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Castellers de Mollet
fa la millor actuació
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El manteniment dels carrers i la seguretat
ciutadana són les qüestions que segueixen
en el rànquing de problemes que es destaquen
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"Ningú de la família no
sabia que teníem urnes a
casa; els hi vaig explicar
un cop ja vam votar" 14

L'Ajuntament renaturalitza
l'Escola Salvat Papasseit,
que es converteix en un
refugi bioclimàtic 10
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El ministre Miquel Iceta
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¡Os esperamos!
NOS HEMOS
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Calle Ramón Casas, 9, 1ª planta
(frente parque de Les Pruneres)
679 427 054
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Programació
Teatre Municipal
de Montcada i Reixac

D’OCTUBRE A DESEMBRE 2022

Diumenge
2 d’octubre
18h
“Trencadís”
de l’Orquestra
de Músiques
d’Arrel de
Catalunya.

Diumenge · 16 d’octubre · 12h
“Musicals pels més menuts” (de 0 a 5 anys).

Dissabte 5
de novembre
20h
“Paradís”

Diumenge · 23 d’octubre · 18h

de Somnis
Produccions.

“Síndrome de gel” del Teatre Lliure.

Diumenge
6 de
novembre
12h
“Vola Ploma”
de Periferia
Teatro.

Diumenge · 13 de novembre · 18h
“L’Oreneta” amb Emma Vilarasau.

Dissabte 7 de gener
18h
Dissabte · 17 de desembre · 20h
“Maestrisimo” d’Yillana Teatro.

“Concert de Valsos
i Danses” amb l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat.

Més informació dels espectacles i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat
@teatremontcada

@TeatreMontcada

@TeatreMunicipaldeMontcadaiReixac
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EN PORTADA

La neteja, el problema que
més preocupa als molletans
Segons el Dibaròmetre, l’enquesta sobre com percep la ciutadania el seu municipi, a Mollet a banda de la
neteja, la seguretat ciutadana i el manteniment de carrers són les altres dues problemàtiques destacades
Vostè quin diria que és el problema més greu del seu municipi?
(respostes enquestats Mollet)

Neteja
Manteniment de carrers
Seguretat ciutadana
Gestió política i municipal
Aparcament
Atenció als joves
Incivisme / Manca educació
Oferta d'oci i cultura
Circulació / Trànsit
Oferta comercial
Contaminació / Medi Ambient

%
11,5%
8,5%
8,2%
7,5%
6%
5%
5%
4,2%
2,7%
2,5%
2,5%

MOLLET. La neteja (11,5%), el manteniment de carrers (8,5%), la seguretat ciutadana (8,2%) i la gestió política i municipal (7,5%) són els problemes
que més preocupen als veïns i veïnes de Mollet,
segons una enquesta sobre la percepció de la ciutadania del seu municipi que ha elaborat la Diputació de Barcelona –el Dibaròmetre–.
L’estudi també mostra altres qüestions sobre
les problemàtiques que consideren més greus els
molletans i les molletanes. En aquest sentit, destaquen l’oferta d’oci i cultura, sobretot entre els
joves de 18 a 24 anys i l’aparcament, en aquest
últim cas, una problemàtica que identifiquen totes les franges d’edat. Així mateix, l’atenció a les
persones joves és una de les altres qüestions que
també preocupa als ciutadans, en especial als de la
franja d’edat de 25 a 34 anys. Així com l’incivisme
dels ciutadans.

Prioritari per als molletans
Perfil

Del total de persones
enquestades, el 51%
són dones i el 48% són
homes nascuts en un
37% dels casos a Mollet.
La franja d’edat més
participativa ha estat la
dels 45 als 54 anys.
L’enquesta també s’atura a preguntar sobre els
tres serveis més ben valorats entre els molletans
i les molletanes. En aquest cas, els que destaquen
els ciutadans enquestats són el transport públic
(6,5%), l’enllumenat (6,5%) i la recollida d’escombraries (6,3%).
Mentre que pel que fa als menys ben valorats
pels habitants de Mollet hi ha les oportunitats de
feina (4,8%), l’accés a l’habitatge (3,5%) i l’aparcament (3,2%).

Satisfets de viure a Mollet
El Dibaròmetre també pregunta sobre la satisfacció de viure al municipi que un 75% és molt o
bastant bona segons els ciutadans preguntats. En
contraposició del 19% dels enquestats que consideren estar poc o gens satisfets de viure a Mollet
i el 4% restant la qualifiquen de normal. anna mir

5,5
És la nota mitjana que les
persones que han respost
aquesta enquesta de
la Diputació donen a la
gestió de l’Ajuntament.
L’aprovat ha estat la
resposta en el 69% dels
casos. Tot i que un 25%
els suspèn. En canvi,
més de la meitat dels
ciutadans consideren el
consistori molletà poc o
gens transparent (58%).

Millorar la neteja (8,7%), el manteniment de carrers (8,5%) i la mobilitat (7,7%) al municipi són
les tres principals qüestions que prioritzarien els
habitants de Mollet si fossin ells els alcaldes de la
ciutat. Per franges d’edat, una de les altres qüestions que abordarien els ciutadans de Mollet si
governessin seria reforçar la seguretat. Així ho
responen principalment els enquestats de les franges d’edat de 45 a 54 anys i de 55 fins als 64 anys.
Mentre que els joves de 18 a 24 anys també proposen escoltar la ciutadania i activar l’oci i la cultura
a la ciutat com dues de les prioritats si fossin ells
els governants del municipi. Pel que fa als majors
de 65 anys, plantegen l’increment de les polítiques
socials com una de les seves primeres actuacions
si manessin a la ciutat, així com escoltar la ciutadania, un punt amb el qual coincideixen amb el jovent
molletà enquestat.

Transport
El 77,3% dels molletans no fan servir cap mitjà
de transport en els desplaçaments que fan dins el
municipi, és a dir, van caminant. Amb tot, el cotxe
és el mitjà de transport més utilitzat (13,5%) seguit del transport públic (6%), els patinets i ginys
elèctrics (1,7%) i per últim, la bicicleta (1,5%). En
aquest sentit, a la pregunta que fa el Dibaròmetre
de Quines condicions s’haurien de donar perquè vostè deixés de fer servir el cotxe?, la principal resposta
que donen els enquestats és que hi hagi millores en
la xarxa de transport públic (25,9%), seguida de la
baixada de preu d’aquest transport públic (5,6%),
les millores per anar en bicicleta o patinet (5,6%),
així com tenir serveis més a prop (3,7%).
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SOCIETAT

Batuda de senglars aquest dissabte

Guardó a les bones pràctiques de la FSM

L'Ajuntament de Martorelles ha anunciat que aquest dissabte al
matí està prevista una batuda de senglars. En concret, la cacera
es farà a la zona del nou cementiri de Martorelles entre les 8 i
les 13 h. A principis de setembre començava la temporada de
cacera del senglar, que s'allargarà �ins al 26 de març.

L'associació empresarial Club Excelencia en Gestión ha
atorgat a la Fundació Sanitària Mollet el premi de bones
pràctiques en la categoria de sanitat pel projecte Armaris
automatitzats de medicació, desenvolupat a l'àrea de
semicrítics de l'Hospital de Mollet.

EQUIPAMENT ARA MOLLET I MOLLET EN COMÚ S'HI ABSTENEN I CRITIQUEN QUE ES TRACTI D'UN CENTRE DE TITULARITAT PRIVADA

PRESSUPOSTOS

El Ple tira endavant l'aprovació
per construir l'escola d'infermeria

Mollet treballarà
un fons de
contingència
davant la crisi

PLAT. SANITAT

MOLLET DEL VALLÈS. El Ple munici-

MOLLET. El ple va aprovar dilluns

pal ha donat llum verda al Pla Especial Urbanístic (PEU) del solar
dels Pinetons, on la Fundació Sanitària Mollet (FSM) projecta construir l'escola universitària d'infermeria. El tràmit urbanístic que
modifica els usos del sòl i que ja va
ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local estarà enllestit un cop la Comissió Territorial
d'Urbanisme de l'Arc Metropolità
de Barcelona en doni el vistiplau
definitiu.
A grans trets, el projecte preveu un edifici de PB+2, que, a més
d'acollir l'escola universitària d'infermeria i altres espais formatius
que actualment hi ha a l'Hospital,
disposarà d'un auditori i una biblioteca oberta. A més, l'espai que
s'alliberarà a les instal·lacions de
l'actual hospital es destinarà a un
servei oncohematològic. "L'edifici
docent permetrà alliberar espais a l'Hospital per a millores
assistencials necessàries; oferirà formació superior en l'àmbit
de la salut en el nostre territori
a través de centres universitaris
punters de referència, i proporcionarà recursos d'ús lliure per a
tota la ciutadania com l'auditori
i la biblioteca", expliquen fonts de
la FSM.
El projecte en detall va ser exposat la setmana passada en una
reunió que la direcció de la FSM
va mantenir amb representants de
tots els grups municipals prèvia a
la celebració del plenari.
Dilluns, en el ple, el PSC, Junts i
Cs hi votaven a favor i lloaven els
aspectes positius del projecte, que
consideraven "necessari" davant
la manca de professionals d'infermeria. "Mollet serà un punt de
referència formatiu i això també pot reportar beneficis econòmics", deia el socialista Juan
Torrecilla, regidor de Gestió i Disciplina Urbanística.
El grup de Podem, al govern
municipal, també hi votava a favor però amb reserves. "Estem
votant un tràmit urbanístic i en
cap sentit podem negar-nos a
donar els permisos", deia Núria

per unanimitat una moció presentada per Ara Mollet ERC MES i
esmenada pel PSC per a la creació
d'un fons de contingència municipal amb ajuts per als col·lectius vulnerables davant la crisi que es preveu aquest hivern per l'alta inflació
i el cost de l'energia. "És important
avançar-se a aquestes situacions
per donar una millor resposat a
la ciutadania", deia el republicà
Oriol López. Per la seva part, la regidora socialista Ana M. Díaz demanava a la Generalitat més agilitat en
el traspàs de recursos per fer front
a serveis socials i demanava a tots
els grups municipals aportacions
al pressupost de 2023 per a aquest
fons de contingència.
D'altra banda, el ple també va
aprovar per unanimitat una altra
proposta d'Ara Mollet ERC MES per
garantir el benestar i les condicions
laborals davant de situacions climàtiques extremes.

LA PLATAFORMA PER LA SANITAT CONTINUA RECLAMANT LA
RESIDÈNCIA I DIONISIO ASSEGURA QUE "ENCARA HI HA ESPAI"
■ El febrer de 2020, el plenari municipal aprovava per

unanimitat una moció de la Plataforma en defensa de la
sanitat pública del Baix Vallès perquè els terrenys on ara
es construirà l'escola d'infermeria –aleshores propietat
de l'Incasòl– es destinessin a acollir equipaments públics
de caràcter sanitari i assistencial. La moció, que parlava
d'una residència de gent gran, va suposar el compromís del
govern local per blindar urbanísticament els terrenys en la
redacció del nou POUM. Mesos després, però, s'anunciava

Muñoz, qui, amb tot, defensava el
compromís del seu partit amb la
sanitat pública.

La propietat, en qüestió
Malgrat totes les virtuts exposades durant el ple, el projecte no
va comptar amb el suport unànime dels grups. Tant Ara Mollet
ERC MES com Mollet en Comú van
qüestionar el model de gestió i la titularitat de la futura escola d'infermeria. Tot i que en ambdós casos
aplaudien el fet que Mollet guanyi
un equipament formatiu d'infermeria davant la necessitat actual
d'aquest perfil sanitari, no en comparteixen el model que preferirien
que fos públic. "Serà una oportunitat de formació per als joves
de la comarca però serà una
escola concertada, no pública",
deia Marina Escribano de Mollet
en Comú. El regidor d'Ara Mollet,

la compra del solar per part de la Fundació Sanitària Mollet,
adquisició que va suscitar crítiques de la plataforma pel que
considerava un incompliment de la moció. Durant el ple de
dilluns, en què membres de la plataforma es mobilitzaven,
l'alcaldessa, Mireia Dionisio, indicava: "A la finca queden
encara dos terços de terrenys que són propietat de
l'Incasòl i en el futur POUM estan qualificats com a
equipaments. Hi ha espai encara per a una residència de
gent gran si l'Incasòl no se'ls ven".

