'aquest partit: "La victòria 

davant el Cornellà importa molt, 

perquè són el primer equip fora 

d'ascens i els hi trèiem tres 

punts".   Sergi CaSanovaS

HANDBOL | Primera Catalana ELS PARETANS VAN PATIR UNA DERROTA DAVANT EL SCH ESPLUGUES

LLUITANT PER L'ASCENS L'Handbol Parets en un dels partits de la fase

CH pArets

Xose Deiros, del CA Parets, 
presenta el seu nou llibre: 
'Creciendo con la fuerza'
PARETS. L'entrenador del Club At-

letisme Parets Xose Deiros estrena 

el seu primer llibre publicat: Creci-

endo con la fuerza. El del club pare-

tà explica com aplicar l'ús de força 

en l'entrenament esportiu per a 

joves, un tema sobre el qual ha in-

vestigat i reflexionat per escriure 

el treball que ara publica.

Xose Deiros es va plantejar co-

mençar a escriure aquest llibre 

arran de "la problemàtica sobre 

com hem d'entrenar i què po·

den fer i no fer els nens i nenes", 

un tema sobre el qual "ningú ha·

via escrit". L'entrenador explica 

que llavors va començar a inves-

tigar i va decidir enfocar-ho des 

del "tema científic". Deiros ha 

arribat a diverses conclusions com 

per exemple que "no podem apli·

car tot el que fem els adults en 

els joves, però moltes coses sí". 

El del CA Parets també destaca que 

durant la recerca s'ha adonat que 

"l'ús de la força en categories in·

feriors és tabú" i, segons ell, això 

no hauria de ser així.

El resultat de tot aquest pro-

cés d'elaboració és un llibre amb 

"una demostració científica, 

una part de  seguiment, una al·

tra de psicologia i algunes més". 

L'entrenador destaca que tot i que 

la seva especialitat és l'atletisme, 

ha deixat "espai als esports col·

lectius". El seu objectiu final amb 

Creciendo con la fuerza ha estat 

"deixar un compendi de princi·

pis bàsics a futurs entrenadors".

Presentació oficial al Teatre
Deiros va presentar el llibre el pas-

sat divendres al Teatre Can Rajo-

ler, en un acte organitzat pel Club 

Atletisme Parets. A la presentació 

van assistir representants de la Fe-

deració Catalana d'Atletisme, del 

club i de l'Ajuntament de Parets. 

ATLETISME  L'ENTRENADOR PARLA SOBRE L'ÚS DE LA FORÇA EN ELS ENTRENAMENTS DELS JOVES

XOSE DEIROS

X.d.

Handbol infantil

El Club Handbol Parets torna a organit-

zar el diumenge que ve el seu Torneig 

Escolar, destinat als infants d'entre 6 

i 12 anys. La competició es disputarà 

entre les 9 h i les 13 h al Pavelló Muni-

cipal de Parets i es pot participar amb 

una inscripció gratuïta.

NOVA EDICIÓ DEL 
TORNEIG ESCOLAR
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El Calderí acull una jornada de pàdel amb 
Juan Martín Díaz, antic número 1 del món
MOLLET. El Club Tennis Mollet cele-
brarà aquest dissabte una jornada 
de pàdel amb el jugador professi-
onal Juan Martín Díaz, qui va ser 
número 1 del món durant 13 anys 
seguits. Martín Díaz jugarà uns 
quants partits d'exhibició contra 
els guanyadors d'un torneig previ 
que el Club Tennis ha fet entre els 
seus membres.

A més de l'activitat dins la pista, 
la jornada també comptarà amb 
diverses activitats complementà-
ries per a tota la família. La prin-
cipal d'elles serà un mercat de pa-
radetes, on participaran quasi una 
trentena de comerços de Mollet i 
de la zona. Durant el dia també hi 
haurà activitats per als nens i ne-
nes, sortejos i, fins i tot, una sessió 
musical amb un DJ.

El matí serà l'espai reservat per 
a les activitats amb Juan Martín 
Díaz. El jugador professional dis-
putarà els partits contra els gua-
nyadors del torneig previ. A con-

tinuació, Martín Díaz farà un clínic 
amb els nens i nenes de l'escola de 
pàdel del Club Tennis Mollet. La 
tarda estarà reservada per a les 
activitats més familiars, com jocs 
dirigits i classes d'iniciació al pà-
del, entre altres. Les activitats com 
el mercat o les degustacions gas-
tronòmiques estaran disponibles 
durant tot el dissabte.

