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EN PORTADA

L'AV de Santa Rosa, contrària als més de
230 pisos que planeja el nou POUM al barri
El planejament, aprovat inicialment, inclou els Pinetons La construcció dels habitatges entre Álvarez de Castro i
en un Pla de Millora Urbana, que preveu edificar per sota la ronda permetria que l'espai per sobre –propietat de
de la ronda i mantenir l'espai de sobre sense urbanitzar l'Incasòl– passés a ser de titularitat municipal
MOLLET. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Mollet, que es troba en exposició
pública, contempla la construcció
de 2.834 nous habitatges a la ciutat. La meitat d'aquests s'edificarien al nou barri del Calderí, però
gran part de la resta es plantegen
en actuacions a solars i edificis ja
existents actualment en sòl urbà,
amb un total de 23 Plans de Millora
Urbana (PMU), on es planifiquen
1.288 habitatges nous.
D'aquests més de vint PMU previstos en el document aprovat
inicialment al juliol, el més gran
és el dels Pinetons, que afecta una
superfície de 117.255 m² i que
comprèn uns terrenys propietat de
l'Institut Català del Sòl (Incasòl) a
banda i banda de la ronda Pinetons
juntament amb uns solars a tocar
de Can Borrell per sota de l’AP7,
uns espais que actualment són sòl
urbà no consolidat, una qualificació
que el nou POUM mantindria. Dels
117.255 m2 de la superfície total de
l'àmbit, el 91% seria sòl públic, del
qual un 85% (99.960 m2) es destinaria a espais lliures.

Desenvolupament residencial
Pel que fa al 9% de sòl privat del
PMU, es planegen 22.000 m2 de
sostre edificable, dels quals uns
12.000 serien residencials i uns
10.000 per a activitat econòmica.
La planificació preveu 133 nous
habitatges –la meitat de protecció– que es concentrarien, segons
assegura la regidora de Disciplina

Urbanística, Mireia Dionisio, a l'espai entre el carrer Álvarez de Castro i la ronda, a tocar dels últims
edificis construïts al barri de Santa
Rosa. La banda per sobre de la ronda, on actualment hi ha el parc, "es
mantindrà com a sistema d'espai
lliure públic", una figura que, assevera la regidora, "no permet que
s'hi urbanitzi". De fet, el desenvolupament residencial per sota de la
ronda, ha de permetre que els terrenys dels Pinetons per sobre de la
carretera passin a ser de titularitat
municipal, segons avança Dionisio.
"Si es desenvolupa el sector més
proper al barri, l'Incasòl farà la
cessió gratuïta a l'Ajuntament
dels terrenys que hi ha per sobre
de la ronda", diu la regidora.
També per sobre de la ronda dels
Pinetons, i fora del PMU, es mantindran els terrenys destinats a equipaments, situats a tocar del carrer
Joan Ambrós i Lloreda, on ja fa anys
que es preveuen habitatges de protecció oficial a càrrec de la Generalitat. L'últim anunci sobre aquesta
actuació es va fer el 2019, quan el
Govern català va fer pública la intenció de construir-hi un centenar
d'habitatges en règim de lloguer.

Oposició veïnal
Així doncs, es preveuen més de 230
pisos al barri –entre l'espai a tocar
de Can Borrell i el d'Álvarez de Castro–, una proposta que no ha estat
ben rebuda per part dels veïns de
Santa Rosa, que es mostren contraris a l'edificació de més habitatges.

Plànol del sector inclòs en el
Pla de Millora Urbana dels Pinetons
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FUTURA ZONA A URBANITZAR El POUM preveu que l'espai entre la ronda dels Pinetons i Álvarez de Castro aculli habitatges
"Això suposarà més circulació,
més problemes de mobilitat i
més contaminació", lamenta la
presidenta de l'AV de Santa Rosa,
Teresa Prades, qui també lamenta la
manca d'equipaments municipals al
barri. "Haurien de fer-hi un parc i
un centre cívic", diu. Els veïns han
començat a recollir signatures i es
preparen mobilitzacions d'oposició
al projecte. A més, l'entitat també
prepara al·legacions al POUM, que
es troba en exposició pública.