Sergi Suárez, recordava a més que
la titularitat de l'escola serà privada, ja que és la Fundació Sanitària
Mollet (FSM) qui construirà l'edifici amb fons propis provinents del
seu superàvit. De la mateixa manera que ho demana la Plataforma
en defensa de la sanitat pública al
Baix Vallès, Suárez reclamava que
el superàvit acumulat per la FSM
es destini a millores en el personal i els serveis. En aquest sentit,
fonts de la FSM apunten que "tots
els resultats acumulats al llarg
de la història s’han dedicat i es
dediquen a inversions destinades a millores assistencials en
equips, tecnologia i infraestructures d’ús públic". Posen com a
exemple, les millores en l’àrea de
crítics, els nous armaris de medicació, els quiròfans 3D o les obres
de laboratori que finalitzaran en
breu. Pel que fa a la inversió en

l'edifici docent –que se situarà a
l'entorn dels 7 milions d'euros
entre la compra del terreny i la
construcció– la FSM defensa que
"servirà per augmentar els espais assistencials a l'hospital
a la vegada que permet formar
nous professionals en l'àmbit
de la salut en el nostre territori", indiquen.
D'altra banda, i pel que fa a la construcció de l'auditori i la biblioteca
a l'edifici de la futura escola d'infermeria, tant Ara Mollet ERC MES
com Mollet en Comú apuntaven que
l'ús serà "limitat" perquè la gestió
de l'espai no la farà l'Ajuntament.
"Aquests espais no cobreixen les
necessitats que té Mollet i no eximeixen l'Ajuntament de les seves
obligacions com la construcció de
la segona biblioteca i disposar de
més espais culturals", etzivava Escribano. LAURA ORTIZ MATEO

El García Lorca, al
projecte de foment
del cooperativisme
El programa Cultura Emprenedora a l'Escola (CUEME) suma enguany un nou participant. L’Escola Federico García Lorca de Mollet
s'uneix a la iniciativa per primer
cop. En total, hi participaran 275
alumnes de 7 escoles de la ciutat i
es crearan 9 cooperatives.
Per 11è any consecutiu, l’Ajuntament de Mollet a través d’EMFO
i de l’Institut Municipal d’Educació
(IME), segueix fomentant la transmissió dels valors de l’emprenedoria a l’alumnat de les escoles
de Mollet, a través d'aquest programa,impulsat per la Diputació
de Barcelona. Durant aquest curs
escolar hi participaran 275 alumnes de 5è de Primària de l’Agrupació Escolar Anselm Clavé, Col·legi
Lestonnac, Escola del Bosc, Escola
Montseny, Escola Sant Gervasi, el
Centre d’Estudis Mollet i l’Escola
Federico García Lorca.
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SANITAT LA CAMPANYA VA COMENÇAR DILLUNS I S'ESTÀ SUBMINISTRANT AL MATEIX TEMPS QUE LA VACUNA DE LA GRIP

SALUT MENTAL

La quarta dosi de la Covid arriba
a les residències del Baix Vallès

Tallers de benestar
emocional a Carrencà

a.mir

SANT FOST. Els professionals del
Centre d'Atenció Primària (CAP)
de Sant Fost-Martorelles van començar aquest dilluns la vacunació
de la quarta dosi de la Covid a les
residències. Una campanya en la
qual també s'ha aprofitat per subministrar als residents la vacuna
de la grip, una malaltia vírica que
predomina especialment durant
els mesos d'hivern.
"És evident que el SARS-CoV-2
no se n'ha anat, ha vingut suposo
per quedar-se i, per tant, és molt
important estar vacunat i protegit d'aquestes noves soques, que
també ens brinden una major
immunitat d'aquesta malaltia,
igual com fem amb la grip, que
cada any es posen soques diferents", explicava la directora del
CAP, Yolanda García.
Des de l'ambulatori esperen vacunar durant les pròximes dues
setmanes a unes 400 persones de
les 10 residències que hi ha a Sant
Fost, Martorelles i Santa Maria de

gent que s'ha vacunat de la grip",
comentava.

Vacunació a El Racó

DOBLE PUNXADA El Jordi, dijous, durant la vacunació a la residència El Racó
Martorelles. A la vegada, també
s'estan vacunant els majors de 80
anys a domicili: "La previsió és
que en dues o tres setmanes es
tinguin vacunats a tots els que
estan en el programa d'atenció
domiciliària", afegia la directora
qui detallava que al mateix temps,
es punxarà en els CAP als majors de

80 anys i seguidament es començarà amb la resta de la població.
Així mateix, des del CAP també
preveuen acostar-se a diferents
punts de les tres poblacions per
facilitar la vacunació als seus veïns. De fet, segons García, aquests
últims anys "els Ajuntaments ens
han ajudat molt i ha pujat molt la

Una de les primeres residències a
iniciar la doble vacunació aquesta setmana va ser El Racó, de Sant
Fost. La campanya al centre es va
fer dijous i estava previst vacunar
els professionals i un 80% dels residents –el 20% restant no es va vacunar perquè feia poc que haurien
passat la Covid–.
Un dels primers residents a vacunar-se de la Covid i la grip al mateix
temps va ser el Jordi Maria Rementol, de 70 anys i veí de Montmeló:
"Ja he passat una vegada la Covid
i no tinc ganes de tornar-la a passar. Tot i que va ser molt suau,
suposo perquè ja portava la tercera vacuna".
També el Juan Aznar, decidia
punxar-se: "És necessari perquè
l'epidèmia encara és al carrer
i a la residència fa dos dies que
l'hem tornat a passar".

MARTORELLES. Sota el títol Cuidar
el cos, cuidar la ment, l'equip del
Centre d'Atenció Primària de Martorelles- Sant Fost organitzarà, en
col·laboració amb l'Ajuntament de
Martorelles, tres tallers d'entrenament en benestar emocional.
Les jornades temàtiques tindran
lloc els dies 4, 11 i 18 d'octubre al
Celler de Carrencà i se celebraran
amb motiu del Dia Mundial de la
Salut Mental. Per inscriure's cal
contactar amb el taulell del CAP o
trucar al 93 579 54 06.

INVESTIGACIÓ

Salut detecta
malalts
d'esquistosomiasi
Salut ha posat en marxa un projecte pilot per identificar afectats
d’esquistosomiasi. Gairebé un
40% de la població estudiada fins
ara ha donat positiu en la prova
per detectar la malaltia, que pot
provocar infeccions d’orina, insuficiència renal o càncer de bufeta.

HABITATGE ELS ACUSEN D'INCOMPLIR LA LLEI I NO OFERIR LLOGUERS SOCIALS

CONSULTORI

s.c.

Les sancions imposades
pel model 720
El 27 de gener de 2022 el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE) va
publicar una Sentència en la qual es
declarava aquest model contrari al
Dret Comunitari quant al règim sancionador es refereix.
Així, per als contribuents que s’haguessin vist perjudicats prèviament
per aquesta normativa s’obren diferents vies per a recórrer les sancions
que els haguessin estat imposades.
De manera que, tenint en compte l’estat del procediment o la situació particular de cada afectat, es podran dur a
terme les següents actuacions:

la reclamació haurà de ser interposada davant l’òrgan que va dictar l’acord
sancionador en via administrativa mitjançant un recurs de reposició, o en
defecte d’això, una reclamació econòmic administrativa davant el Tribunal Economico Administratiu que fos
competent;
3. Si la sanció ha adquirit fermesa, es
pot estudiar l’ús de la via de la responsabilitat patrimonial de l’Estat. En
aquest cas, existeix el termini d’un any
des de la publicació de la sentència en
el Diari Oficial de la Unió Europea.
José Ignacio Carnero
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

1. Si s’ha interposat recurs, la resolució del mateix hauria de tenir en
compte la Sentència del TJUE;
2. Si no s’ha interposat recurs, però
s’està en termini per a presentar-ho,
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

AMB LES DENÚNCIES Membres de la PAH Mollet, dimecres, davant la porta de l'Ajuntament

La PAH interposa una trentena
de denúncies a fons voltors
MOLLET. La Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Mollet ja ha posat una trentena
de denúncies a fons voltors i grans tenidors
per incomplir la llei 24/2015, que els obliga a presentar propostes de lloguer social a
les persones que hi visquin als seus pisos, si
aquests no disposen d'una alternativa habitacional.
"Això no s'ha produït i hem començat
un procés de denúncies a totes aquestes entitats bancàries que tenen pisos
on està vivint gent que vol signar contractes, que vol pagar el seu lloguer i vol

regularitzar la seva situació, i per culpa
d'aquest no oferiment no poden aconseguir un lloguer social d'acord amb els
seus ingressos", explicava el Víctor Liébana, membre de la PAH de Mollet.
Entre les entitats denunciades, n'hi ha
Promontoria Coliseum Real Estate, la Sareb, Building Center, Banc Sabadell o Solvia, entre d'altres. Concretament, cadascuna de les denúncies s'han interposat tant a
l'Ajuntament de Mollet, com a la Generalitat i a l'Oficina d'Habitatge de la Generalitat
per intentar agilitzar els tràmits.
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EQUIPAMENTS EL MINISTRE SOCIALISTA DE CULTURA, MIQUEL ICETA, VA PRESIDIR L'ACTE D'HOMENATGE AL MOLLETÀ IL·LUSTRE I PARE DE LA CONSTITUCIÓ
S.CASANOVAS

Solé Tura ja dona
nom a la biblioteca
MOLLET. La biblioteca municipal ja
llueix el seu nou nom: Biblioteca de
Can Mulà - Jordi Solé Tura. El canvi
es feia efectiu dissabte, amb un acte
de reinauguració on s'ha destapat la
placa amb la nova nomenclatura de
l'equipament. L'acte comptava amb
la presència del ministre de Cultura
i Esports Miquel Iceta, a més de representants de l'Ajuntament i de la
família de Jordi Solé Tura.
Durant la reinauguració, Miquel
Iceta remarcava la importància de
la figura de Jordi Solé Tura: "És un
dels molletans més coneguts i un
dels homes que ha tingut més influència en la història dels últims
anys del nostre país". El ministre
també declarava que, per a ell, "no
hi ha res més escaient per portar
el seu nom que una biblioteca".
Iceta es referia a Solé Tura com un
"referent": "Era un polític digne.
Mai es va resignar, va lluitar i va
patir i, al final, va vèncer", deia el
ministre, qui també destacava el
llegat deixat pel polític: "No és no-

més intel·lectual, és de vida i això
ens marca l'obligació d'estar a
l'altura".

Més d'un any i mig d'obres
L'alcaldessa, Mireia Dionisio, també
valorava la figura i el llegat de Solé
Tura: "És un honor tenir el seu
nom lligat a la ciutat i també ho
és fer-li aquest homenatge". Per la
seva part, l'exalcalde, Josep Monràs,
qui era el batlle quan es va començar
la iniciativa del canvi de nom, considerava que "deixar impregnada
aquesta petjada del Jordi en el
centre cultural de la ciutat és un
acte de justícia". Tant Dionisio com
Monràs agraïen a la resta de grups
municipals el seu suport en el canvi
de nomenclàtor, que es va aprovar
per unanimitat al ple municipal.
Finalment, Albert Solé, fill de Jordi Solé Tura i una de les persones
que més han contribuït a la nova
col·lecció de la qual disposa la biblioteca afirmava que el nou espai
és possible gràcies a tres persis-

NOVA COL·LECCIÓ La biblioteca va seleccionar alguns dels documents del fons del polític que ara acollirà l'equipament
tències: "La del meu pare, qui va
trobar en els llibres la seva taula de salvació; la dels diversos
governs de l'ajuntament, que ja
van començar amb aquesta iniciativa des dels anys de Montserrat Tura; i la de la Teresa, la seva
esposa, qui ha anat classificant
tots els materials trobats".
En acabar els parlaments, l'alcaldessa i Teresa Eulàlia Calzada,
vídua de Jordi Solé Tura, destapaven la placa que oficialitzava el nou

EL PETIT CASAL
AL JARDINET
DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
A LES 11 H
AMANIDA DE MAINADA
AMB L’ORIOL BARGALLÓ

LA FESTA
ESTÀ
GARANTIDA!

Cançons i danses pròpies i d’altres temes
populars, tradicionals i d’estil folk-country
per a petits i grans.
Preu únic familiar: 8€ (inclou beguda i aperitiu).

DIUMENGE
23 D’OCTUBRE
A LES 11 H
EXHIBICIÓ I TALLERS
DE DANSA URBANA
I LATIN
Amb SQS Team
Exhibició de 1 o 2 grups de SQS Team
+ 1 taller de 30 minuts de dansa urbana + 1 taller de 30 minuts de Latin
Preu únic familiar: 8€ (inclou beguda i castanyes).
Per tal de planificar l’espai, si us plau apunteu-vos per mail (o presencialment)
a Secretaria del Casal (secretariat.elcasal@gmail.com)
indicant el número de nen@s i adults assistents.

Ronda de Can Fàbregas, 5 · Mollet del Vallès
T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02
www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com

nom de la biblioteca.
A continuació, els assistents van
poder visitar el nou espai dedicat
al polític molletà dins de l'equipament. Allà s'hi poden trobar gran
part dels escrits i llibres de Solé
Tura que la seva família i el Centre
Jordi Solé Tura han anat recopilant
durant anys i que ara han donat a
l'Ajuntament de Mollet. La nova
col·lecció de la biblioteca augmenta el seu catàleg documental, tal
com ressaltatva Dionisio: "Mollet

es converteix en un epicentre
documental de la història espanyola i això és gràcies a tot el que
ha donat la família".
En la jornada inaugural, la biblioteca va preparar uns quants reculls
amb els documents més interessants d'aquesta nova col·lecció.
La peça estrella i que ha creat més
atenció va ser un exemplar numerat de la Constitució Espanyola, document del qual el polític molletà
va ser un dels redactors.

URBANISME

TRANSPORT

Llum verda al
desenvolupament de
la zona central del
polígon de Can Prat

Renfe analitza els
serveis alternatius
que dona per les
obres a la Sagrera

MOLLET. El ple municipal de l'Ajuntament de

MOLLET. Passades dues setmanes de l'inici de

Mollet va aprovar dilluns el text refós del Pla
de Millora Urbana de Can Prat, un pas més
en el procediment administratiu, que culminarà l'aprovació definitiva per part de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc
Metropolità, perquè el sector de 128.035
metres quadrats es pugui desenvolupar i
s'hi puguin instal·lar noves empreses. Del
total de l'espai, un 80% serà per a usos terciaris i logístics i un 20% per a usos industrials. El regidor de Disciplina Urbanística,
Juan Torrecilla, destacava com el pla protegirà els plataners de l'avinguda de Can Prat i
l'edifici de l'antiga fàbrica Fredenhagen.
El PMU, però, no va ser aprovat per unanimitat. Com ja va fer en l'aprovació inicial del
pla, Ara Mollet ERC MES criticava la presència en un percentatge tan alt de la logística.
"No és que hi estiguem en contra però ens
preocupa que es converteixi en un monocultiu quan s'està parlant de la reindustrialització del país", deia Marta Vilaret, qui
també posava sobre la taula els problemes de
mobilitat que podria suposar. Ara Mollet hi
votava en contra, Mollet en Comú s'hi abstenia i la resta van ser vots afirmatius.

les obres a la Sagrera, Renfe està analitzant
els serveis alternatius que dona als usuaris de
Rodalies per arribar a Barcelona. Així ho han
explicat a aquest diari fonts de Renfe, que, no
han volgut avançar si es descarta definitivament un autobús llençadora des de l'estació
de Mollet-Sant Fost. Amb tot, des de Renfe asseguren que "la majoria dels usuaris està
utilitzant el tren i el metro en els seus desplaçaments", i afegeixen que de moment
"no estan havent problemes de capacitat".
D'altra banda, el ple de Mollet aprovava dilluns una moció d'Ara Mollet ERC MES que,
de manera general, demanava més inversió
en el servei de Rodalies i, específicament i
en relació a les obres de la Sagrera, reclamava a l'Ajuntament que encapçali la petició
d'aquest bus llençadora. El govern local assegura que en la visita d'obres que la directora de Rodalies a Catalunya, Mayte Castillo,
va fer al juliol es va fer la demanda, tot i que
"de manera informal", admeten. Setmanes
després, la resposta de Renfe va ser que "la
Generalitat coordinava els serveis alternatius i que havia dit que no era necessari", apunten fonts municipals.
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MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT HA DUT A TERME UN PROJECTE DE RENATURALITZACIÓ DE L'ESPAI DE L'ESCOLA, QUE HA TINGUT UN COST DE 22.000 EUROS
l.o.m.