El club molletà també aprofitarà 
l'assistència dels seus membres 
i dels representants de l'Ajunta-
ment per realitzar la inauguració 
oficial de les noves dues pistes de 
la instal·lació d'El Calderí.

Les activitats seran gratuïtes, 
excepte els partits d'exhibició de 

Juan Martín Díaz. Per veure al ju-
gador professional, s'haurà de pa-
gar 10 €, un preu que inclou una 
samarreta commemorativa de la 
jornada.

Bones perspectives
Dúnia Ruath, membre del Club 
Tennis Mollet i organitzadora de 
l'esdeveniment, reconeix que és "el 

primer cop" que duen a terme una 
jornada com aquesta i que esperen 
una "bona afluència de gent".

Sobre el fet de poder comptar 
amb un jugador de pàdel de la talla 
de Juan Martín Díaz, Ruath afirma 
que per al club és "un privilegi 

poder portar a Mollet un per-

sonatge així". La del Club Tennis 
explica que la seva intenció era 
portar també la parella habitual a 
les pistes de Martín Díaz, però per 
motius de calendari no ha estat 
possible. Tot i això, Ruath confia 
que serà "una jornada molt com-

pleta".  sergi casanovas

TENNIS I PÀDEL  L'ESDEVENIMENT, ORGANITZAT PEL CLUB TENNIS MOLLET, COMPTARÀ AMB PARTITS D'EXHIBICIÓ, UN MERCAT I PROPOSTES PER A TOTA LA FAMÍLIA

Del Club Tennis Mollet al rànquing ITF
Fernanda Rain és la primera jugadora del Club Tennis Mollet que entra al 
rànquing internacional ITF. La jugadora xilena ho ha aconseguitww en una 
gira per diversos tornejos d'Egipte, on ha aconseguit els punts necessaris 
per entrar a la classificació. La tenista, de només 17 anys, explica que està 
"molt feliç i amb molta il·lusió" amb aquesta fita i que no s'esperava 
aconseguir aquests punts ara "per res del món". Fernanda Rain ha entrat 
al rànquing ITF en la posició 1706. Ara, la jugadora es prepara per seguir 
disputant tornejos a Grècia, on farà una nova gira en poques setmanes.

Club Tennis MolleT

"Les ganes de guanyar", el 
secret de les motos de Derbi

BAIX VALLÈS. Antics membres i treballadors de 
la Derbi es van reunir al Casal Cultural de Mo-
llet per parlar i recordar els anys de competi-
ció de la marca baixvallesana. A l'acte es van 
repassar anècdotes i experiències de l'època 
en la qual Derbi competia al Campionat del 
Món de Motociclisme. L'exmecànic Joan Ruiz 
destacava "els grans esforços humans i 

econòmics" que es feien per poder competir. 
L'èxit va començar l'any 1969, quan va acon-
seguir el seu primer mundial amb Ángel Nie-
to. El zamorà va ser el pilot més destacat de 

Derbi als anys 70 i així ho va corroborar Ruiz: 
"Nieto era el número 1 i la resta de pilots 

tenien ordres de quedar-se darrere seu".
Ruiz va afirmar que el secret de les motos 

Derbi era que "hi havia ganes de guanyar 

carreres". En total, Derbi va aconseguir 21 
títols del món al motociclisme.

En l'acte, Ruiz va compartir taula amb Di-
ego Fernández, comercial de Derbi i presi-
dent de l'Associació del centenari, i Andreu 
Rabasa i Albert Adami Rabasa, membres de 
la família propietària de la fàbrica. 

MOTOR  AFICIONATS RECORDEN LA MARCA PEL SEU CENTENARI

L'ESPERIT DE LA DERBI La xerrada va formar part del del centenari de la marca

s.C.

"És un privilegi poder
portar a Mollet a un

jugador de la importància
de Juan Martín Díaz"
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El Circuit escalfa motors pel 
Gran Premi d'Espanya de F1

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya ha inaugurat la 32a 

edició de la Fórmula 1 Pirelli Gran 

Premi d'Espanya 2022 amb el pri-

mer dels actes oficials, la presen-

tació de l’esdeveniment. L’acte va 

tenir lloc dimecres al parc d’atrac-

cions del Tibidabo de Barcelona.