L'entitat, a més, tem que l'aprovació del PMU dels Pinetons pugui
obrir la porta a una futura urbanització de la banda de terrenys per sobre de la ronda, una possibilitat que
la regidora Dionisio assegura que no
contempla aquest pla. "L'espai lliure públic –que és com es cataloga la
zona– no permet ni urbanitzar ni
edificar. Està prohibidíssim", diu
Dionisio. Amb tot, Pol Ansó, de l'AV
de Gallecs, no les té totes: "Que s'haguessin inclòs aquests terrenys a

l'Espai d'Interès Natural (EIN) de
Gallecs sí que hagués estat una
garantia que els terrenys no s'urbanitzaran", apunta.
De fet, el 2015 el ple de l'Ajuntament de Mollet aprovava per unanimitat una moció de la Plataforma
per la Defensa de Gallecs per demanar a la Generalitat la inclusió dels
Pinetons a l'EIN, una petició que es
veia reforçada amb posteriors resolucions al Parlament, que, amb tot,
no han prosperat. ❉ laura ortiz mateo

www.laulaeducacio.com

CURS 2021-2022
Espai per a l’aprenentatge
vivencial de l’anglès
per a nadons a partir d’un any!

DIVENDRES
DE 17.15 A 18.00 H.

info@laulaeducacio.com
674 673 079
Carrer de l’església, 1
Martorelles
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SOCIETAT

Josep Gordi presenta llibre a La Marineta

Llengua de signes a l'OAC

La Marineta acollirà dimecres 20 d'octubre (19.30 h) la presentació del
llibre Tocats per la natura, de l'autor molletà Josep Gordi Serrat. En aquesta
�icció, editada per Papers amb accent, l'autor presenta l'experiència de dos
adol·lescents durant un any de la seva vida que els portarà a conèixer gent
interessant amb la muntanya i la natura com a marc omnipresent.

Properament, l'O�icina d'Atenció Ciutadana de
Mollet implantarà un servei virtual amb intèrpret
de la llengua de signes, en conveni amb la
Federació de Persones Sordes de Catalunya.
El servei respon a una petició de MolletOpina.

JOVENTUT EL SERVEI INCORPORA EL PROJECTE NOE, QUE LLUITA CONTRA L'ABANDONAMENT ESCOLAR

EMPRESES

ORDENANCES FISCALS

El Mollet Hub acollirà la nova
oficina d'orientació jove, amb
atenció educativa i laboral

La nova planta
d'Amazon a
Can Magarola
comença a operar

El govern de Mollet
preveu congelar
taxes socials per
a l'any que ve

MOLLET. Aquest divendres començarà a operar la nova estació logística d'Amazon al polígon de Can
Magarola, a l'espai que havia ocupat
la històrica Bacardi. Aquest centre
d'última milla disposa de 7.000 metres quadrats, comptarà amb fins a
130 empleats i "crearà al voltant
de 330 oportunitats de treball
addicionals per als conductors
de les sis empreses de repartiment locals col·laboradores
d'Amazon a la ciutat", asseguren.
Es preveu que es puguin repartir
uns 20.000 paquets diaris al Vallès
Oriental i part del Vallès Occidental.
L'edifici, desenvolupat per Segro, està dissenyat amb l'eficiència
energètica "com a prioritat principal", apunten des d'Amazon, que
ha pres el compromís de tenir zero
emissions de carboni netes en tota
l'empresa per 2040. En aquest sentit, entre d'altres, la nau compta amb
500 m2 de panells solars i il·luminació LED. "Aquesta estació logística
proporcionarà un lliurament eficient als nostres clients de la zona
i crearà desenes d'oportunitats
de treball per a diferents professionals", afirma Pau Capellà, mànager de l'estació logística d'Amazon
a Mollet del Vallès. Des d'Amazon
defensen que l'expansió de la companyia genera oportunitats laborals
i afavoreix el creixement professional dels treballadors.

MOLLET. El pròxim 25 d'octubre
està previst que el govern de Mollet porti al ple la proposta d'ordenances fiscals i preus públics per a
l'any que ve. Aquests dies, l’equip
de govern està presentant a la
resta de grups municipals el document de treball, que, segons ha
avançat el govern, preveu la congelació de les taxes socials com el
preu de l’aigua, les escoles bressol
municipals, a més de la taxa que
paguen els bars per a les terrasses,
entre d’altres preus públics.
També es preveu l’augment de
la tarifació social en àmbits com
l’aigua, la cultura i l’esport. La proposta actualitza els tipus d’alguns
impostos i taxes per sota de l’IPC
i consolida les mesures excepcionals per fer front a situacions
econòmiques i socials provocades
per la Covid. També es promou la
implantació d’energia verda, amb
bonificacions a l’Impost de Béns
Immobles (IBI), l’Impost d'Activitat Econòmica (IAE) i l'Impost de
Construcció i Obres (ICIO).

s.c.