L'Escola Salvat
Papasseit, un
racó bioclimàtic
MOLLET. Més natura per combatre el
canvi climàtic. Aquesta és la filosofia
del projecte de renaturalització desenvolupat a l'Escola Salvat Papasseit, que s'ha convertit en un refugi
bioclimàtic a la ciutat, un espai de
biodiversitat amb què es vol combinar la protecció i la conservació dels
elements naturals amb l’ús lúdic i
pedagògic de la instal·lació.
L'Ajuntament, en col·laboració
amb l'escola, fa més d'un any que
treballa en la proposta que dona
més protagonisme a la natura a les
instal·lacions del centre. D'una banda, s'hi han plantat nous arbres a la
façana a tocar de l'avinguda Caldes,
que se sumen als plataners de ribera de grans dimensions que hi ha
a l'altra banda del pati –protegits
al catàleg municipal de béns naturals– per incrementar així l'espai
d'ombra. "Amb el canvi climàtic,
les onades de calor seran més freqüents i aquestes zones arbrades
es converteixen en punts de con-

fort tèrmic, on la temperatura pot
arribar a baixar uns 5º", assegura
Àlex Marc, cap de Biodiversitat de
l'Ajuntament de Mollet, qui destaca
la rebaixa en consum d'energia que
suposen aquests refugis climàtics.
"A l'estiu aquests arbres donen
ombra i refresquen i a l'hivern,
com són de fulla caduca, deixen
passar els raigs de sol i ajuden a
escalfar", explica.
També s'hi han fet accions per
recuperar la biodiversitat de flora
i fauna com la instal·lació de caixes
niu per a mallerengues i ratpenats,
punts amb troncs i rocalles artificials, una font de vida per a petits
animals com els insectes i els rèptils,
en un espai delimitat al pas de persones. "Facilitem que la natura
reconquereixi el seu espai per
deixar de tenir ciutats amb tant
paviment i més artificials que són
menys saludables", diu Marc. El
projecte, a més, té un vessant pedagògic, ja que els alumnes de l'escola

AL PATI DE L'ESCOLA El director del centre, Pol Moreno, en una visita de l'alcaldessa i el regidor de Justícia Ambiental
hi faran activitats i tindran un punt
privilegiat d'observació de la natura. "Des de l'escola ja treballàvem
perquè els infants tinguin consciència mediambiental, per exemple amb el treball amb l'hort escolar, però amb aquest projecte
podem fer un pas més enllà i veure directament la importància
de cuidar l'espai natural i els animals", indica el director de l'escola,
Pol Moreno, qui destaca el patrimoni ecològic del centre. Per la seva
part, l’alcaldessa, Mireia Dionisio

RESIDUS EL PARTIT EL CONSIDERA LA SOLUCIÓ ALS BAIXOS NIVELLS DE RECICLATGE DEL MUNICIPI

ERC Sant Fost defensa el porta a
porta com el sistema "més eficient"
de recollida d'escombraries
SANT FOST. La secció local d'Esquerra a Sant Fost va tornar a dur a
l'agenda política municipal una de
les propostes del seu darrer mandat, la implementació de la recollida de residus porta a porta. L'acte
es va fer divendres a la rambla de
Can Coromines amb la presència
del director de l'Agència Catalana
de Residus, Isaac Peraire, de l'alcaldessa de la Garriga, Dolors Castellà i el portaveu i regidor d'ERC a
Sant Fost, Carles Miquel.
"A tot el nostre entorn s'està
començant a parlar del porta a
porta. És un assumpte que tard
o d'hora el poble haurà d'afrontar, pels percentatges de recollida selectiva que tenim i per
la nova llei de residus que es va
aprovar a l'abril al Parlament",
deia Carles Miquel. Segons exposava Miquel, Sant Fost és un dels
municipis amb les pitjors dades de

la comarca pel que fa a la recollida
selectiva. En aquest sentit, Miquel
recordava: "El 2025, s'ha d'arribar a un 50% de recollida selectiva. Nosaltres estem infinitament allunyats, en el 32-33%".
Així mateix, posava sobre la taula
que un 15% del pressupost municipal de Sant Fost es destina a la recollida i tractament de residus, una
normativa que el municipi no estaria complint: "La llei diu que el
100% de la despesa que un Ajuntament assumeix per la recollida
i el tractament dels residus ha de
quedar coberta per la taxa. Nosaltres ingressem 600.000 euros
i gastem 1,5 milions".

Un model d'alta eficiència
Una recomanació que també feia el
director de l'Agència Catalana de
Residus, Issac Peraire: "L'alta eficiència ara mateix es diu porta

a porta. Perquè et fa conscient
a tu del residu que generes i té
un resultat inigualable, perquè
fas la separació per les fraccions
que després permeten fer el seu
tractament. És la direcció que
han d'agafar els ajuntaments
catalans".
L'alcaldessa de la Garriga, municipi que va començar a implementar el porta a porta fa uns 5 mesos,
assegurava estar molt satisfeta del
resultat: "Durant la primera setmana ja vam passar d'un 43%
de triatge a un 79%", deia Dolors
Castellà, qui destacava el fet que el
porta a porta sigui un sistema viu
que s'adeqüi a les necessitats del
municipi: "S'ha d'implementar
amb el consens màxim de tothom, però és un sistema viu, amb
el qual es van trobant maneres
més còmodes i més ben acceptades per la població". anna mir

Calé ha afegit que “es reforçarà a
l’equip docent amb tallers per tal
que el refugi es pugui integrar al
projecte pedagògic del centre”. La
creació d'aquest refugi climàtic ha
tingut un cost de 22.000 euros.
La renaturalització a les escoles és, segons Raúl Broto Cervera, regidor de Justícia Ambiental,
Ecologisme i Transició Energètica,

un projecte que es vol anar implantant a altres centres de la ciutat. "Volem escoles més verdes
i aquests refugis bioclimàtics
són espais de biodiversitat que
volem replicar a altres escoles
de la ciutat", diu Broto, qui avança que la següent serà l'Escola Cal
Músic, amb qui ja estan treballant
la proposta. laura ortiz mateo

ES DEMANA, ENTRE ALTRES, LA REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT

El ple molletà aprova una
moció 'rebaixada' sobre la
qualitat de l'aire i les pudors
El ple molletà va aprovar una moció per treballar per a la millora
de la qualitat de l'aire a Mollet. La
qüestió es debatia al plenari després que Mollet en Comú i Ara Mollet ERC MES presentessin al ple
una proposta d'acord que recollia
les peticions de la Plataforma en
defensa de la sanitat pública al Baix
Vallès i Mollet i Baix Vallès Respira.
Entre les demandes, la reducció a
80 km/h a autovies i autopistes al
seu pas per Mollet, limitar el creixement urbanístic i fer un pla per a
la retirada de l'amiant. La moció,
però, no va ser aprovada sinó que,

finalment, va tirar endavant una
esmena presentada pel PSC, que
incidia en la millora de la qualitat
de l'aire a través de la reducció de
velocitat, la millora del transport
públic i el verd urbà i la millora
de les dades de control però que
eliminava el pla sobre la retirada
de l'amiant i la limitació del creixement urbanístic, punts que, segons
Ara Mollet i comuns, "no es poden obviar". El regidor Raúl Broto
agraïa a les plataformes les seves
aportacions però demanava rigor
amb les dades sobre contaminació
per "no crear alarma".

Ajuts al lloguer de fins a 250 euros
per a llogaters menors de 36 anys
Fins al 7 d’octubre, els i les joves de fins a 36 anys poden presentar les
sol·licituds de subvenció per al pagament de lloguer o preu de cessió
d’habitatge o habitació. Els ajuts poden arribar als 250 euros mensuals.
Aquestes subvencions de la Generalitat, en col·laboració de l’Oficina Local d’Habitatge, es destinen a titulars d'un contracte de lloguer o cessió
d'ús d'un habitatge o d'una habitació que sigui domicili habitual.
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IGUALTAT

MEMÒRIA HISTÒRICA LA PROJECCIÓ ES VA FER DIMECRES COINCIDINT AMB EL DIA DE SANT FAUST

IDENTITAT

Acte sobre la bretxa
salarial a Mollet

'El Sant Fost d'abans', document
per preservar la memòria

Sant Fost hissa la
nova bandera a la
plaça de la Vila

MOLLET. Ara Mollet ERC organitza
pel pròxim divendres, 7 d'octubre,
l'acte Stop Bretxa salarial! Es farà
al Parc de les Pruneres a les 18.30
h i comptarà amb la presència de
la diputada al Parlament de Catalunya, Najat Driouech i Ana Mejías
López, membre de la PAH .

a.m.
a.m.

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
22/09 J. Antonio Remesal de la Torre
23/09 Joaquina Matas Sender
23/09 Isabel Talleda Asencio
24/09 Jorge Font Sellas
25/09 Carmen Caparros Mateo
MARTORELLES
25/09 Dolores Calle Sanzo
SANT FOST
23/09 Antonio Alfaro Ramos
25/09 Ricardo Carod Carod
SANTA PERPÈTUA
21/09 Amelia Anadon Tregon
21/09 Maria Punsola Figueras
22/09 Emilia Rustarazo Segura
23/09 Luisa Sans Cunill
SENTMENAT
20/09 Josefa Blanco Ruiz

70 anys
71 anys
78 anys
76 anys
80 anys

LA NOVA BANDERA
86 anys
84 anys
78 anys
76 anys
90 anys
95 anys
86 anys
72 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

ELS PROTAGONISTES Els avis i àvies santfostencs que van participar amb el seu testimoni en l'elaboració del documental
SANT FOST. L'Ateneu Jaume Rifà
de Sant Fost es va omplir dimecres de gom a gom per visionar el
documental El Sant Fost d'abans.
Un projecte protagonitzat per
una trentena de persones grans
del poble, qui amb l'explicació de
les seves vivències van apropar la
història del municipi a l'actualitat
amb la finalitat que perduri en la
memòria dels d'avui, però sobretot dels de demà.
El documental explica a través
dels ancians del municipi, l'evolució econòmica, demogràfica i
social de Sant Fost. Recordant com
vivia el poble quan gran part de la
seva extensió eren vinyes i molts
dels veïns treballaven la terra. Un
recorregut pel dia a dia dels vilatans, els oficis que tenien, què
menjaven, com vivien i quins serveis estaven al seu abast. Així com
el naixement de les urbanitzacions i l'arribada de la immigració.
Un documental, segons explicava
l'alcaldessa Montserrat Sanmartí

abans del seu visionat: "Entranyable que ens farà traslladar
i viure, per una estona, en una
altra època", deia la batllessa qui
donava les gràcies als veïns per haver ajudat a crear "la nostra identitat com a poble".
Així ho consideraven també algunes de les seves protagonistes
com la Lucía Legaz: "Ha estat fabulós. Aquest documental ens
ha permès explicar el que era i
el que és Sant Fost", deia la veïna.
Mentre que la Rita Roca, una
altra de les participants del documental, afegia: "A vegades penso que si 100 anys endarrere
s'haguessin pogut fer coses així,
sabríem com es vestia la gent
abans dels telers o com corrien
els diners... Si tot això ho poguéssim veure com s'ha explicat
avui, seria fantàstic", deia la Rita
Roca.
L'acte que va començar a dos
quarts de sis de la tarda, també va
servir per homenatjar el santfos-

tenc desaparegut el 2019 i estudiós de la història de Sant Fost, Jaume Rifà, qui dona nom a l'Ateneu.
Amics i companys de Rifà, van pronunciar unes paraules per recordar la seva figura i la seva extensa
participació en les entitats i activitats del poble, com els Pessebre
vivent. Així mateix, des de l'Ajuntament es va fer l'entrega d'un ram
de flors a la seva muller.

SANT FOST. Abans de la projecció del documental El Sant Fost
d'abans, dimecres, i coincidint amb
la festivitat de Sant Faust –patró
del poble–, a la plaça de la Vila, es va
presentar oficialment als vilatans la
nova bandera de Sant Fost. Un acte
on l'alcaldessa donava el tret de
sortida a les festes del patró, seguit
de la hissada de la nova bandera
santfostenca, fruit d'un procés participatiu, la qual oneja des d'aquest
dimecres davant l'Ajuntament juntament amb les banderes catalana,
espanyola i europea.