L’esdeveniment va estar presi-

dida per Roger Torrent, president 

del Circuit i Conseller d’Empresa i 

Treball; que va estar acompanyat 

per Josep Mateu, president del 

RACC; Pere Rodríguez, alcalde de 

Montmeló; Jaume Collboni, primer 

tinent d’alcalde de Barcelona; i Jo-

sep Lluís Santamaría, director del 

Circuit de Barcelona-Catalunya. 

També van ser presents diversos 

pilots vinculats amb l’esdeveni-

ment, com Pedro Martínez de la 

Rosa, expilot d’F1; Pepe Martí, pi-

lot d’F3; i Belén García, integrant 

de les W Series.

El director del Circuit, Josep 

Lluís Santamaría, destacava que 

"després d’uns anys difícils, tor-

nem a tenir públic a les nostres 

tribunes. Tant és així que hem 

hagut de treballar per ampliar 

l’aforament de les instal·laci-

ons". Santamaría també feia una 

crida al públic: "Volem que entre 

tots fem d’aquest Gran Premi 

una edició històrica”.

Últimes entrades
El Circuit ha posat a la venda les úl-

times localitats disponibles per als 

aficionats. Són les entrades de visi-

bilitat reduïda, que presenten una 

reducció d’un 25% al seu preu. Es 

venen en forma d’abonament de 

tres dies i estan disponibles a par-

tir de 180 euros. 

MOTOR   ES POSEN A LA VENDA LES ÚLTIMES LOCALITATS DISPONIBLES AMB VISIBILITAT REDUÏDA

LA PRESENTACIÓ Celebrada al Tibidabo i amb tots els responsables del GP

CIRCUIT DE BCN-CATALUNYA

El FS Parets es manté en 
la lluita per l'ascens

PARETS. El FS Parets i l'AE Montor-

nès s'enfronten aquest diumenge 

en duel clau per als dos conjunts. 

Els paretans necessiten els 3 punts 

per seguir lluitant per la segona 

posició, que els donaria accés a la 

Tercera Divisió Nacional.

José Manuel Ibáñez, entrena-

dor del FS Parets, reconeix que 

"s'estan alineant moltes coses 

perquè puguem lluitar per l'as-

cens", un fet que fa unes jornades 

ho veien "impossible".

Ibáñez espera un duel "molt 

complicat" i que es resolgui "en 

els últims minuts". Tot i això, el 

tècnic afirma que aniran a totes, 

ja que necessiten "els 3 punts per 

seguir optant a la plaça d'as-

cens".  

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  ARRIBA EL DERBI BAIXVALLESÀ

EL PRECEDENT El FS Parets va guanyar 11-1 el derbi de la primera volta

FS PARETS

AE MONTORNÈS - FS PARETS

Diumenge, 15  19:30 h Montornès
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CULTURA
28a edició de la Fira del Destorb'Escalofrío' a Can Pantiquet, amb AMAM
Diumenge tindrà lloc la 28a Fira del Destorb –a 
càrrec de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i 
Comarca– a l'avinguda Llibertat, davant del Mercat 
Municipal. De 9 h a 14 h hi haurà les parades on es 
podrà trobar i comprar tota mena d'elements.

The Picture Show Cinefòrum –cicle de cinema organitzat per 
AMAM– projectarà aquest divendres a les 21.30 h al Centre Cívic de Can Pantiquet el film Escalofrío, escrit i dirigit 
per Carlos Puerto (1978). L'entrada és gratuïta i no està 
recomanada als menors de 18 anys.

MOLLET.  El Museu Abelló celebra-
rà des d'aquest divendres i fins al 
diumenge 22 de maig el Dia Inter-
nacional dels Museus, una com-
memoració que enguany porta el 
lema El poder dels Museus.

El dia central d'activitats serà 
dissabte –quan tindrà lloc la tra-
dicional Nit dels Museus–. Tot ple-
gat arrencarà amb la masterclass 
Barro y luz, a càrrec de Manuel 
Outumuro, l'autor de l'exposició 
Música de cámara que es pot visi-
tar al mateix museu molletà. Ou-
tumuro parlarà en aquesta sessió 
que arrencarà a les 10.30 h sobre 
la fotografia, així com de la seva ex-
periència i forma de treballar.