MOLLET HUB Raúl Broto, Josep Monràs i Juan Torrecillas
MOLLET. L'Ajuntament impulsarà
al Mollet Hub una oficina d'orientació jove, que, d'entrada, se centrarà en els àmbits de l'educació i
de l'ocupació, però que a la llarga
té l'objectiu d'anar més enllà, amb
suport i assessorament en temes
com habitatge i viatges, i fins i tot
mentories o atenció psicosocial.
El regidor de Joventut, Juan Torrecilla, explicava que volen que el
Mollet Hub esdevingui un punt de
referència per al jovent, "perquè
des d'aquí se'l pugui orientar
en qualsevol qüestió o necessitat que tingui; tant per als joves
com per a les seves famílies".
També va apuntar que aquest servei és "una de les branques princi-

pals del Pla Local de Joventut". En
aquesta línia, el regidor d'Educació,
Raúl Broto, afegia que durant el procés participatiu del Pla de Joventut,
"els joves ens deien que mancava
aquesta part d'orientació en educació i laboral".

Un dels seleccionats per al NOE
Pel que fa al vessant educatiu, el
servei se sustenta tant en el Pla de
Joventut com en el projecte NOE
(Noves Oportunitats Educatives)
de la Diputació de Barcelona. Mollet és una de les cinc ciutats que
faran la prova pilot d'aquesta
proposta centrada en la població
d'entre els 16 i els 24 anys amb
l'objectiu de lluitar contra l'aban-

donament escolar. La primera tasca serà la creació d'una eina digital
per recopilar dades en aquesta línia que permetin fer una diagnosi
de la situació a Mollet per poder
encaminar les accions a emprendre. Això estarà complementat
pel Servei d'Orientació d'Àmbit
Comunitari del consistori, amb
actuacions amb la població fins als
20 anys.
Aquesta oficina oferirà servei
presencial els dimecres de 9 h a
13 h i de 16 h a 18 h al Mollet Hub,
on una tècnica orientadora farà les
pertinents atencions, de moment,
amb cita prèvia.

Eines per al jovent
L'orientació laboral ja era una tasca que portava a terme EMFO i a
partir d'ara els joves s'hi hauran
d'adreçar al Mollet Hub. L'objectiu, segons l'alcalde, Josep Monràs,
és "reforçar el teixit de suport
i donar eines al jovent perquè
desenvolupi amb la seva pròpia
autonomia el seu futur".
Segons les dades de l'Observatori del Treball i model productiu de
la Generalitat, el 12,6% d'aturats
de Mollet el mes de setembre eren
joves d'entre 16 i 29 anys. Concretament uns 380 joves, mentre que
el total era de 3.016 persones. s.c.

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

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

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

B U F E T E S PA Ñ O L M O R E D A
ADVOCATS

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS
RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI
MOLLET DEL VALLÈS Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·

93 570 73 09 · 93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A · MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h
Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

Centre mèdic

Clínica Dental Ribera

Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia

Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES
ECOGRAFIES

Cirurgia plàstica
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

CERTIFICATS
DE CONDUIR
..................
REVISIONS
ESPORTIVES

30

ANYS

AL TEU COSTAT

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Més de 400m2 de noves instal·lacions
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EDUCACIÓ

EQUIPAMENTS EL GOVERN MARTORELLESENC HAVIA D'HAVER REBUT L'INFORME EL PASSAT 7 DE SETEMBRE

El programa 'El síndic a
l'escola' estrena el curs
amb l'alumnat de 5è de
l'Escola Montseny

El projecte de la Vinya, pendent d'un
informe de Bombers per ser aprovat

MOLLET. Després d'un any en blanc, el programa El síndic a l’escola ha tornat a les aules
amb l’alumnat de 5è de Primària de l’Escola
Montseny de Mollet. Es tracta de les sessions
que porta a terme l’Oficina del síndic personer als centres d’ensenyament de la ciutat
per difondre i fer pedagogia dels drets i els
deures de la infància. El programa arribarà
aquest curs a un total de 350 alumnes de 5è i
6è de Primària de Mollet.