MEDI AMBIENT L'ACTUACIÓ HA TINGUT UN COST DE 6.200 EUROS
aj. martorelles

MARTORELLES NETEJA L'ENTORN DE CAN CAMP
I VOL RECUPERAR L'ESPAI PER A LA CIUTADANIA
L'Ajuntament de Martorelles ha netejat la zona forestal de l'entorn de l'espai
de Can Camp. L'actuació s'ha fet en uns 12.000 metres quadrats, que van de
l'entrada del camí de Can Camp des de la part posterior del bloc d'habitatges
del carrer de l'Alzinar i la zona boscosa que queda entre aquesta i els horts.
La voluntat del govern municipal és que aquesta neteja forestal s'allargui tot
el camí fins al safareig i la font de Can Camp i, posteriorment, es programin
diferents accions de neteja de l'espai com per exemple les jornades
mediambientals Let's clean up de l'Ajuntament. Un cop estigui desbrossat
i net, la idea és mantenir aquest espai per al gaudi de la ciutadania i per a
algunes activitats municipals: "Enguany s'ha fet una inversió elevada per
com es trobava l'espai. El cost del seu manteniment serà molt més baix"
explica l'alcalde Marc Candela que recorda que "volem recuperar aquest
pulmó verd i social de Martorelles”.El cost de l'actuació ha estat de 6.200
euros (IVA inclòs) i l'ha fet l'empresa Treballs Forestals Presegue SL.
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ISABEL MUÑOZ
Av. de la Llibertat, 14. Mollet. Tel. 935 70 02 53
www.joyeriaisabelmuñoz.es

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

Solució als traumes no superats

La joieria Isabel Muñoz de
Mollet renova la seva imatge
La joieria Isabel Muñoz de Mollet ha renovat la seva botiga de l'avinguda Llibertat,
per oferir una millor atenció i noves propostes als seus clients. La botiga ara disposa de més lluminositat i un aparador modernitzat, i els clients continuaran trobant
el mateix assessorament personalitzat que
caracteritza aquest negoci històric de la
ciutat. La joieria Isabel Muñoz treballa amb

les millors marques i les peces d’or, plata i
rellotgeria són les seves especialitats.
A banda de la botiga de Mollet –en funcionament des del 1996–, també disposen
d'una altra joieria a Santa Coloma de Gramenet –fundada el 1976–, en la qual compten amb un taller per dissenyar col·leccions
pròpies que es distribueixen a diversos establiments del sector.

Qui no ha viscut situacions què prefereix ni
recordar? Quants de nosaltres no guardem
memòries de fets que ens han trencat el
cor? Tots reconeixem quines vivències ens
han dolgut, però el que potser no tothom
té en compte, és que el patiment emocional
té unes manifestacions i conseqüències en
el nostre organisme. De fet, el dolor emocional provoca una alteració iònica de les
nostres cèl·lules.
Per sanar energèticament el nostre esquema cel·lular, disposem d'una disciplina
realment efectiva: la psicoespinoanalogia.
L'objectiu d'aquest mètode terapèutic és arribar a les cèl·lules alterades pel dolor emocional viscut en el passat i reinformar-les;
és a dir, reduir la tensió acumulada i evitar la reproducció del mateix dolor davant
d’una situació emocional nova però similar.
Hem de tenir present que gran part de les
tensions, frustracions i ansietats que hem
anat patint des de petits, s’han anat acu-

mulant com a informacions dins del nostre
subconscient.
Sent així, és lògic pensar que quan ens
trobem en situacions semblants a les que
ens varen provocar una reacció traumàtica,
reaccionarem de la mateixa manera, o fins i
tot de forma incrementada, sense poder fer
res per evitar-ho.
La psicoespinoanalogia, a través d’una
conjunció de diferents tècniques, aconsegueix ser una estratègia vàlida per arribar
als records traumàtics acumulats en el subconscient i esborrar-los, donant als mateixos
una nova configuració, lliure de patiment.
La psicoespinoanalogia és una eina terapèutica que combina relaxació, sofrologia,
psicoanàlisi, control mental i altres tècniques regressives. És senzilla, ràpida, sense
contraindicacions i, el més important, efectiva per alliberar-se del dolor emmagatzemat, del qual en podem ser sempre presoners si no el reinformem.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat
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CINQUÈ ANIVERSARI DE L'1-O LA DISCRECIÓ I EL SECRETISME EN ELS PREPARATIUS I L'ORGANITZACIÓ EN XARXA, CLAUS DE L'ÈXIT DE LA JORNADA DEL REFERÈNDUM

"Vam fer el traspàs d'urnes en plena
tarda i a l'aparcament del Caprabo"
Dos dels molletans que van guardar a casa seva urnes del referèndum de l'1-O
expliquen a SomMollet com van viure aquella experiència i la seva opinió cinc anys després
v.l. / arxiu

MOLLET DEL VALLÈS. Aquest dissabte es compleixen cinc anys de
la celebració del referèndum d'independència de l'1-O. En les setmanes prèvies, un bon grapat de
molletans van implicar-se en l'organització d'aquella diada sense
conèixer l'abast de les represàlies
posteriors per part de l'Estat.
Una de les claus perquè la jornada de la consulta fos un èxit va
ser la logística que va permetre fer
arribar el material com les urnes i
les paperetes als punts de votació
previstos. SomMollet ha parlat
amb dos dels molletans que van
participar en la immensa xarxa
ciutadana que va fer possible l'1-O,
uns veïns que, encara ara, prenen
precaucions per les possibles represàlies.

Testimonis anònims
Per començar, tots dos testimonis,
a qui anomenarem Josep i Joan,
prefereixen no donar els seus
noms reals. En Josep abans de la
conversa apaga el mòbil com a
precaució: "Sempre que teníem
reunions sobre l'1-O paràvem
el telèfon i el deixàvem en una
capsa metàl·lica perquè no ens
poguessin gravar", diu.
Aquest molletà, vinculat a ERC
des de fa molts anys, va rebre la
proposta de guardar urnes unes
cinc setmanes abans del dia del referèndum. "Suposo que m'ho van
proposar perquè sabien que no
seria un infiltrat", explica. En
aquell moment, el molletà no va
dubtar i va acceptar guardar les
urnes en un local de la seva propietat. "Vam acordar que el traspàs
s'havia de fer en plena llum del
dia i en un lloc concorregut, no
d'amagatotis", recorda. I així va
ser. En Josep va recollir les urnes
d'un vehicle privat i les va carregar
a la seva furgoneta un dia feiner a
les 6 de la tarda a l'aparcament del
supermercat Caprabo de Mollet.
En total, 19 urnes –guardades en
tres caixes i una bossa d'escombraries– que havien de servir per
als col·legis electorals habilitats a
Mollet, Sant Fost, Martorelles i la
Llagosta. El dissabte abans de l'1-O
les urnes es van distribuir i, en el
cas d'en Josep, va entrar-ne cinc
a l'INS Gallecs, on les urnes van

"Suposo que m'ho van
proposar perquè estic
vinculat a ERC fa molts
anys i sabien que no
seria un infiltrat"
"Encara ara, quan parlo
sobre l'1-O apago el
telèfon mòbil perquè no
em puguin gravar"
"Ningú de la família no
sabia que teníem urnes
a casa; els hi vaig explicar
un cop ja vam votar"
"Quan m'ho van demanar
no m'ho vaig rumiar ni
un moment; pensava que
no feia cap il·legalitat"
"Van quedar en ridícul i
estan molt enrabiats;
crec que encara ens
poden venir a buscar"

RECOMPTE Imatge de la comptabilització de vots d'aquell 1-O al CAP de Can Pantiquet, col·legi electoral
arxiu

ERC PROJECTA EL
DOCUMENTAL SOBRE
L'1-O A MOLLET

si hi havia més gent a Mollet que
tenia urnes, ni la quantitat que
em van deixar a mi. Vaig tenir el
material dos dies amagat i després me'l van venir a buscar",
diu.

n Ara Mollet ERC celebra el cinquè

aniversari de l'1-O amb la projecció
del documental Octubre, el referèndum que va canviar un poble, realitzat
per Mariona Rabasa, que parla del que
va passar a Mollet entre el setembre
i l'octubre de 2017. El documental es
podrà veure dissabte a les 11 h a l'Espai
Molletà (c. Marià Fortuny, 23).

MATERIAL Les urnes que van estar a casa del Josep, a l'INS Gallecs
dormir amagades a un lavabo fins
al matí de diumenge. "El moment
de treure-les va ser d'alegria, de
triomf. Sentíem que ja havíem
guanyat", rememora.
El cas del Joan, un altre dels molletans implicat en l'organització
de l'1-O, va ser similar al del Jo-

sep. Formava part de l'executiva
d'ERC a Mollet i ja col·laborava
en accions com el repartiment de
la propaganda del referèndum a
barris de la ciutat. Precisament,
va ser en una d'aquelles jornades
en què distribuïa paperetes per les
bústies de Can Borrell i Santa Rosa,

quan li van proposar guardar urnes a casa seva. "De seguida vaig
dir que sí, perquè aleshores no
pensava que estigués fent cap
il·legalitat", diu en Joan.
La setmana abans del referèndum, van arribar a casa seva amb
una furgoneta per descarregar-hi
caixes amb urnes, paperetes, precinte de les urnes i sobres per a
col·legis de Mollet, la Llagosta
i Lliçà de Vall, i el dia abans de la
consulta les van venir a recollir.
"La meva filla –que viu al costat
de casa meva– estava fora i vaig
emmagatzemar-ho a casa seva
sense que ella ho sabés", explica
en Joan, qui assegura: "Jo no sabia

El secretisme, clau de l'èxit
De fet, gran part de l'èxit de l'organització va ser el secretisme i
la poca informació que cadascun
dels integrants de la xarxa tenia
sobre la resta de col·laboradors i
passos a seguir. "A casa no sabia
ningú que teníem les urnes al
local guardades", diu en Josep,
"però els meus fills m'ho van
notar. Aquells dies estava molt
seriós i preocupat perquè hi havia molta gent buscant-les".
Tot i la preocupació del moment,
tant en Josep com en Joan reconeixen que no eren conscients de les
possibles represàlies. "Sabent el
que ha passat després potser
ara m'ho rumiaria, sobretot per
la família. Amb tot el que hem
vist, que et puguin dir terrorista o sediciós... em demostra
que estem en una democràcia
de tercera", opina el Joan. "Estan
molt enrabiats perquè van quedar en ridícul i no ho han paït",
afegeix el Josep, qui assegura: "No
descarto que encara ens puguin
venir a buscar".
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POLÍTICA | Consistori L'EDIL, QUE HA ESTAT CÀRREC ELECTE DES DEL 2015, VA RENUNCIAR DILLUNS A L'ACTA DE REGIDOR I SERÀ SUBSTITUÏT PER ALBERTO MURILLO

Xavier Buzón de Podem
deixa l'Ajuntament de Mollet
MOLLET. Després de poc més de set
anys com a regidor, Xavier Buzón,
de Podem Mollet ha decidit renunciar al càrrec. Buzón ha pres la
decisió de –que es va fer oficial el
ple del passat dilluns– per motius
personals. "Hi ha circumstàncies
vitals que m'impedeixen complir amb tota la càrrega de feina i
presència institucional que queda en el que resta de mandat", ha
explicat Buzón a SomMollet.
Buzón és de l'Hospitalet de Llobregat i veí de Can Borrell. En l'àmbit professional és funcionari de
l'Ajuntament de l'Hospitalet. La
seva activitat política a la ciutat ha
estat lligada a Podem Mollet, formació de la qual va ser secretari general
fins que va ser substituït per Núria
Muñoz, actual líder de la formació.

formació morada el 2019, quan el
partit va aconseguir dos regidors,
que més endavant, van entrar al
govern amb el PSC. Durant la seva
etapa a l'executiu local, Buzón ha
estat responsable de diverses àrees i regidories com Modernització
i Qualitat de Serveis, Ciutat Digital,
Accessibilitat, Promoció Cívica i ha
encapçalat un dels programes estratègics transversals del govern com
són l'Agenda 2030 i els objectius de
desenvolupament sostenible.
En el seu discurs de comiat, dilluns al ple, Buzón agraïa la confiança als alcaldes Monràs i Dionisio
"per fer possible el que hem fet
junts". També agraïa la feina dels

DILLUNS AL PLE L'alcaldessa, Mireia Dionisio, amb el ja exregidor Xavier Buzón
El 2015 va ser triat candidat de la
coalició Canviem Mollet, i van aconseguir set regidors, igualant el PSC.
Tanmateix, mesos abans de les elec-

cions de 2019, Podem trencava amb
ICV i EUiA i aconseguia formar grup
municipal propi a l'Ajuntament.
Buzón va tornar a encapçalar la

treballadors municipals "per la
dedicació i l'esforç diari", i donava les gràcies als ciutadans que
li han expressat opinions i queixes
"He intentat fer-ho el millor que
he pogut encara que sé que no
sempre ho he aconseguit", deia.
Per la seva part, Núria Muñoz,
de Podem li reconeixia "la feina
feta". "Han estat set anys representant els interessos de la nostra formació en què Podem s'ha
assentat a l'escenari polític de
la nostra ciutat". Per la seva part,
Monràs destacava "la complicitat
i col·laboració". Buzón rebia de
mans de Dionisio una rèplica de la
font de Prat de la Riba.

TRIBUNALS DIVENDRES ES COMPLIEN 3 ANYS DE LES DETENCIONS

Més de 9 mesos esperant
l'accés al sumari del 23-S
e.c.

Municipals 2023 L'OBJECTIU DEL PARTIT SERÀ "INFLUIR" O "FORMAR PART" DEL FUTUR GOVERN
s.c.r.

Xavi Munner, candidat
de Ciutadans a Mollet
MOLLET. Ciutadans presentava dijous el seu candidat per a les eleccions municipals de Mollet. L'escollit
ha estat Xavi Munner, veí de Sant
Celoni de 23 anys, graduat en Dret
i en Ciències Polítiques, i qui destacava tenir unes "arrels familiars a
Mollet". Pel que fa als objectius de
la seva candidatura de cara al pròxim mandat, Munner va assegurar
que volen "oferir una alternativa
liberal a aquesta ciutat", i tot plegat ho vol concretar en les següents
accions: "Abaixant impostos perquè les famílies vagin més des-

fogades, ajudant els autònoms o
centrant-nos en les necessitats
de la població més vulnerable".
En les oportunitats per al jovent
també hi posen el focus: "Sembla
que la joventut ha estat oblidada,
no tenim reclams perquè els joves s'hi quedin", va dir el candidat.
En la mateixa línia s'hi va expressar
Carlos Carrizosa, president de Ciutadans al Parlament: "Cal facilitar
l'oci i l'oci nocturn. Cada vegada
hi ha menys oportunitats tant de
feina com d'oci per als joves".
Carrizosa també va destacar que,

TERCER ANIVERSARI Els encausats per l'Operació Judes, dissabte, a Can Mulà
MOLLET. Les defenses dels encau-

XAVI MUNNER
davant l'hegemonia socialista al govern local, "seria molt sa que fóssim decisius i poguéssim influir o
ser part d'un futur govern, que renovés l'Ajuntament de Mollet".

sats en el marc de l'Operació Judes, entre ells cinc baixvallesans,
continuen sense poder accedir als
sumaris del cas. Segons explica un
dels encausats, el molletà Germinal
Tomás: "Fa 9 mesos que la Sala
Penal ens va donar la raó a tenir accés a aquesta documentació, però encara no tenim accés
real". Segons Tomás, s'ha permès

als lletrats un accés parcial al contigut, però com que s'està digitalitzant la documentació, encara no
ho haurien pogut fer. Els advocats
també han presentat recursos perquè se'ls doni més temps per poder
preparar la defensa.
Tot això, quan s'han complert 3
anys de les detencions. Un aniversari que els encausats van recordar
en un acte a Mollet, dissabte.
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ECONOMIA

El Celler Can Roda participa en la 7a edició del Vi+

Formacions pel petit comerç

Enoturisme DO Alella, amb la col·laboració dels ajuntaments, ens
consorciats, i els membres de la Ruta del Vi, organitza, per setè any, el
Vi+, un cicle d’activitats amb 37 propostes amb les quals gaudir i tastar
vi de la DO, la gastronomia local i trepitjar territori. El Celler Can Roda
oferirà el 8 d'octubre, en el marc del cicle, un concert de folk electrònic.

