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Avis usuaris del Club Sant Jordi de Mollet reclamen a Catalunya Caixa que el reobri

“Tancar el casal ens ha fet molt mal”

J.
L.

R
.

Alguns usuaris del Club Sant Jordi que reclamen la reobertura del casal i s’ofereixen a organitzar activitats

Mollet del Vallès

JL. Rodríguez Beltrán

“Nosaltres hem estat com 
una família, i ara aquesta 
família ja no hi és perquè 
no tenim lloc”. Ho diu Juan 
Urquia de 78 anys, un dels 
usuaris del Club Sant Jordi, 
el casal de gent gran del barri 
de Plana Lledó de Mollet 
que, 25 anys després de la 
seva obertura, la Fundació 
Catalunya Caixa ha decidit 
tancar en el marc d’un procés 
de reconversió dels 40 
centres similars que té a tot 
Catalunya.

El casal es va fer en uns 
terrenys cedits per l’Ajun-
tament i ara la decisió uni-
lateral de l’entitat financera 
ha agafat per sorpresa els 
usuaris, un centenar de per-
sones grans. L’explicació de 
Catalunya Caixa és que no 
té sentit tenir un espai obert 
només perquè els avis juguin 
a cartes i vol obrir-lo a altres 
sectors socials.

Juan Urquia, que feia 18 
anys que anava al Casal, era 
l’únic dels usuaris que tenia 
les claus de l’edifici. “Feia 
com de conserge. Hi havia 
confiança i jo a vegades 
podia obrir o tancar si ens 
deixaven”, explica. Un mes 
després que la caixa decidís 
tancar, Urquia recorda “les 
partides de dominó, de car-
tes, els balls, o els tallers” 
que ja no es poden fer. Un 

altre usuari, Luis Lozano, de 
82 anys, que anava al Casal 
des dels seus inicis, enyora 
sobretot les amistats perdu-
des. “De totes les activitats 
que vam fer jo em quedo amb 
les amistats. Aquí tothom ja 
es coneixia. Som del mateix 
barri Plana Lledó, tot i que 
alguns són de Santa Rosa, 
del Centre o de Lourdes”, 
explica Lozano, que encara es 
troba amb alguns dels com-
panys, tot i que han hagut de 
canviar de lloc perquè “una 
gran part fan bitlles al parc 

dels Colors, però ja no és el 
mateix”. Un altre avi, Pedro 
Ciñón, de 69 anys, referma 
l’opinió dels seus companys 
de partida. “Ens veiem de 
tant en tant quan venim al 
parc dels Colors, però això no 
és el mateix. Ens han fet molt 
de mal”. 

Amb el tancament del 
casal, els usuaris s’estan 
organitzant per intentar reo-
brir l’equipament. “Intentem 
negociar amb Catalunya Cai-
xa, però només ens diuen de 
parlar i parlar sense soluci-

ons. Nosaltres només dema-
nem  que ens puguin obrir 
tan sols una sala polivalent i 
amb això ja fem”, diu Urquia. 
Pensa el mateix Narciso Díaz, 
de 71 anys i que feia vuit 
anys que anava al casal, i que 
demana només que els escol-
tin. “Ningú ens escolta. Ja fa 
tres anys que vam començar 
a  perdre les classes i tallers, i 
ja als darrers mesos vam veu-
re com s’emportaven materi-
al com cadires o taules. Què 
podem fer ara que ja està 
tancat?”, es pregunta Díaz.  

Els usuaris han intentat 
trobar solucions amb l’Ajun-
tament de Mollet, que fins 
ara els ha proposat espais 
temporals fins a aclarir la 
situació. “Ens han dit d’anar 
algunes hores a diferents 
centres cívics del municipi 

però nosaltres volem anar 
tots plegats i això no ho 
podem fer”, diu Urquia.  “Per 
anar caminant alguns ja no 
es poden moure tant per anar 
de punta a punta del poble”,  
diu Díaz.