SOLIDARITAT

Mollet col·labora de nou
amb Ciutats Defensores
dels Drets Humans
MOLLET. L’Ajuntament torna a participar i
col·laborar econòmicament de les activitats
que du a terme el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta de tallers
virtuals adreçats als centres educatius i a la
població en general que es faran els mesos
d’octubre i novembre i comptaran amb 14
reconeguts defensors dels drets humans.

d'un informe dels Bombers de la Generalitat
per aprovar definitivament la modificació
del projecte que ha de permetre reemprendre les obres de la Vinya.
En declaracions a aquest diari, l'alcalde
Marc Candela, explica que el consistori fa
més de dos mesos que havia d'haver rebut
aquest document: "Un dels informes que
es sol·liciten quan s'aprova inicialment
un projecte és dels Bombers, els quals
tenen dos mesos per respondre, però
no ho van fer dintre aquest període, que
acabava el passat 7 de setembre",
Tot i que, segons Candela, el consistori
s'havia plantejat inicialment tirar endavant
l'aprovació de la modificació del projecte
en el ple sense tenir aquest informe, des del
consistori han preferit esperar: "Tot i que
legalment ho podíem haver titat endavant ja, esperem a l'informe de Bombers
pel que pugui ser i anar sobre segur",
expressa Candela, qui afegeix que des de
Bombers els han confirmat que l'informe és
positiu i que estava previst que el document
arribés a l'Ajuntament aquesta setmana.
L'informe de Bombers avalua tots els ris-

Limitació de pagaments
en efectiu

Es manté el límit de 2.500 euros per
als pagaments realitzats per persones físiques que no actuïn en qualitat
d’empresaris o professionals.
El límit serà de 10.000 euros quan el
pagador sigui una persona física que
justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat
d’empresari o professional.

SENSE ACTIVITAT L'Ajuntament de Martorelles va aturar els treballs el setembre del 2019
cos d'emergències i que totes les vies d'evacuació estan conforme a la llei.
Un cop rebut aquest document, l'Ajuntament preveu convocar un ple per aprovar
definitivament el projecte i iniciar de nou la
licitació de les obres, ja que el passat mes de
juliol es va procedir a rescindir el contracte
de la fins aleshores constructora.

Els treballs per construir el futur centre
polivalent fa més de dos anys que estan
aturats. El passat 21 de juliol el consistori
posava fil a l'agulla per desencallar la situació, aprovant una modificació del projecte i
la recessió de l'anterior licitació de l'obra, la
qual tindrà una despesa un 20% superior a
l'esperada (uns 3 milions d'euros).

SALUT ELS HABITATGES TUTELATS DE LA FUNDACIÓ ALB BOSC VAN SER FINALISTES

CONSULTORI

Des del passat 11 de juliol no poden
pagar-se en efectiu les operacions, en
les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o
professional, d’un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

arxiu

MARTORELLES. L'Ajuntament està pendent

El programa de cohabitatge
social de la Fundació Sanitària
Mollet guanya un Premi Eines
aj. mollet

en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.
L’incompliment de les anteriors limitacions constitueix infracció administrativa, qualificada com a greu,
considerant subjecte infractor tant el
que pagui com el que rebi imports en
efectiu per sobre del límit indicat.
La base de la sanció serà la quantia
pagada en efectiu, consistint la mateixa en multa pecuniària proporcional del 25%.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

A l’efecte del càlcul de les quanties
assenyalades se sumaran els imports
de totes les operacions o pagaments
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

AMB EL GUARDÓ La primera tinenta d’Alcaldia, Mireia Dionisio i la coordinadora del projecte, Gemma Cervera
MOLLET. El programa de cohabitatge social en salut mental de la Fundació Sanitària
Mollet (FSM) ha estat guardonat amb el Premi Eines d’àmbit local. És la primera edició
d’aquests premis, atorgats per la Càtedra
d’Emprenedoria i Innovació Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
En l'acte d’entrega dels guardons que es va
celebrar dimecres passat a l’Auditori de Sant
Cugat del Vallès, el programa de la FSM que

treballa per afavorir l'accés a l'habitatge de
persones amb problemes mentals que no
tenen les necessitats bàsiques cobertes, va
ser premiat en la categoria de millor projecte consolidat d’àmbit local, amb una dotació
econòmica de 2.500 euros.
En aquesta mateixa categoria, la Fundació
Alb Bosc de Mollet va ser finalista pel programa dels habitatges tutelats per a persones
amb discapacitat.
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SOLIDARITAT