El Mollet Hub ha incrementat l’oferta de
formacions presencials per aquest trimestre.
Com a novetat, s’incorporen cursos adreçats
especí�icament als petits comerços de Mollet,
a les competències digitals i també a joves.

AGROALIMENTARI L'ESPAI NATURAL DE GALLECS PARTICIPARÀ DIUMENGE AL BENVINGUTS A PAGÈS

LA DIPUTACIÓ HA FET UN RÀNQUING DE LES MÉS DEMANDADES

Quatre baixvallesans en el nou Administratius i personal
catàleg online de productors de neteja, les ocupacions
més sol·licitades
artesans del Vallès Oriental

DIPUTACIÓ BARCELONA

CONSELL COMARCAL

Agroturisme

TALLERS A GALLECS PEL
BENVINGUTS A PAGÈS
Visites i tallers familiars on conèixer les
explotacions ecològiques de Gallecs.
Aquesta és la proposta que ha preparat
el Consorci de Gallecs pels visitants que
vulguin acostar-se a aquest espai natural, diumenge 2 d'octubre, en el marc
de les jornades Benvinguts a Pagès. La
jornada es farà de 9.30 h a 13.30 h. El
preu de l'entrada és de 3 euros.

OCUPACIONS MÉS
DEMANDADES PER LES
EMPRESES AL

VALLÈS
ORIENTAL
A LA XARXA XALOC*
Personal de neteja d’oficines, hotels
i altres establiments similars

11,92%
Empleats/ades administratius/ves amb
tasques d'atenció al públic

10,16%
Peons del transport de
mercaderies i descarregadors/es

7,21%
Peons de les indústries
manufactureres

5,39%
Venedors/es de botigues i
magatzems

DE LA TERRA L'Associació SAT Agroecològica de Gallecs en forma part
BAIX VALLÈS. El Celler Can Roda
de Santa Maria de Martorelles, el
Forn i Pastisseria Prat de Mollet i
els elaboradors molletans de garapinyades Can Faba són juntament
amb l'associació SAT Agroecològica de Gallecs, els quatre productors
baixvallesans que apareixen en el
nou catàleg online de productors
agroalimentaris del Vallès Oriental.
El Consell Comarcal del Vallès
Oriental va presentar dimarts
aquest catàleg –fins ara estava editat en paper– en format online, una

eina per acostar els productors i
elaboradors agroalimentaris locals a les cuines dels restaurants i
les llars vallesanes. Amb l'actualització, se n’ha renovat el contingut
i s’ha preparat en un nou format,
que permetrà actualitzar-lo contínuament. Entre les novetats, s’hi
han incorporat els productors de vi
associats a la DO Alella –de la qual
formen part alguns municipis de la
comarca, com Santa Maria de Martorelles–, així com els productors
d’oli de vera, una varietat molt cul-

tivada al Vallès Oriental.
Àlex Valiente, conseller de Turisme i Productes de la Terra del
Consell Comarcal, destacava que
aquest nou catàleg ha de servir per
facilitar la localització dels productors agroalimentaris de proximitat,
més enllà de la xarxa d’agrobotigues que hi ha a la comarca. “Un
dels problemes que hi ha amb
aquestes produccions és que
costa de comercialitzar-les”,
deia Valiente. “Per això volem
acompanyar els productors i elaboradors locals en la comercialització dels seus productes”.-se
al requeriment del decret.

INDÚSTRIA A LA LLISTA PROVISIONAL DELS FONS PERTE

COMERÇ

Urquima rebrà ajudes per
reduir l'impacte ambiental

Una cinquantena de
parades al Fora Estoc

SANT FOST. La planta santfostenca
Urquima es beneficiarà dels fons
Perte per a la salut d'avantguarda.
El Ministeri d'Indústria, Comerç
i Turisme va publicar la setmana
passada el llistat de sol·licituds
estimades provisionalment. La
convocatòria va rebre un total de
26 sol·licituds, i entre les 17 empreses beneficiàries, n'hi ha sis de
catalanes.

El Perte per a la salut d'avantguarda mobilitzarà una inversió
pública d'11 milions d'euros. En
el cas d'Urquima es destinaran al
projecte de reducció de l'impacte
ambiental associat al procés productiu de la planta. L'empresa va
demanar més de 6,1 milions d'euros. Finalment, rebrà 617.252 € de
subvenció, així com un préstec de
4.320.768 €.

MOLLET. Prop d'una cinquantena de parades tornaran a omplir
aquest dissabte, 1 d'octubre, les
rambes Balmes i Fiveller, la plaça
Catalunya i el carrer Barcelona
de Mollet per celebrar una nova
edició del Fora Estoc. L'activitat organitzada per l'Associació
d'Autònoms de Dones i Homes
Emprenedors de Catalunya, s. XXI
(ADHEC), comptarà també amb
sortejos adreçats als compradors
i la patrulla comerç pels petits .

3,58%
Cambrers/es
assalariats/ades

2,54%
Monitors/es d'activitats
recreatives i d'entreteniment

Vols treballar
en aquestes
ocupacions?
xaloc.diba.cat

2,28%
Treballadors/es que tenen cura de les
persones a domicili (excepte mainaders/es)

2,28%
Ajudants de
cuina

2,13%
Empleats/ades
de comptabilitat

Per conèixer més oportunitats
laborals d’aquestes
ocupacions, adreça’t al teu
Servei Local d’Ocupació

xaloc.diba.cat

1,76%
Font: Plataforma Telemàtica de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació

La Diputació de Barcelona ha elaborat un rànquing amb les deu
ocupacions més sol·licitades a la
província de Barcelona recollides
al web d’ofertes Xaloc de la Diputació de Barcelona, durant el primer
semestre de l’any. En concret, al
Vallès Oriental personal de neteja
(11,92%), empleats administratius
(10,16%), i peons del transport de
mercaderies (7,21%) encapçalen
les professions més demandades.
A la província de Barcelona, en
global, ocupen les tres primeres
posicions: empleats administratius (9,33%), personal de neteja
(8,79%) i venedors de botigues i
magatzems (4,86%). Uns Serveis
Locals d’Ocupació que han assolit 16.993 insercions laborals, en
el primer semestre de 2022, un
16% més que en el mateix període de l'any passat. En aquest perí-

ode, s'han atès 68.459 persones,
14.500 empreses i gestionat més
de 10.000 ofertes de feina, amb una
taxa d'inserció se situa en el 18%.

La llista al complet
Si s’analitza la comarca del Vallès Oriental continuen la llista:
peons de les indústries manufactureres (5,39%), venedors de
botigues i magatzems (3,58%),
cambrers (2,54%), monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment (2,28%), treballadors que
tenen cura de les persones a domicili (2,28%), ajudants de cuina
(2,13%) i empleades de comptabilitat (1,76%).
El rànquing s’ha elaborat en el marc
del projecte “XaloCompetències”
que neix amb l’objectiu de proporcionar a la ciutadania recursos sobre el mercat de treball.
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OPINIÓ

Bústia

Editorial

Dia de la gent gran

EL REPTE DE LA NETEJA AL CARRER
Els resultats de l'enquesta elaborada per la Diputació sobre la visió que tenen
els molletans de la ciutat no són cap sorpresa. La neteja i el manteniment
de la via pública són la principal preocupació de la ciutadania i consideren
que hauria de ser una prioritat de les polítiques municipals. L'estat d'alguns
carrers –alguns especialment castigats per l'incivisme– és una queixa
constant tant del veïnat com dels grups de l'oposició i un mal de cap per a
l'equip de govern, que fa uns anys va haver de retallar els diners destinats
al servei en el marc de les mesures per reduir el dèficit públic. Properament,
l'Ajuntament ha d'adjudicar el nou contracte de la recollida de residus i la
neteja viària que incrementa els recursos per millorar el servei. Fer seguiment
i fiscalitzar la tasca de l'empresa adjudicatària seran claus per valorar-ne
l'efectivitat i el govern haurà de ser àgil per corregir-ne, si cal, els desajustos.

OBSERVANT EL TEMPS
per Lina Aguasca @meteosantfost

Calamarsa i pedra, hidrometeors de tempesta
Aquest estiu la calamarsa i la pedra han estat especialment freqüents en algunes comarques a
causa de la persistència de situacions de tempestes. La calamarsa són grans de glaç esfèric de fins
a 5 mm de diàmetre, mentre que la pedra són grans de glaç de més de 5 mm, formats per capes
alternativament opaques i transparents. Aquests dos hidrometeors no s'han de confondre amb el
calabruix, grans de glaç, blancs i opacs, amb la mateixa estructura que la neu, que es produeixen a
l'hivern o a principis de primavera.
La calamarsa o pedra cau durant tempestes fortes i gairebé sempre acompanyats d'intensa
activitat elèctrica a finals d'estiu o principis de tardor. Només hi ha un tipus de núvol capaç de
generar-les: el cumulonimbus. Té forma de muntanya o de torre, pot arribar als 10 km d'alçada i els
desplaçaments verticals d'aire al seu interior són molt violents i ràpids.
La formació de la calamarsa és un procés realment curiós. Inicialment, es formen petites gotes
d'aigua a causa de la condensació del vapor d'aigua que faran créixer el futur núvol de tempesta.
Algunes d'elles seran arrossegades pels corrents d'aire ascendents i un cop a la part alta del núvol
s'acabaran congelant i esdevindran el nucli del futur gra de calamarsa o pedra. El gra en aquesta
fase de caiguda serà empès per un altre corrent d'aire ascendent que l'arrossegarà novament cap
a la part superior del núvol de tempesta. En aquest ascens l'aigua externa es tornarà a congelar de
forma ràpida i incorporarà així una segona capa de gel, en aquest cas transparent. Un cop a dalt del
núvol es repetirà el procés i incorporaran una nova capa concèntrica de gel opac. Aquest procés es
podrà repetir diverses vegades, fins que el pes de la pedra o gra de calamarsa serà tan gran que els
corrents ascendents ja no la podran tornar a arrossegar cap amunt. Aleshores caurà i es produirà la
temuda pedregada. Com curiositat, si tallem la pedra pel mig i contem el nombre de capes que té,
podrem saber aproximadament quants "viatges" amunt i avall dins del núvol ha fet abans de caure.

sommollet.cat
Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt

somparets.cat

somlallagosta.cat

El 14 de desembre de 1990, l'Assemblea General de l'ONU en la seva resolució 45/106, va
fixar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de
la Gent Gran. La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet , aprofitant aquesta celebració, volem manifestar que seguim observant
que existeixen greus aspectes discriminatoris
per raó d'edat on sovint, la vellesa s'associa a
estereotips d'una visió negativa i generalista.
Nosaltres som ciutadans i ciutadanes de ple
dret que en la seva gran majoria no només
aportem un moviment econòmic associat a la
nostra edat, sinó que enriquim la societat amb
experiència, coneixement i dedicació desinteressada a la família i a la comunitat.
Enguany estem sortint de l’atzucac de la
pandèmia, però ara tenim al damunt un
problema econòmic que afecta a totes i tots:
l’increment de les nostres despeses bàsiques
(alimentació, llum, gas, i en molts casos l'increment del cost del lloguer a conseqüència
de l'IPC)i sense oblidar que moltes famílies
han de donar suport econòmic als fills en les
seves despeses essencials.
Si a tot això afegim el baix import de moltes pensions, podem observar l'increment del
llindar de la pobresa. És un tipus de discriminació econòmica que afecta un elevat nombre
de persones. També, un dels problemes greus
que cal combatre és la solitud no desitjada, la
pandèmia en el moment més àlgid va posar al
descobert la fragilitat el desemparament de
moltes persones grans que viuen soles i una
societat com la nostra, que és democràtica,
que es defineix com a un Estat social i de dret
no pot deixar a una part de la societat en la més
absoluta indefensió.
Són moltes les problemàtiques que tenim i
és per això que cal més que mai incrementar
polítiques públiques que reconeguin a la gent
gran com a ciutadans de ple dret i a la vegada,
que enforteixin la qualitat dels serveis públics.
Volem deixar clar que nosaltres no som uns
simples consumidors de serveis i recursos, sinó
que tenim la voluntat de continuar aportant el
nostre saber i la nostra experiència, però exigim
que se'ns tingui en compte entre altres coses,
en el moment de la implantació de tecnologies
des de l’empresa privada i les administracions
públiques, que en molts casos dificulten i impedeixen que moltes persones grans puguem fer
ús de certs serveis bàsics com són la salut i les
gestions amb les empreses de serveis.
En definitiva: reivindiquem que la nostra
veu s'escolti per vehicular les nostres demandes, reivindicacions i reflexions, per millorar
la nostra qualitat de vida, per decidir el nostre present i el futur de les generacions que
vindran. Per això defensem la constitució del
Consell de la gent gran com a instrument de
participació per canalitzar les nostres reivin-

sommontornes.cat

dicacions com a persones grans.
Tots tenim dret a viure amb benestar i dignitat i és per això que és tan necessària la nostra
participació social.
COMISSIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
MOLLET DEL VALLÈS