La comissió 
de socis espera 
una resposta de 
Catalunya Caixa

Mollet del Vallès

La comissió de socis usu-
aris del Club Sant Jordi, 
l’associació de veïns i la 
regidora de Gent Gran de 
Mollet, Ana Maria Díaz, 
han comparegut conjun-
tament aquesta setmana 
per tornar a insistir en la 
proposta que l’Ajuntament 
ha fet a Catalunya Caixa 
en el sentit de fer-se càrrec 
del manteniment del local. 
Els socis també es mostren 
disposats a fer-se càrrec de 
la gestió quotidiana. Tots 
esperen ara la resposta que 
ha de donar la fundació i el 
resultat de la reunió que al 
novembre mantindrà l’en-
titat financera amb l’al-
calde, Josep Monràs. ICV-
EUiA de Mollet proposa 
que els grups del PSC, CiU 
i el mateix d’ICV-EUiA a la 
Diputació facin una acció 
conjunta.

Dos estudiants de Mollet, premiats en 
un certamen estatal d’investigadors

D’esquerra a dreta, Oriol Ruiz, Júlia Fernández i Àlex Torrents

Mollet del Vallès
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Dos estudiants de Mollet, 
que van acabar el Batxillerat 
el curs passat a l’escola Sant 
Gervasi han aconseguit el 
tercer premi en la 25a edició 
del Certamen Joves Inves-
tigadors que organitza la 
Direcció General de Política 
Universitària del govern 
espanyol i en què han parti-
cipat un total de 282 treballs. 
L’acte s’ha fet a Màlaga.

Àlex Torrents i Oriol Ruiz 
han estat distingits pel tre-
ball de recerca que van fer 
el curs passat, quan feien 
segon de Batxillerat i que 
consisteix en el disseny d’un 
robot submarí que pot nave-
gar sol o bé conduir-se amb 
un comandament. A més, 
disposa d’una càmera i d’un 
imant per atreure metalls 
que es troben en el fons 
marí. La tutora del treball, 

Júlia Fernández, explica que 
“el més sorprenent és que els 
alumnes hagin estat capaços 
d’aïllar els circuits elèctrics 
de l’aigua i que hagin pogut 
programar un submarí que és 
capaç de funcionar sol a par-

tir d’unes ordres rebudes”.
A més del premi obtingut, 

els alumnes han guanyat una 
estada de quinze dies en un 
centre del Centre Superior 
d’Investigacions Científiques 
(CSIC).

L’ús de la targeta 
infantil de bus es 
duplica aquest 
any a Parets
Parets del Vallès

L’ús de la targeta de bus 
infantil T-12, reservada a 
nens i nenes de 4 a 13 anys, 
s’ha incrementat entre els 
mesos de gener i setembre 
d’aquest any en més d’un 
108% a Parets respecte del 
mateix període de l’any 
anterior. L’any passat es van 
registrar un total de 388 
viatges, mentre que aquest 
any han estat 810. El fet, ve 
donat, entre altres coses, 
per l’augment de l’edat fins 
als 13 anys. De fet, Parets 
té empadronats un total de 
2.237 nens i nenes entre els 
4 i els 13 anys. La T-12 és 
un bitllet personalitzat que 
només poden fer servir els 
titulars i que s’ha de validar 
en cada viatge. Permet fer un 
nombre il·limitat de viatges 
de forma gratuïta a tots els 
residents en l’àmbit del sis-
tema tarifari integrat. El cost 
de gestió i tramitació de la 
targeta és de 35 euros.

La Diputació dóna 
bicicletes a les 
policies i tècnics de 
cinc municipis
Sant Celoni

L’àrea de Medi Ambient de 
la Diputació ha donat un 
total de set bicicletes a tèc-
nics i policies locals de cinc 
municipis de la comarca, per 
tal que les facin servir en tas-
ques de vigilància ambiental 
i contribuir a la lluita contra 
el canvi climàtic. Mollet i 
Sant Celoni han rebut dues 
bicicletes cadascun per a la 
policia local; Montornès i 
l’Ametlla n’han rebut una, 
també per la policia local, 
mentre que Sant Antoni de 
Vilamajor n’ha rebut una 
altra que faran servir els 
tècnics municipals. Abans de 
rebre els vehicles, els policies 
i tècnics municipals han fet 
un curset de manteniment 
de les bicicletes i de tot el 
material que les acompanya, 
com cascs, alforges... Des del 
2008, la Diputació ha cedit 
un total de 184 bicicletes a 
68 municipis de la demarca-
ció de Barcelona.