No hi mancaran les activitats 
per als més petits, i de 16.30 h a 
18.30 h tindrà lloc el joc de pistes 
familiar Misteri al Museu Abelló: un 

personatge desconegut embolica la 

col·lecció. L'activitat compta amb la 
col·laboració del Forn i Pastisseria  
Prat, que oferirà una recompensa 
als participants. Tot seguit, arriba-
rà el torn musical. A les 19 h l'Esco-
la Municipal de Música i Dansa de 
Mollet oferirà una vetllada de mú-
sica i dansa a les sales Museu; i a les 
21.30 h, Jumble Sounds protagonit-
zarà un concert de swing.

Més enllà de les activitats, el Mu-
seu Abelló també obrirà les portes 
amb entrada gratuïta per tal que 
tothom pugui gaudir de les exposi-
cions. Cal destacar l'horari especi-
al de dissabte, obert fins a les 23 h. 
A la Casa del Pintor es faran visites 

ART  ARRENCA EL PROGRAMA D'ACTIVITATS PER COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS, AMB PROPOSTES ARTÍSTIQUES, AIXÍ COM DE MÚSICA I FOTOGRAFIA

s.c.r.

El Museu Abelló, farcit d'actes

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

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

JOVES ARTISTES: DE 
L'INS MOLLET AL 
MUSEU ABELLÓ

Els alumnes de segons de batxillerat de l'Institut Mollet van ser el cap de setmana 

els protagonistes del Racó de l'Artista. Com és habitual, van exposar el seu pro-

jecte final, inaugurat divendres a la tarda. L'Angelina Serra, coordinadora del de-

partament d'Arts de l'institut molletà, destacava en la inauguració que enguany és 

encara més especial, "perquè aquesta generació ha viscut la Covid i hi ha hagut 
poca possibilitat de venir al Museu Abelló". Cada alumne va fer el seu projecte, 

de temàtica lliure, però tots tenien l'antropometria com a unió. Les tècniques i 

obres realitzades eren ben diverses i anaven des de la tridimensionalitat amb una 

proposta per veure amb ulleres 3D, l'acrílic, el grafit o l'interiorisme. Per la seva 

banda, uns fils vermells al centre del Racó de l'Artista va ser l'única obra que es va 

realitzar des d'un inici pensant en l'espai i unia la resta d'obres.

guiades, també de franc, amb pla-
ces limitades. Concretament les 
portes obertes seran els dies 14, 
15, 18, 19, 20, 21 i 22 de maig. Per 
a les visites guiades, es recomana 
reservar al web del Museu Abelló, 
a través del correu electrònic mu-

seuabello@molletvalles.cat o tru-
cant al 93 544 50 99. 

Racó de l'Artista

La primera activitat del Dia Internacio-

nal dels Museus a l'Abelló serà aquest 

divendres a les 19 h amb la inauguració 

del nou Racó de l’Artista a càrrec del 

dissenyador molletà Xavi Clavijo, que 

presentarà Made in Mollet, per celebrar 

els 10 anys del seu estudi Cal 42.

XAVI CLAVIJO 
INAUGURA MOSTRA

cal 42

XAVI CLAVIJO

Aprenent a mirar la 

natura d'una altra manera

MOLLET. L'italià Alessandro Qua-
ranta va ser el cap de setmana 
protagonista a Gallecs amb el seu 

laboratori Sentinelles i profetes, or-
ganitzat de la mà del CRA'P.

L'objectiu era clar: sortir dels so-

VÍDEO  ALESSANDRO QUARANTA I EL CRA'P VAN ORGANITZAR UN LABORATORI A GALLECS

ENREGISTRANT  Durant el laboratori, prenent imatges de Gallecs

cra'p

rolls constants de la ciutat, sentir i 
assimilar la natura i posteriorment 
enregistrar-la. És per això que el 
primer pas va ser "passejar en 

exploració, sense càmera", expli-
cava l'Alessandro, qui destacava: 
"No entenc gaudir d'un lloc amb 

imatges, agafant-lo i portant-lo a 

casa, com si agafés una flor".
El vídeo no s'incorporava en 

aquesta proposta com un mitjà de 
distracció, sinó que, "utilitzat de 

certa manera, pot ser un mitjà 

d'aprenentatge a la visió i con-

centració, un mitjà amb el qual 

es pot aprendre a mirar d'una 

altra manera". El vídeo va ser, per 
tant, el mitjà però no la fi. Concre-
tament va ser el mitjà amb el qual 
canalitzar aquesta exploració i im-
mersió a la natura.