SUPRAMUNICIPAL L'ENTITAT TREBALLARÀ PER OFERIR UNA VISIÓ PRÒPIA DELS MUNICIPIS DE LA SEGONA CORONA AL TERRITORI

Torna la caminada
nocturna contra el
Càncer de Mama

Constituïda oficialment l'Associació
de Municipis de l'Arc Metropolità

MARTORELLES. Després d'un any
en blanc per la pandèmia, Martorelles recupera la Caminada nocturna contra el Càncer de Mama.
Amb el lema Mou-te per elles Martorelles!, la sisena edició d'aquest
acte solidari tindrà lloc el pròxim
dia 15 d'octubre. A diferència d'altres anys, enguany només hi haurà
un recorregut llarg (es facilitarà la
ruta per Google Maps i s’habilitaran cartells amb codi QR per seguir
el camí) i les sortides seran esglaonades en grups de 20 en intervals
de 3 minuts. El primer grup sortirà
a les 20 hores des de les pistes de
Carrencà. El preu de la inscripció
és de 7 € .

Naixements
11/10 Ione González Vázquez
09/10 Jorge Ezequiel Boada

REPRESENTANTS Alcaldes i alcaldesses durant l'acte de constitució
(Martorelles)
(Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions
PARETS DEL VALLÈS
05/10 Maria Sabina Busom Caula
MARTORELLES
07/10 Francisca Ramos Fuentes
LA LLAGOSTA
06/10 Nerea Cohen Ramírez
07/10 Roser Masias Batlle

aj. mollet

La Nau Gaudí de Mataró va ser l’escenari dijous passat, de la celebració de l’Assemblea Constituent de
l’Associació de Municipis de l’Arc
Metropolità, de la qual Granollers
i Mollet són membres fundadors.
Durant la trobada, l’alcalde de Ma-

taró, David Bote, va fer públic la
composició del nou organisme:
l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, com a primera presidenta, i els
alcaldes de Martorell, Xavier Fonollosa, i el de Vilafranca del Penedès,
Pere Regull, n’ocuparan les dues

vicepresidències.
Així, comença a caminar la nova
associació, que treballarà per reforçar la veu del municipalisme en
la presa de decisions i per oferir
una visió pròpia dels municipis de
la segona corona al territori. Els
membres fundadors de l’entitat
són nou: Mataró, Granollers, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Per a l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, la constitució de l'agrupació “permetrà agrupar esforços
a totes les nostres ciutats, la qual
cosa ens permetrà amb una veu
comuna fer les reivindicacions

que necessita el nostre territori.
Tot això ens farà ser més forts
per aconseguir millores per a la
ciutadania”.

La Declaració de Martorell
L’Assemblea Constituent arriba
després que a l’abril, els municipis
fundadors signessin la Declaració
de Martorell, que implicava la constitució del nou organisme i posava
les bases de la tasca de l’entitat en
aquells àmbits estratègics on cal
centrar l’acció pública, especialment els aspectes de caràcter més
territorial i supramunicipal i amb
especial atenció a les qüestions
amb component mediambiental.

Bolca un vehicle a l'accés a Can Magarola

94 anys
70 anys

SALUT BAIXEN ELS PRINCIPALS INDICADORS DE LA PANDÈMIA

7 anys
80 anys

L'Hospital de Mollet net de
Covid i amb zero defuncions

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

MOLLET. L'Hospital de Mollet no
tenia cap pacient ingressat amb
coronavirus aquest dimecres, segons va informar la Fundació Sanitària Mollet. Pel que fa a les altes
fins aquest dimecres l'Hospital
n'havia donat dues i no hi havia
hagut cap defunció pel virus.
La vacunació i la millora de les

dades epidemiològiques del territori s'apunten com els principals
factors d'aquest descens d'hospitalitzacions per la Covid. Segons
les dades de la Generalitat de Catalunya, el risc de rebrot en el Baix
Vallès és moderat i se situa en 47
punts, mentre que la velocitat de
transmissió del virus és de 0,62.