Iran: rebel·lió de les dones
La mort de la jove Masha Amini ha desfermat una onada de protestes massives a l'Iran.
Amini surt a les imatges de càmeres de seguretat col·lapsant en un centre de “re-educació” on va ser portada per la policia de la
moralitat de l'Iran per a rebre “orientació” sobre la seva vestimenta. Aquesta policia forma
part de les forces de l'ordre del país i té la tasca de fer complir les estrictes normes patriarcals de República islàmica de l'Iran, inclòs el
seu codi de vestimenta que obliga les dones a
portar vel o hijab en públic.
Després de la mort de la jove, centenars de
milers de dones arreu de tot el país es van tallar els cabells i es van treure i van cremar
els seus hijabs a les places. També s’han vist
milers de vídeos de protestes populars, des
de la capital Teheran fins a bastions més
tradicionalment conservadors com Masha.
Masha Amini, de 22 anys, és d'origen kurd. En
almenys dotze ciutats de la província del Kurdistan iranià, els comerços van tancar després que les organitzacions kurdes d'oposició
al règim van convocar una vaga.
Les imatges que arriben des d'aquest país
mostren manifestants corejant: “Dones, vida,
llibertat”. Es pot veure com de forma valenta
s'enfronten a la brutal repressió i com es treuen els seus vels del cap i els cremen, també
s'han vist imatges de dones que criden “Mort
al dictador” en contra del govern i del líder
suprem l'aiatol·là Ali Khamenei. El govern
iranià ha tallat internet per a evitar la convocatòria de noves mobilitzacions.
Des de Dones de la UIT-QI ens solidaritzem
amb les valentes protestes de les dones, que
en aquell país, continuen sent violentament
oprimides pel govern capitalista i autoritari
del president Ebrahim Raisi i les forces policials només pel fet de no portar “ben posat” un
vel. Així mateix, repudiem a la policia iraniana
que està reprimint violentament les protestes i mobilitzacions populars on ja es poden
comptabilitzar centenars de detencions de
manifestants i almenys quatre manifestants
han mort a causa de la repressió, segons l'organització Hengaw per als Drets Humans.
Ens posem a disposició i fem una crida a totes
les organitzacions feministes, polítiques i de
Drets Humans a repudiar aquests gravíssims
fets i a realitzar accions unitàries en solidaritat amb les dones i el poble iranià.

sommartorelles.cat
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Jairo Llaò torna al podi de la Copa Catalana

Subcampionat pel CE Montmeló

Jairo Llaò va aconseguir pujar al podi a la sisena ronda de la Copa
Catalana de Promovelocitat, celebrada al circuit d'Alcarràs (Segrià). El
pilot de motociclisme molletà va assolir una tercera i una quarta posició
a les dues curses celebrades aquest cap de setmana. Llaò ho va celebrar
d'una manera especial, amb un mocador de la Colla dels Torrats.

El Club d'Escacs Montmeló es va proclamar
diumenge subcampió de la Copa Catalana de
Segona Divisió. L'equip montmeloní va estar
format per Antoni Gallego, Albert Ezquerro,
Aleix López, Raul Garcia i Jordi Pellicer.

FUTBOL | Primera Catalana ELS DOS EQUIPS BAIXVALLESANS ARRENQUEN LA LLIGA CONTRA LA UE CAN GIBERT I EL CD BESCANÓ

FUTBOL | Quarta Catalana

El CF Mollet UE i el CF Parets inicien
un nou curs a Primera Catalana

Un derbi molletà
en el primer partit
oficial dels filials

s.c.

UD CAN GIBERT - CF MOLLET UE
Dissabte, 1 16.15 h Girona

El CF Parets vol anar pas a pas

CF PARETS - CD BESCANÓ
Diumenge, 2 12 h Parets

MOLLET / PARETS. La lliga de Primera Catalana arrenca aquest cap
de setmana i ho fa amb dos equips
baixvallesans, el CF Mollet UE i el
CF Parets. La temporada 20222023 promet ser diferent i emocionant, ja que els equips es jugaran la seva classificació a la nova
Superlliga que es posarà en marxa
l'any que ve.

Objectiu Superlliga pel Mollet
David Parra, entrenador del CF
Mollet UE, reconeix que serà "un
any molt difícil" perquè estan "al
grup més complicat". Tot i això,
el tècnic afirma que afronten la
temporada "amb moltes ganes"
i que esperen "una temporada
molt dura i llarga, que es decidirà als últims partits". Parra es
marca com a objectiu la part alta
de la classificació: "Volem estar

NOVA TEMPORADA Els dos equips repeteixen a la màxima divisió catalana
entre els cinc primers per anar
a la Superlliga".
Sobre les sensacions de l'equip
per aquest inici de temporada,
Parra creu que encara els queda
"feina per fer", especialment en
l'apartat ofensiu, però es mostra
satisfet per la defensa: "Portem
dos partits amb la porteria a

zero". L'entrenador admet l'inici
dependrà de les lesions: "Estem
intentant recuperar lesionats,
encara en tenim algun".
El CF Mollet UE jugarà el primer partit dissabte a les 16.15 h al
camp de la UE Can Gibert a Girona.
Sobre la primera jornada, el tècnic creu que al camp de la UE Can

FUTBOL | Quarta Catalana L'EQUIP ARRENCA DISSABTE A CASA DAVANT L'ESCOLA SENTMENAT

El sènior de la UE Sant
Fost inicia el seu segon
any des de la refundació
UE SANT FOST - ESC. SENTMENAT
Dissabte, 1 18.30 h Sant Fost

SANT FOST. El primer equip de la UE
Sant Fost comença la lliga aquest
cap de setmana. El conjunt santfostenc repetirà a Quarta Catalana en el seu segon any des que el
club va recuperar l'equip el 2021.
Aquesta temporada els de Sant
Fost canvien de grup i passaran

Gibert serà "molt complicat per
puntuar", ja que és "un camp petit i un equip dur".

a tenir rivals del Vallès, després
d'un any enfrontant-se a equips
del Maresme.
L'entrenador Eric Barreiro es
mostra optimista per la 20222023: "Ho veig millor que la
temporada passada. L'any passat era tot nou i ara mantenim
mitja plantilla". El tècnic explica
que aquesta experiència els ajuda
a "guanyar en integració i fer
bloc" i també que els fitxatges
"s'han integrat bastant bé". Barreiro creu que la prova de tot això
ha estat la pretemporada: "S'ha

vist clarament la millora", considera l'entrenador.

Pel que fa al CF Parets, el seu entrenador Javi López creu que l'equip
arriba bé i amb marge de millora a
l'inici de lliga: "A la pretemporada hem corregit errors. La part
bona és que no hem tingut lesions".
El tècnic creu que les seves metes per aquest curs és anar més
partit a partit: "Volem assegurar
la salvació com més aviat millor.
A partir d'aquí ja podem ser més
ambiciosos, fins i tot optar a entrar a la Superlliga". López reconeix que l'any passat va ser "molt
millor de l'esperat" i espera
"com a mínim igualar-la" per la
2022-2023.
El CD Bescanó serà el primer rival del CF Parets, en un partit que
es jugarà diumenge a les 12 h al
Josep Seguer. López creu que serà
un inici difícil: "Ens tocarà córrer
darrere d'ells. El Bescanó és un
equip que juga molt bé". s.c.

CF MOLLET UE B - MOLLETENSE B
Diumenge, 2 18 h Mollet

MOLLET. Els nous filials del CF Mollet UE i de la UD Molletense inicien
la lliga de Quarta Catalana aquest
cap de setmana. El destí ha volgut
que ho facin amb un derbi entre
ells el diumenge, en el primer partit oficial dels dos equips des de la
seva refundació. Els dos clubs molletans recuperen els seus filials
aquesta temporada, després d'estar uns anys sense equips B. Amb
ells també torna el derbi entre els
dos clubs molletans.
Per part del CF Mollet UE, Jordi
Candela, president del club, explica que tenen grans objectius per a
l'equip: "Volem que pugi de categoria aquest any".
Des de la UD Molletense, el seu
president, Kiko Montoya, no posa
metes al B: "Aquest primer any
no ens marquem objectius de
pujar. Serà emocionant i maco
jugar amb equips propers".
El derbi entre els filials del CF
Mollet UE i de la UD Molletense es
disputarà el diumenge a les 18 h al
camp Germans Gonzalvo.

Presentació oficial de la UFS Mollet
ufs mollet

Un creixement progressiu
El preparador afirma que l'objectiu és "millorar les posicions de
l'any passat i acabar de la part
mitja cap a dalt". Barreiro afirma
que l'ascens "està fora" de les seves metes i que se centraran en "el
treball de cada setmana". El tècnic s'atreveix amb una anàlisi dels
seus rivals del grup: "La majoria
són equips B, joves i acabats de
fer. He vist alguns equips i el nivell és similar al nostre".
La UE Sant Fost debutarà aquest
dissabte a les 18.30 h davant l'Escola Sentmenat, al Camp Municipal de Sant Fost. Barreriro espera
"un partit igualat", tot i que el seu
equip va perdre 3-1 en pretemporada contra els sentmenatencs.

La UFS Mollet va estrenar el Torneig José Maria Ollé el passat cap de setmana,
dedicat al fundador i expresident del club. Els 18 equips que tindrà l'entitat
aquest any van jugar diversos amistosos i es van presentar oficialment davant
l'afició. Manuel Rodríguez, coordinador del club, valora positivament la
jornada: "Els nens s'ho han passat molt bé". El torneig va acabar diumenge
amb la presentació oficial de tots els equips de la UFS Mollet, un acte que va
comptar amb la presència de l'alcaldessa Mireia Dionisio.
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BÀSQUET EL FEMENÍ VA SUMAR EL PRIMER TRIOMF A CASA
escola sant gervasi

Els equips catalans de LEB
Plata es troben al Plana Lledó
s.c.

El president de la Federació
Catalana de Bàsquet, Ferran Aril,
espera que sigui una competició
emocionant: "Viurem un cap de
setmana intens. Espero que sigui
una festa del bàsquet". Aril també
es mostra "molt content" de poder disputar la lliga a Mollet, una
ciutat "amb història de bàsquet i
amb una instal·lació molt digna".
Carlos Nuez, president del CB
Mollet, remarca que des del club
han establert "preus assequibles"
per aquest cap de setmana, perquè
tothom pugui gaudir del bàsquet.

BON INICI Les jugadores del femení van guanyar al CBU Lloret al primer partit

El Sant Gervasi debuta
amb resultats oposats
MOLLET. Els sèniors de l'Escola Sant

PRESENTACIÓ OFICIAL La Lliga Catalana es va presentar dimarts al Plana Lledó

Última prova de pretemporada

MOLLET. El Pavelló Plana Lledó
acollirà aquest cap de setmana la
Lliga Catalana de LEB Plata, una
competició oficial entre els equips
catalans de la categoria.
La competició arrencarà el dissabte a les 17 h amb la primera semifinal que enfrontarà el CB Cor-

Pel Recanvis Gaudí Mollet, els de la
Lliga Catalana seran els últims partits abans de l'inici de la LEB Plata.
L'entrenador, Josep Maria Marsà,
veu clar que per aquest cap de setmana "l'objectiu és competir".
El tècnic confia a poder lluitar pel
títol: "Si hi ha alguna possibilitat
de guanyar-la és a casa, amb la
nostra afició". sergi casanovas

nellà amb el CB Salou, guanyador
de l'eliminatòria prèvia davant el
CB Hospitalet. La segona semifinal
serà a les 19.30 h entre l'equip local, el Recanvis Gaudí Mollet i el CB
Prat. Diumenge serà el dia per les
finals, amb el partit pel tercer lloc a
les 17 h i la gran final a les 19.30 h.

Gervasi van arrencar la temporada
el passat cap de setmana amb una
de freda i una de calenta. El femení
va començar amb un triomf a casa
davant el CBU Lloret per 67-63. El
masculí no va poder repetir el mateix resultat i va perdre a la pista
del CN Caldes per 63-49.
El partit entre el femení i el conjunt de Lloret va començar igualat,
arribant al descans amb empat a

36. Les molletanes van realitzar un
gran tercer quart (20-9) que van
gestionar a l'últim període i els hi
va acabar donant la victòria.
D'altra banda, els de Romà Cutrina van signar un inici excellent amb un gran primer parcial
(7-18), però el CN Caldes va signar una gran remuntada amb un
últim quart demolidor, on els de
Mollet només van poder marcar 4
punts.
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MUNTANYISME L'ACTIVITAT DEL CLUB MUNTANYENC VA RECÓRRER ELS CAMINS DE L'ESPAI RURAL

CICLISME LA MARXA NO ES VA PODER CELEBRAR EL 2020 I EL 2021

El Memorial Pelegrí Pi
Èxit de participació a la 20a
torna aquest diumenge
Caminada Nocturna de Gallecs
amb més de 900 inscrits

cc plana lladó

cm mollet

pació assolida: "Van passar dels
770 inscrits del 2019 a 920 en
aquesta edició. A més hi havia
molta gent no inscrita. Calculem
que en total unes 2.000 persones van estar per Gallecs". El dirigent també remarca "les ganes
de gresca" i "l'ambient familiar" que va tenir la jornada, on es
va acostar "força gent de fora".

"Vam tenir uns 920 inscrits,
però calculem que en
total unes 2.000 persones
van caminar per Gallecs"
MAREA VERDA La samarreta commemorativa va omplir de verd la caminada
MOLLET. La Caminada Nocturna de
Gallecs va tornar el passat dissabte amb una 20a edició de rècord.
L'activitat del Club Muntanyenc
Mollet va comptar amb 920 participants, que van recórrer els 11
km previstos pels camins de l'espai natural.
La caminada va mantenir el
seu recorregut clàssic pels camps
de Gallecs. Un total d'11 km que
transcorrien per punts com l'Església de Santa Maria de Gallecs o

el bosc de Can Veire, amb inici i final al Parc de les Pruneres. Durant
el recorregut, els participants van
disposar de dos avituallaments, un
d'aigua i un segon de menjar, a més
de l'entrepà al final de la caminada. La jornada va acabar amb un
ball al Parc de les Pruneres per a
tots els participants.