De l'Alessandro Quaranta desta-
ca que ha investigat sobre les imat-
ges en situacions de descoberta 
de la natura enfocant-se a infants 
amb trastorns d'atenció.  
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La Global Bubble Weekend 

recapta 1.165 euros solidaris

MOLLET.  La Global Bubble Week-
end va omplir el passat cap de set-
mana la capital baixvallesana de 
bombolles. Amb dos espectacles 
de sala a càrrec de Whitedreams i 
del molletà Dr. Bombolles –l'Adrià 
Viñas, organitzador del festival 
com a membre d'Un Toc de Fes-
ta–, i tallers relacionats amb el 
món bombollaire als matins, amb 
cercavila inclosa dissabte. No hi va 

faltar tampoc la gala solidària, que 
tancava l'esdeveniment, i amb la 
qual es van recaptar 1.165 euros 
per a l'ONG Asperpol.

L'Adrià Viñas fa una valoració 
"molt bona" d'aquesta primera edi-
ció sense mascaretes ni restriccions. 
Viñas destaca la primera actuació de 
la batucada de l'escola Joan Salvat 
Papasseit fora del barri. A més, del 
seu espectacle a la Fiveller, l'estre-

na del xou en sala, assegura que "va 

funcionar molt bé" i que va "gau-

dir com un nan" fent-lo.
De cara a l'any que ve, sí que va-

loraran, però, què fer amb l'actua-
ció de divendres al vespre, perquè 
en va ser l'única que va punxar pel 
que fa a assistència. També bus-
caran "ampliar la implicació de 

les escoles" i incrementar-ne els 
espònsors.  

ARTS ESCÈNIQUES  EL CAP DE SETMANA ES VA CELEBRAR AQUEST FESTIVAL BOMBOLLAIRE

WHITEDREAMS  Va inaugurar el festival, divendres al vespre a Can Gomà, amb l'espectacle 'Life bubbles show'

joanma gómez

El cartell de la festa 

de Parets, a concurs

Setmana cultural de 

l'Escola de Música

L'Ajuntament de Parets ha con-
vocat el concurs per escollir la 
imatge de la festa major d'estiu 
2022, i la temàtica d’enguany 
és el 25è aniversari del Centre 
Cultural Can Rajoler. Al concurs 
hi poden participar totes les 
persones majors de 16 anys i el 
termini per a fer-ho és del 23 de 
maig al dia 17 de juny a les o fi-
cines de Can Rajoler. El guanya-
dor s'endurà 500 euros.

L'Escola Municipal de Música de 
Parets celebrarà a partir de dimarts 
la setmana cultural, amb activitats 
fins dijous al parc de la Linera. Tot 
plegat coincideix amb el període de 
preinscripcions per al curs 2022-
2023. Les sol·licituds es poden fer 
del 16 al 27 de maig de manera te-
lemàtica a través del web de l'Ajun-
tament. Per formalitzar la matrícula 
caldrà demanar cita prèvia durant 
la primera quinzena de juliol.

El Casal Cultural acull aquest diven-
dres (20 h) una nova tertúlia artís-
tica conduïda per Judith Vizcarra. 
Se centrarà en Mundos sutiles, del 
fotògraf paretà José Luis López Sán- 
chez, un treball que és el resultat de 
la cerca de la mirada primitiva i sin-
cera, sense artificis i sense estigmes 
ni prejudicis. És l'intent constant de 
mostrar amb naturalitat no sols el 
que han vist els ulls, sinó també el 
que ha sentit l'ànima.

BREUS

Abacus organitza 

un taller de

dibuix manga

Tertúlia artística

sobre el treball 

'Mundos sutiles'

La botiga Abacus de Mollet orga-
nitza aquest dissabte (12 h) un 
taller de dibuix manga adreçat 
a infants a partir dels 8 anys. El 
manga és un còmic d’origen japo-
nès del segle XIX, és apte per a to-
tes les edats i inclou una gran va-
rietat de temes: n'hi ha de terror, 
d'aventures, d'acció, històrics… 
Tot plegat es fa coincidint amb la 
commemoració del mes del cò-
mic que celebra Abacus.
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MOLLET.  El parc de Can Mulà serà 

dissabte l'escenari de la tercera 

edició de la Fira de la Cervesa Ar-

tesana de Mollet, organitzada pel 

clan de La Penúltima de la Colla 

dels Torrats.

El darrer any que es va fer l'acte 

(2019), el parc va acollir més de 

2.000 persones per tastar cervesa 

artesana i original, fabricada per di-

ferents mestres cervesers arribats 

de diferents punts de Catalunya.

Enguany es mantindrà el format 

i els assistents trobaran fins a 13 

cervesers diferents, la majoria 

dels quals repeteixen, com Hobac, 

Oriental Brewing Co, Tro Ales, Mas 

Malta, Bripau, Cornèlia o L'Escu-

matent. Pel que fa a les estrenes, hi 

ha Espina de Ferro, cerveses Quer 

o Garage, una de les més reconegu-

des en l'àmbit nacional. A més, la 

fira comptarà amb la presència de 

les cerveseries molletanes Hops i 

Brannigans, que també portaran 

les cerveses artesanes que venen 

habitualment als seus establi-

ments. A més, hi haurà sis food 

trucks amb pizzes, hamburgueses, 

pasta, platets, embotits casolans i 

POPULAR  EL CLAN DE LA PENÚLTIMA DE LA COLLA DELS TORRATS ORGANITZA LA TERCERA EDICIÓ D'AQUEST ACTE QUE EL 2019 VA APLEGAR UNS 2.000 ASSISTENTS

crepes entre d'altres.

La gran novetat d'enguany és 

el fet de comptar, per primera 

vegada amb uns cervesers inter-

nacionals. Es tracta de Juguetes 

Perdidos, de l'Argentina, una de 

les cerveseres artesanes més im-

portants i premiades del continent 

sudamericà.

Una jornada farcida d'actes
Al llarg del dia hi haurà tot un se-

guit d'actes. A les 10.30 h, una cer-

cavila des de la plaça de Catalunya 

fins al parc Can Mulà amb la Banda 

del Moll Fer que donarà el tret de 

sortida a la fira.

Al parc hi haurà animació in-

fantil al matí a càrrec de Sona que 

trona (11.30 h), un concert vermut 

amb Andrés Hidoque (13 h) i un 

dinar popular amb la màgia del Ki-

lin mag i la música punxada pels dj 

Oldreadyboys (14 h).

A la tarda serà el torn del concert 

del Gran Torino Blues Co (18 h) i 

de la tabalada dels Diables de Mo-

llet (19.30 h). I a la nit actuaran els 

grups de música Finger Monkeys  

(20.30 h) i T-Nue (22 h). Tot plegat 

es tancarà amb els dj Mañaneo que 

punxaran música fins a la 1 h.  

La Fira de la Cervesa Artesana 

estrena mestres internacionals

SANTA MARIA DE MARTORELLES.  La 

companyia Escandall Teatre re-

presentarà diumenge (12.15 h) 

al pavelló poliesportiu de Santa 

Maria l'espectacle XX. Tres accions 

sobre la societat patriarcal.

La proposta està dividida en 

tres actes on es reflexiona sobre 

alguns aspectes micromasclistes 

de la societat. Des de l'humor i la 

tragèdia es reflexiona sobre les 

floretes (piropos), les dones flore-

ro i la moda. Cadascuna de les tres 

intervencions tenen un to inno-

cent i naïf que acaba en tragèdia.  

Tanmateix, tècnicament, artística-

ment i temàticament les tres acci-

ons són radicalment diferents.

"L'obra versa sobre el paper 

que desenvolupa la dona en 

aquesta societat patriarcal", 

apunta la companyia, alhora que 

destaca que l'actuació "està pen-

sada per ser representada al 

carrer davant de qualsevol ti-

pus de públic", tant infants i ado-

lescents, com adults i gent gran. 

L'entrada és gratuïta.  