Gran augment d'inscrits
Josep Solé, vicepresident del club,
destaca la gran dada de partici-

MOTOR | Motociclisme HI VAN ASSISTIR QUASI 30.000 PERSONES
circuit de catalunya

ÁLVARO BAUTISTA FA TRIPLET DE VICTÒRIES AL
CATALUNYA WORLDSBK DEL CIRCUIT
Álvaro Bautista va signar el seu primer triplet de l'any al WorldSBK, després
d'adjudicar-se les tres proves disputades el passat cap de setmana al Circuit
de Barcelona-Catalunya. El pilot espanyol arribava com a líder del campionat
i va refermar la primera posició a la ronda del traçat vallesà. Jonathan Rea va
assolir dues segones posicions, mentre que Michael Rinaldi, Garret Gerloff,
Alex Lowes i Toprak Razgatlioglu van aconseguir la resta de podis. El Circuit va
comptar amb 29.898 assistents durant tot el cap de setmana de motociclisme.

Solé també es mostra satisfet pel
temps, que va respectar l'activitat:
"Ens va ploure una mica al final,
quan ja estàvem al ball. Però durant la caminada ni una gota".
Aquest any, el Club Muntanyenc
regalava una samarreta commemorativa del 20è aniversari de la
caminada, que va tenir un gran èxit
entre tots els participants: "Els
que la tenien d'abans la portaven tots posada i els que la recollien allà la majoria també se la
posava. Hi havia moltes samarretes". sergi casanovas

Trial

El Moto Club Cent
Peus celebra un
nou Trial Social
SANT FOST. El Moto Club Cent Peus
recupera el seu Trial Social aquest
diumenge. El club es va veure obligat a anul·lar l'anterior, previst
pel juliol, pel risc d'incendi. Ara,
la prova de trial torna amb la seva
tercera edició d'aquest any, tot i
que oficialment manté el nom de
4t Trial Social.
El trial se celebrarà, com és habitual, a les instal·lacions del club
a Can Teià. La jornada començarà a les 9 h i s'allargarà durant
tot el matí. La prova està oberta
a tots els aficionats del trial, tant
socis com no socis del club. La
prova també serà puntuable pel
Campionat d'Àrees de Trial de Catalunya.

RETORN L'última edició del Memorial Pelegrí Pi es va celebrar l'any 2019

dó viu aquest diumenge una de
les seves jornades més especials. L'entitat torna a organitzar el
Memorial Pelegrí Pi, que enguany
arriba a la 32a edició. La marxa
cicloturista torna després de no
poder-se celebrar el 2020 i el 2021
per la pandèmia.
La prova comptarà amb dos recorreguts: el de Granera (94 km) i
el de Gallifa (80 km), tots dos amb
inici a les 8 h als voltants del pave-

lló Riera Seca. La jornada servirà
per homenatjar els ciclistes Melcior Mauri, Juan Cariñena i Juan
Carlos Cariñena i se'ls entregarà
un reconeixement.
El memorial va ser presentat
la setmana passada al seu punt
de sortida, on el president del CC
Plana Lladó, Germán Viejo, va celebrar el fet de poder celebrar de
nou la marxa: "Tornem a agafar
un projecte pel qual tothom tenia molta il·lusió".

FUTBOL SALA

HOQUEI PATINS

El CD La Concòrdia
perd l'equip
sènior femení de
Segona Nacional

Cara i creu a la
primera jornada
per al Mollet HC

MOLLET. El Club Ciclista Plana Lla-

LA LLAGOSTA. El CD La Concòrdia es
queda sense sènior femení. El club
de la Llagosta ha patit nombroses
baixes al seu equip principal i no
podrà disputar la temporada que
ja ha començat a Segona Nacional.
Iván Beas, coordinador del CD
La Concòrdia, afirma que el club
està contrariat per aquesta situació: "La decisió no l'hem pres
nosaltres, s'han donat circumstàncies que no esperàvem". Beas
relata com l'equip va patir diverses baixes fins a quedar-se "amb 7
jugadores" i deixant al club "sense possibilitats de fer un equip".
El coordinador reconeix que la
desaparició del sènior és "un cop
molt dur".
El club llagostenc ha cedit la seva
plaça de Segona Nacional a l'AE
Sant Andreu - Glòries, un club que
buscava un lloc en aquesta categoria. "Ens van trucar dient que volien la plaça i assumien tots els
costos. No teníem alternativa",
explica Iván Beas.

MOLLET HC (MASC.)
CH SANTA PERPÈTUA

5
1

MOLLET HC (FEM.)
CH MATARÓ

1
4

MOLLET. Els sèniors del Mollet HC
han començat de manera totalment oposada la temporada. El
masculí va golejar al CH Santa Perpètua per 5-1, mentre que el femení va rebre els gols en contra i va
caure davant el CH Mataró per 1-4.
El debut a Primera Catalana del
sènior masculí no podia haver
anat millor, ja que els d'Eloi Gaspar es van imposar amb claredat
als de Santa Perpètua amb dos gols
d'Álvaro Córdoba i un d'Alex Trapero, Nil Soler i Josep Altayó.
No va tenir la mateixa sort el sènior femení, que va patir una derrota davant el CH Mataró en el seu
primer partit a Nacional Catalana.
Les de Rafa Trillo no van poder
parar el joc de les mataronines i
el solitari gol d'Ona Aparicio no va
donar cap punt a les molletanes.
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CULTURA

Setena edició de la Gamer Night de Mollet del Vallès

Fantasma Blitz, a Abacus

Aquest divendres (de 18 h a 23 h) se celebra al Mercat Vell la 7a Gamer Night,
coorganitzada per l'Associació Social Lovers i l'Ajuntament de Mollet. Es podrà
participar en tornejos de Fifa23, Clash Royale o Rocket League. També hi haurà
partides d'Spatoon 3, de clàssics com Mario Kart o per explotar el potencial
musical amb Just Dance. L'acte s'adreça a majors de 12 anys i l'entrada és gratuïta.

Abacus Mollet reprèn les activitats
dels dissabtes per als infants, i els jocs
de taula seran els protagonistes de
l'octubre. Aquest dissabte (18 h) el David
López dinamitzarà el joc Fantasma Blitz.

castellers de mollet

POPULAR DIUMENGE VAN FER LA MILLOR ACTUACIÓ DELS SEUS 30 ANYS, I UN CASTELL INÈDIT

Els Castellers fan història
s.c.r.

RECEPCIÓ Representants de la colla van ser rebuts per l'alcaldessa i altres membres del Consistori
MOLLET. Els Castellers de Mollet
van fer història diumenge al Concur7 de Torredembarra. Els de
verd claret van aconseguir la millor actuació castellera dels seus 30
anys d'història i, alhora, per primer
cop van carregar i descarregar un 4
de 7 amb agulla. "El primer intent
i el primer descarregat de la nostra història! Som molt grans!",
celebraven des del seu compte de

Twitter els molletans.
Els molletans van arrencar el
concurs amb un 3 de 7 amb agulla,
seguit de la fita del 4 de 7 amb agulla, i el van cloure amb un 3 de 7 i un
pilar de 5.
"Ja feia temps que preparàvem
el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7
amb agulla, els teníem ben assajats i quan vam arribar a plaça la
tècnica tenia clar que els faríem",

explica el president casteller, Ciscu
Carvajal, molt "content" i "orgullós" per aquest fet històric, però
ben ambiciós i amb ganes de superar-se ben aviat. "Ara prepararem
el 5 de 7, i si a finals d'octubre,
per a la nostra diada, el tenim,
podríem tornar a fer una nova
millor diada de la història de
Castellers de Mollet", explica Carvajal, qui creu que seran a temps

s.c.r.

30 anys plens
de samarretes

A TORREDEMBARRA Fent el 3 de 7 amb agulla, al Concur7
per aconseguir aquest nou èxit, que
arribaria en un fantàstic moment,
justament en l'acte central del 30è
aniversari de l'entitat.

La Colla Castellera inaugurava dimecres
l'exposició Les nostres samarretes, amb
tota mena de samarretes i dissenys que
han acompanyat l'entitat en els seus
30 anys de vida. Les diferents peces
estan penjades a l'avantcapella de La
Marineta amb cordills. Segons explicava
el dissenyador i casteller Rafael Ferran i
Peralta 'Wally', "es tracta que et perdis
entre les samarretes com si fos un
terrat on hi hagués tota aquesta
roba estesa".

Rebuda institucional
Després de la fita obtinguda a Torredembarra, han estat molts els
molletans i molletanes que han
volgut transmetre les seves felicitacions als de verd claret. Entre
ells, l'alcaldessa de Mollet, Mireia
Dionisio. "Quan et mou la passió,
la il·lusió i l'esforç res pot sortir

malament! Avui els Castellers
de Mollet han fet història a Torredembarra! Han portat el nom
de Mollet al més alt!", publicava
en el seu compte d'Instagram Dionisio, i els encoratjava a seguir
somiant en "tocar el cel". De fet,
dijous al vespre també va tenir lloc
una rebuda institucional a l'Ajuntament, en la qual la batllesa va
lliurar una figura del menhir de la
ciutat amb la inscripció de la millor
actuació que els Castellers de Mollet han fet fins al dia d'avui.

MÚSICA ENGUANY ARRENCARÀ DIJOUS AMB UNA ACTUACIÓ DE LA MOLLET JAZZ BAND

DISCOTECA FAMILIAR I TARDA DE KARAOKE, AQUEST DIVENDRES

Torna el Sona Mollet

Música a Can Pantiquet

MOLLET. El pròxim dijous 6 d'octubre tornarà el Sona Mollet, Festival
Internacional de Música–Memorial Anna Villaescusa Rebull. Durant quatre dies es podrà gaudir
d'aquesta setena edició, que ha ampliat una jornada musical del que

era habitual per poder potenciar els
músics locals. D'aquesta manera,
l'estrena anirà a càrrec de la Mollet
Jazz Band, que oferirà un concert
gratuït a la Plaça Prat de la Riba a les
19 h. Divendres 7 d'octubre serà el
torn del jazz al Mercat Vell (21 h),

l'endemà hi haurà concert de piano a Can Gomà (19 h) i la música de
cambra en serà la protagonista diumenge (11.30 h) també a Can Gomà.
Les entrades –d'entre 5 i 10 euros–
es poden adquirir a La Marineta i a
molletvalles.koobin.com a partir de
dilluns. Els beneficis aniran íntegrament a la Fundació Josep Carreras
contra la leucèmia.

MOLLET. El Centre Cívic de Can
Pantiquet acull aquest divendres
dues activitats musicals. A les
17.30 h hi haurà la tradicional discoteca familiar, un espai de música
i diversió per ballar en família, des
dels més petits als més grans. A

partir de les 20 h arribarà el tord
de Tarda de Karaoke. L'Associació
de Música i Art de Mollet organitza
la segona edició d'aquest acte. Les
entrades per a tots dos esdeveniments són gratuïtes i en el cas del
karaoke, hi haurà servei de bar.
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ART EL MUSEU ABELLÓ ESTRENA DIVERSES EXPOSICIONS, AMB PARTICIPACIÓ BAIXVALLESANA

La molletana Rocío
Àbalos exposa al
Racó de l'Artista

Repàs a la
història cultural
de les mans

'Connotacions', d'Òscar Moya

far escena

s.c.r.

ELS INTÈRPRETS La companyia sabadellenca estrena el cicle teatral a la Fiveller
MOLLET. Aquest diumenge arrenca

ROCÍO ÀBALOS

ÒSCAR MOYA
idea que està latent a la mostra".
La seva intervenció va més enllà de
les postals escrites que hi ha exposades, ja que algunes d'aquestes
línies anònimes i fora de context
també apareixeran al diari SomMollet i en lones publicitàries penjades
arreu de la ciutat. sergio carrillo

AUDIOGUIES
MÉS ACCESSIBLES

MOLLET. Trust the process (Confia en
el procés). Així s'anomena la mostra
que la molletana Pokio (Rocío Àbalos) exposa al Racó de l'Artista del
Museu Abelló, i en la qual parla a
través de les seves obres dels prejudicis, de la pèrdua d'un ésser estimat, del pas temps, de les pors del
dia a dia o d'una soledat amb la qual
estar-hi a gust. Tot plegant deixant
veure part dels seus processos.
"El procés és el que sol costar
més en un projecte i on hi has
de ficar més esforç. Però si no hi
passes, no pots arribar a la meta".
Això és el que volia transmetre l'artista molletana, qui explicava en la
inauguració del seu treball que ha
inclòs "en cadascuna de les sèries
la seva respectivament planxa de
com he fet aquestes estampes",
per poder visibilitzar el procés de
les obres. La primera sèrie de la
mostra és precisament amb la qual
va guanyar el Feminartist. "Parla
del cos femení i dels prejudicis",
contava la creadora, qui hi afegia
que va representar "una dona amb
un semblant bastant sensual,
però alhora veus com s'amaga
alguna part del seu cos". s.c.r.

L'artista paretà Òscar Moya també
hi ha fet la seva intervenció en la
mostra de Mollet –Connotacions–.
Moya va demanar a persones de
Mollet que escriguessin a mà un
missatge que havien enviat per
WhatsApp i que fos important per
a elles. D'aquesta manera, el paretà
considera que "es crea una tensió
entre l'àmbit privat i l'àmbit públic, i també entre la comunicació digital i analògica, que és una

n Divendres es presentava al Museu
Abelló la nova audioguia en llengua de
signes de l'exposició permanent. Es
tracta d'un projecte realitzat conjuntament amb l’escola Sant Gervasi, a través
de l'extraescolar de llenguatges de signes que imparteix el centre molletà. Les
audioguies han estat interpretades pels
exalumnes del Sant Gervasi Nerea González i Pau Mas, qui van comptar amb el
suport de la docent Mireia Isal.