'Tres accions sobre la societat 

patriarcal', amb Escandall

ARTS ESCÈNIQUES  LA REPRESENTACIÓ SERÀ DIUMENGE AL POLIESPORTIU DE SANTA MARIA

'FLORERA'  Imatge del segon acte de l'espectacle d'Escandall Teatre

escandall teatre

n  El mateix diumenge, però a les 11 h, la 

Marisqueria La Flor acull el tercer Eno-

tast de Santa Maria, amb les explicacions 

del sommelier Dani Garcia. S'hi podran 

degustar dues tapes exquisides marida-

des amb dos vins de la terra de la Pansa 

Blanca, DO Alella. El preu és de 8 euros i 

cal inscriure's a enoturismedoalella.com.

LA FLOR ACULL EL 

TERCER ENOTAST

Slow Olou i Mumusic 
Circus, a Martorelles

MARTORELLES.  Aquest cap de set-

mana arrenca a Carrencà la terce-

ra edició del festival Vine Al Pati o 

VAP (que els anteriors anys s'ano-

menava Vespres Al Pati).

Dissabte hi actuarà la companyia 

Slow Olou, amb l'espectacle itine-

rant Escargots. Es tracta d'un xou 

d'humor visual, un actuació de cre-

ació amb sensacions, una experi-

ència lenta i plena per a l'especta-

dor. Hi haurà dos passis, a les 19 

h i a les 20.30 h. L'endemà a les 12 

h serà el torn de Mumusic Circus, 

amb Petits prínceps, un espectacle 

poètic i sensible que diverteix pe-

tits i grans. Les entrades tenen un 

cost de 3 euros i es poden adquirir 

a martorelles.cat/entrades.

Pel que fa a la resta de propostes 

del VAP, el 21 de maig hi actuarà 

Sound de Secà amb Emoriô; el 22 

serà el torn de Sàndal Producci-

ons, amb Animalia,Inc i Horses in 

town; i tot plegat clourà el dissabte 

28 amb els concerts de Magalí Sare 

i Judit Neddermann & Vernat a la la 

Nit Brunzit. 

EL FESTIVAL VINE AL PATI ARRENCA DISSABTE A CARRENCÀ

'ESCARGOTS'  Serà l'espectacle que obri la tercera edició del festival VAP

slow olou

Anna Moragriega, finalista

del tercer premi TalentJove
PARETS. La productora de cinema 

Anna Moragriega, de Parets del 

Vallès, és una de les tres finalistes 

del tercer premi TalentJove, que 

atorga el Consell Comarcal en col-

laboració amb Premsa d’Osona SA, 

emmarcat en el premi Vallesà de 

l'Any, i vol posar en valor els joves 

vallesans que destaquen en qual-

sevol tipus de sector o d’activitat a 

la comarca o al món. Els altres dos 

finalistes són l'alumne del Pla de 

Transició al Treball Jesús Sáez, de 

Sant Celoni, i la futbolista del Bar-

ça Gemma Font, de Tagamanent. El 

20 de maig es lliurarà el guardó.  

GUARDONS  LA PARETANA ÉS PRODUCTORA DE CINEMA

dissabte 14

diumenge 15

divendres 13

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

Situació anticiclònica, 

alguns núvols alts a prime-

ra hora, i cel serè la resta 

del dia. Temperatures més 

altes, pràcticament d'estiu.

Matí serè fins a mitja tarda, 

moment en què s'entera-

nyinarà de núvols alts i 

prims, restant tota la tarda 

d'aquesta manera. La tem-

peratura pujarà un pèl més.

Situació inversa a la de 

dissabte, quant a la nuvo-

lositat, amb matí amb un 

tel de núvols alts, i tarda 

més asserenada.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 5 22ºC 11ºC 20ºC 0,6 27 km/h SE

DIVENDRES, 6 22ºC 10ºC 21ºC - 31 km/h SE

DISSABTE, 7 24ºC 11ºC 21ºC - 24 km/h SE

DIUMENGE, 8 23ºC 11ºC 23ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 9 24ºC 13ºC 21ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 10 26ºC 12ºC 25ºC - 26 km/h SE

DIMECRES, 11 26ºC 13ºC 24ºC - 29 km/h SSW

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

Martorelles, després de 3 anys
MARTORELLES.  La plaça El·líptica 

acollirà diumenge (17 h) la tradicio- 

nal Ballada de Roda organitzada 

per l'Agrupació Ball de Gitanes de 

Martorelles en col·laboració amb 

l'Ajuntament.