POPULAR

COUNTRY I BATXATA PER BALLAR I BOTIFARRES PER DINAR

Mercadet de
col·leccionistes a
l'avinguda Llibertat

Els veïns de Santa Rosa
celebren l'arribada de la tardor

MOLLET. Diumenge de 9 h a 14 hi

MOLLET. L'Associació de Veïns de
Santa Rosa i la Colla Morada celebraran diumenge la festa de la tardor al carrer de Sant Francesc. Al
matí (11 h) hi haurà una ballada de
country dirigida pel Jose Coronado
amb una llista inicial de 44 balls.
Tot seguit (14 h) serà el torn del dinar –que inclou amanida, botifarra, cansalada i mongetes, postres,
aigua, vi i pa, i cafè per 10 euros o 8

haurà una nova edició del mercadet de col·leccionistes i brocanters
a l'avinguda Llibertat, com és habitual els primers diumenges de mes.
S'hi podran canviar xapes de cava,
taps o cromos, entre d'altres, i també hi haurà una taula per aprendre
o jugar a escacs. Tot plegat està
organitzat per l'Associació de Colleccionistes de Mollet i comarca.

Puja el teló a la Fiveller

s.c.r.

MOLLET. Història de les mans, impulsada per la Diputació de Barcelona
i amb la col·laboració del MNAC, ja
es pot visitar al Museu Abelló. L'encàrrec consistia a establir un diàleg
entre obres d'artistes contemporanis i obres de la col·lecció del MNAC
amb una condició: que la temàtica
fes referència a la pandèmia. I tot i
que les mans i la Covid no tenen una
relació gaire evident, la comissària,
Alexandra Laudó, afirmava que la
pandèmia va fer "pensar més en
les mans dels altres. Qui ha tocat la carta de la bústia podia ser
motiu de preocupació".
La comissària també destacava que en el context pandèmic les
mans van tenir un paper rellevant
des d'un altre punt de vista: "Es van
incrementar les accions a través
de dispositius digitals, com la
comunicació o el teletreball".
Tot plegat l'atrau a Laudo, no per
criticar-ho, sinó per observar-ho i
pensar quins avantatges i pèrdues
té: "Tocar sempre una superfície
llisa i plana –pantalla–, és menys
ric i menys sensual".

TEATRE FAR ESCENA REPRESENTARÀ 11 CONTES BEN SORPRENENTS

euros per als socis d'alguna de les
entitats organitzadores–.
A la tarda, la dansa tornarà a
guanyar protagonisme. A les 15.30
h, amb una classe de country per a
principiants. I de 17 h a 19.30 h, els
Amics del Ball de Santa Coloma de
Gramanet dinamitzaran un taller
de batxata, i posteriorment una
sessió de batxata i salsa per a tots
els nivells.

el setè cicle de Teatre a la Tardor, organitzat per la Sala Fiveller. Tots els
diumenges d'octubre, a les 18 h i per
8 euros cada entrada, es podrà gaudir dels diferents espectacles programats. Entre les cinc obres seleccionades hi predomina la comèdia;
tanmateix, el coordinador de la Sala
Fiveller, Toni Amaya, destaca que
tot i que estiguin vestides d'humor,
"les obres plantegen qüestions i
reflexions molt concretes".
Els primers a actuar seran els sabadellencs Far Escena –una de les
tres companyies del cicle que són

inèdites al teatre molletà–, amb I si
juguem?. A l'escenari representaran onze contes diferents, divertits
i sorprenents, lligats per un conte
anònim inicial que explica com varen néixer els sentiments a la terra.
Entre les diferents històries, hi haurà una nit de reis accidentada, un
comiat de solter amb final imprevist
o una caça de bolets curiosa. Els contes són obra de Quim Monzó, de T de
Teatre, de Montse Costa i de David
Tudela. Cal destacar que la recaptació de totes les obres de Far Escena
van a parar a El Far, associació per
persones amb càncer.

LA PRIMERA OBRA SERÀ DIUMENGE A LES 18 H A L'ATENEU

'La moneda' engegarà la 43a
Mostra de Teatre de Sant Fost
SANT FOST. El Teatre Segle XX engegarà diumenge (18 h) la 43a Mostra
de Teatre a Sant Fost, amb un programa format per nou obres per
gaudir al llarg del mes d'octubre a
l'Ateneu Jaume Rifà. Qui estrenaran
la mostra teatral seran els terrassencs Punt i seguit, amb la comèdia
La moneda. Escrita per l'Eloi Falguera, les enveges en seran protagonistes. L’Enric, el Ferran i el Bernat

són tres amics que des de fa anys
comparteixen la particular afició de
col·leccionar monedes medievals de
la Corona d’Aragó. Un cop al mes es
troben per ensenyar-se'n les noves
monedes i, qui sap si en aquestes
reunions s’hi barregen assumptes
més personals. Les entrades (5 €)
es poden adquirir una hora abans
de l'obra, o reservant-les al correu
grupteatreseglexx@gmail.com.

El CRA'P torna a portar Oriol Bargalló actua
'30 anys' a La Tramolla al Jardinet del Casal
MOLLET. L'Esther Freixa i el Toni

MOLLET. Diumenge a les 11 h arri-

Cots, dos dels membres directius
del CRA'P, tornaran a representar
a La Tramolla la peça de teatre físic
30 anys, un acte poètic de resistència,
de la qual Cots n'és el dramaturg i
Freixa, la intèrpret. Els espectadors
podran veure un treball poètic molt
íntim amb textos de l'escriptora
austríaca Ingeborg Bachmann, amb
reflexions sobre el món. És aquest
divendres a les 20.30 h i per assistir-hi cal adquirir el tiquet a latramolla.cat/entrades, per 15 euros.

ba una nova edició del Petit Casal
al Jardinet. El molletà Oriol Bargalló hi representarà Amanida de
mainada, en un xou ple de cançons
i danses –la majoria són creades
pel mateix Bargalló, però també hi
haurà altres temes populars, tradicionals, i d'estil folk-country–.
Els assistents seran convidats a
participar, en uns jocs de complicitats, diversió i alegria. El preu de
l'entrada és de 8 euros per família,
i inclou patates i beguda.
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ARTS ESCÈNIQUES DISSABTE ES FARAN ELS ESPECTACLES DEL VAP QUE ES VAN HAVER D'AJORNAR

LITERATURA DIJOUS PRESENTARÀ AL JARDINET EL SEU 10è LLIBRE

Carrencà acull un campament
animal i un xou de percussió

Una autobiografia de
Josep Serra des del 1984

SÀNDAL PRODUCCIONS

'ANIMALIA, INC' Els paretans Sàndal Produccions actuaran a les 17.30 h
MARTORELLES. Carrencà acollirà
dissabte les propostes del Festival
Vine al Pati (VAP) que es van haver
d'ajornar el passat mes de maig. A
les 17.30 h hi aterraran Animalia,
Inc i Horses in town, de la compa-

al·legoria sobre la convivència entre espècies i una reflexió crítica
sobre la preeminència de l'espècia
humana sobre la resta de criatures
del planeta. Una hora després serà
el torn de Sound de secà, amb l'espectacle Emôrio, de percussió estàtica de carrer, en què fusionaran el
ritme amb la dansa i el cant, transportant el públic per diferents
emocions a través dels diferents
ritmes del món. Les entrades seran
gratuïtes i no cal fer reserva prèvia.

Cinema al Celler de Carrencà

nyia paretana Sàndal Produccions.
A partir del teatre físic i gestual, la
manipulació dels titelles i l'humor,
recrearan els campaments naturalistes que estudien el comportament dels animals. Es tracta d'una

D'altra banda, aquest divendres
(18.30 h) es projectarà el film
Escape room al Celler de Carrencà, emmarcat en el Cicle Gaudí al
qual s'hi ha afegit l'Ajuntament de
Martorelles recentment. Les entrades tenen un preu de 4,5 €.

Celebrant Sant Faust

Jornada sardanista
a l'església i al parc
de les Pruneres

SANT FOST. Dimecres va ser el patró

MOLLET. L'entitat local Tradicions i

POPULAR DIUMENGE SERÀ LA MATINAL DE CULTURA TRADICIONAL

de Sant Faust, i aquest cap de setmana es faran un grapat d'actes per
commemorar-ho. Divendres serà la
jornada de les Colles a la plaça de la
Vila, amb una botifarrada popular i
un monòleg a càrrec d'Adrià Ridao
(22 h). Després hi haurà un concert
de rumba amb el grup Con cuerdas
y rumba, i tot plegat acabarà amb la
música dels djs Mantis i Mañaneo.
La gresca seguirà dissabte al barri
Sant Pere amb la Fira Artesanal amb
jocs tradicionals per a la família (de
10 h a 13 h), el vermut musical amb
l'actuació del grup Two mach (12 h)
i l'actuació de Dr. Fly (17 h) amb la

EL TEMPS
DIVENDRES 30

DISSABTE 1

DIUMENGE 2

per

tradicional xocolatada i les havaneres i rom cremat per a tothom a càrrec del grup Ultramar (18 h).
Diumenge, a partir de les 11 h hi
haurà una matinal de cultura tradicional catalana amb ball de gegants
i de bastons i sardanes a càrrec de
la colla gegantera i l'agrupació
Sardanista Alba del Vallès de Sant
Fost. A les 16.30 h se celebrarà una
missa a l'Església vella en memòria
dels difunts del poble.
A més, el cap de setmana al matí
també es podrà visitar la mostra
de dibuix i pintura a càrrec de
l'Agrupació artística de Sant Fost
al vestíbul de l'Auditori.

Felip Comas

Vent del nord i temperatures
encara més baixes. Restes
d’inestabilitat a primera
hora, que es podria repetir a
la tarda, amb ruixats.
Entrada de l'anticicló, que
estabilitzarà el temps, però
que provocarà que les mínimes siguin molt fresques,
i en canvi les màximes es
recuperin clarament.
Amb l’anticicló situat just
sobre nostre, no cal esperar més que sol i alguns
núvols prims, amb unes
temperatures que a mig dia
seran força altes.

Costums celebra aquest diumenge
el Dia del Soci, amb una jornada
ben sardanista al llarg de tot el dia.
Arrencarà a les 12 h a l'Església de
Sant Vicenç, amb la missa sardanista, amb música de la Cobla Ciutat
de Terrassa. En acabar, es farà una
cercavila fins al parc de les Pruneres, on la cobla terrassenca i la Colla
sardanista Nova Tarragona Dansa
protagonitzaran la ballada de sardanes –en cas de pluja, es farà al
Mercat Vell–. Després de dinar, es
reprendrà la ballada sardanista a
partir de les 17.30 h. A la tarda, l'entitat oferirà refresc per als socis.

* Temp.

DIJOUS, 22

25ºC

17ºC

DIVENDRES, 23

25ºC

DISSABTE, 24

PROGRAMACIÓ
OCTUBRE 2022
CICLE DE TEATRE A LA TARDOR
DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
A LES 18.00 H. Preu: 8 €
TEATRE AMB L’OBRA: “I SI JUGUEM?”
Recull de textos de diferents autors.
A càrrec de Far Escena.

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE
A LES 18.00 H. Preu: 8 €
TEATRE AMB L’OBRA: “SOBRAS”
Escrita per Ferran Rodríguez. Direcció: Albert Franch.
A càrrec de Ferran Rodríguez.

De Bernad Slade.
A càrrec de Tàndem Grup de Teatre.

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

neixeran "com ens ho hem passat com a parella no normativa
en un món normatiu", apunta
Serra, qui hi afegeix: "No sempre
t'ho passes bé i hi ha llocs on mai
més et conviden o als quals tu no
hi aniràs mai més".

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE
A LES 18.00 H. Preu: 8 €
TEATRE AMB L’OBRA: “UN COP L’ANY”

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

Màx.

MOLLET. ¿Te importa que me siente?
és el darrer llibre publicat pel molletà Josep Serra, qui "necessitava" escriure aquesta autobiografia
en la qual repassa com ha estat ser
homosexual sobretot els anys 80 i
90, amb l'afegit de ser un personatge reconegut, com a regidor i com a
director d'escola. El dijous 6 d'octubre (20 h) tindrà lloc la presentació
del llibre al Jardinet –en cas de pluja, es farà al Casal Cultural– i serà
presentat per Noemí Fernández.
La història arrenca el 1984, quan
Serra coneix el seu marit –amb qui
es va casar el 2005, formalitzant el
primer matrimoni de dos homes a
Mollet–, i arriba fins a l'actualitat.
D'aquests 38 anys, els lectors co-

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

23ºC

-

26 km/h ESE

16ºC

24ºC

11

37 km/h SSW

23ºC

17ºC

21ºC

3,8

21 km/h NE

DIUMENGE, 25

23ºC

15ºC

21ºC

-

23 km/h SE

DILLUNS, 26

25ºC

13ºC

23ºC

-

34 km/h W

DIMARTS, 27

24ºC

13ºC

21ºC

-

26 km/h SE

DIMECRES, 28

26ºC

14ºC

25ºC

-

21 km/h WSW

DIUMENGE 23 D’OCTUBRE
A LES 18.00 H. Preu: 8 €
TEATRE AMB L’OBRA:
“VOLANDO VOY, VOLANDO VENGO”
Una comedia de aeropuertos. Direcció: Nicolás Rivero.
A càrrec de Garby Moya i Sisco Delgado.

DIUMENGE 30 D’OCTUBRE
A LES 18.00 H. Preu: 8 €
TEATRE AMB L’OBRA: “PREPARA’T PER... SOPAR”
Comèdia autodirigida.
A càrrec de El Ciervo Teatre.
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¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda

Descúbrelo
en menos
de 1 minutos

Promoción de casas
de obra nueva en Sant Fost
desde 350.000€
Casas a partir de 141m2,
con 4 habitaciones,
solarium, jardín y garaje.
Renders, planos y
más información

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio
Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló

T. 93 579 33 33

T. 93 568 35 45

T. 93 572 30 73

mollet@fincasleon.com

montornes@fincasleon.com

montmelo@fincasleon.com