La Ballada, considerada una de 

les més clàssiques del ball de gita-

nes, comptarà amb la participació 

de les quatre colles de Martorelles. 

També hi seran presents la Colla de 

Gitanes i antics dansaires de Cer-

danyola, el Ball de Gitanes de Pa-

rets i la Colla de Gitanes de Ripollet.

"És el retorn de la Ballada de 
Roda a Martorelles, ja que l'últi-
ma que vam fer va ser el 2019, 
abans de l'esclat de la pandè-
mia", ha explicat Pere Truyols, 

membre de la junta de l'Agrupació 

Ball de Gitanes de Martorelles.

Una tradició que organitza anu-

alment l'Agrupació de Colles de 

Ball de Gitanes del Vallès que agru-

pa una trentena de colles de ball de 

gitanes de la zona del Vallès.

A banda d'aquesta ballada, 

l'agrupació martorellesenca pre-

POPULAR  L'ESDEVENIMENT ES FARÀ AQUEST DIUMENGE A LES 17 H, A LA PLAÇA EL·LÍPTICA

45a ballada gitanera de Parets

Diumenge se celebrava la 45a ballada de Gitanes de Parets, amb la colla 
gitanera de Lliçà d’Amunt com a convidada. Enguany es va commemorar 
també el 8è memorial Pere Parera Anfruns. Margarita Planas, presidenta 
de l’associació Ball de Gitanes de Parets, es mostrava molt "contenta" per 
la jornada i per "haver fet balls conjunts entre petits i grans".

silvia ferran / aj. parets

para noves col·laboracions fora 

del Vallès, i preveu fer arribar una 

mostra d'aquesta dansa tradicio-

nal al País Basc.

D'altra banda, l'entitat rebrà 

aquest divendres a Barcelona un 

premi Cors Clavé 2021 pel vídeo 

del Festival del Centenari del Mes-

tre Baldomero, com a millor produc-

ció de cultura popular no coral.  

Celebració del Dia 
de les Lletres Gallegues
MOLLET.  La Irmandade a Nosa Galiza 

celebra aquest diumenge el Dia de 

les Lletres Gallegues amb la hissada 

de la bandera. La hissada tindrà lloc 

a la plaça Prat de la Riba a les 12 h. 

Aquesta festivitat se celebra cada 

17 de maig a Galícia per honrar la 

llengua i literatura gallega i és un 

dia d'exaltació de la cultura gallega. 

La data triada correspon a la data de 

publicació del poemari Cantares Ga-

llegos, de Rosalía de Castro.

Enguany, la Irmandade vol com-

memorar aquesta data donant a 

conèixer l'obra del poeta Floren-

cio Delgado Guarriaran, a qui hi 

dediquen la festivitat aquest any.

Posteriorment, i ja a la seu de 

l'entitat (a Can Gomà) hi haurà un 

dinar de germanor i a partir de les 

16 h tindrà lloc una conferència 

a càrrec de Manoel Carrete amb 

el títol O Galeguismo de Florencio 

Delgado Gurriarán, qui també pre-

sentarà el seu darrer llibre, Cartas 

de Emilia Pardo Bazán, Galicia en 

Catalunya. Per acabar, la banda de 

gaites de l'entitat molletana oferi-

rà un petit concert de música tra-

dicional gallega.  

DIUMENGE A LES 12 H ES FARÀ LA HISSADA DE LA BANDERA

Festival flamenc a Sant Fost
SANT FOST.  El Voluntariat Social 

per Sant Fost i l'Associació Cultu-

ral de Danses de Sant Fost porten 

aquest diumenge (12 h) a l'Audito-

ri de l'Ateneu Jaume Rifà el festival 

Aires del Sur, amb les actuacions 

d'Esencia Flamenca i Coro Sen-

tir Rociero. Es tracta d'un festival 

musical flamenc per a la gent gran. 

L'entrada és gratuïta però cal re-

servar al 688 300 501. A més, hi 

haurà un punt de recollida de bric 

de brou per al Banc d'Aliments de 

Sant Fost.  

'AIRES DEL SUR' SERÀ DIUMENGE I S'ADREÇA A LA GENT GRAN
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