L'accés al polígon de Can Magarola des del polígon de Martorelles va quedar
tallat dimecres al migdia després que un vehicle de grans dimensions hagués
bolcat abans d'arribar a la rotonda d'accés a la C-17, en direcció Granollers.
L'incident va tenir lloc pels volts de les 9 h del matí i només s'hi va veure
implicat el mateix vehicle. Passades les 12 h del migdia, dues grues de grans
dimensions es van apropar fins al lloc del sinistre per remolcar el vehicle.
L'accés a aquesta via va quedar tallat durant les tasques per retirar el vehicle.

VENDA DE MOTOS
VENDA DE MOTOS D’OCASIÓ
MECÀNICA DE MOTOS
C. de Barcelona, 87 · Martorelles
T. 93 593 31 06 · M. 648 934 447
e-mail: xusmoto@hotmail.com
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CIÈNCIA LA JOVE BIÒLOGA VA ENGEGAR ARA FA UN ANY LA PÀGINA D'INSTAGRAM DIVUBIO, ON VOL FER DIVULGACIÓ DEL SEU SECTOR DE MANERA AMENA I EN CATALÀ

Divulgació científica en català amb
la santfostenca Cristina Hurtado
SANT FOST DE CAMPSENTELLES. El
setembre de l'any passat una jove
biòloga santfostenca, la Cristina
Hurtado, va començar el projecte
DivuBio, una pàgina d'Instagram
on es fa divulgació de ciència en
català. La Cristina, que és l'encarregada del contingut el perfil,
comparteix aquesta iniciativa
amb la també biòloga maresmenca Elisenda Casabona, qui en fa
les il·lustracions. "A ella sempre
li ha agradat molt la part artística, i, com que fa Biologia, sap
què està dibuixant i entén què
està fent", explica la santfostenca,
qui ressalta que la seva vena divulgativa ve de lluny: "A classe, jo
aprenia coses molt interessants
i deia: 'Vull que tothom sàpiga
això'", explica.
Ara per ara, els seguidors del
perfil del projecte DivuBio hi trobaran notícies científiques d'actualitat comentades, publicacions
sobre temes concrets de la biolo-

s.c.

gia, o recomanacions de llibres de
divulgació científica, entre altres
continguts.

està sent molt bona, fins al punt
que estan rebent moltes propostes
de col·laboracions.

Neurones Fregides

Ciència en català

Pocs mesos després del llançament de DivuBio, va començar a
crear-se un altre projecte complementari, Neurones Fregides,
un paraigua de les iniciatives de
divulgació científica en català feta
per joves.
Les membres de DivuBio van
ser unes de les implicades en el
germen d'aquesta xarxa de divulgadors científics en català que
es va estrenar a principis de juliol, després de mig any de feina.
Les xarxes de Neurones Fregides
comparteixen tots els continguts
creats pels nou projectes que en
són membres, en formats ben
diferents que van des de l'Instagram, el Twitter o el Twitch, fins a
podcasts de ràdio, entre d'altres.
Per tant, qui segueixi Neurones

D'altra banda, Cristina Hurtado assenyala que de divulgació científi-

ca a les xarxes n'hi ha molta, però
sobretot en anglès o en castellà.
"El problema és aquest buit que
hi ha en català", hi apunta.
El fet que DivuBio faci servir el
català, va ser per una decisió ben
natural: "La llengua en què millor m'expresso és el català. No
m'havia plantejat fer-ho en castellà", diu Hurtado. "I per què no
divulgues ciència en castellà?
Arribaràs a molta més gent",
li han dit a la santfostenca. No és
això, ni de bon tros, el que busca
ella. sergio carrillo

"A CATALUNYA ES FA MOLT BONA
RECERCA, PERÒ ESTÀ MAL FINANÇADA"
n Cristina Hurtado, de 23 anys, va acabar l'any passat la carrera de Biologia a la

CRISTINA HURTADO
Fregides, d'alguna manera estarà
seguint totes les seves iniciatives.
L'objectiu era "omplir un buit
que hi ha a les xarxes, que és
el de la divulgació científica en
català" i la rebuda fins al moment

UB i enguany hi ha fet un màster de Genètica. Les pràctiques d'aquest màster les
ha realitzat en un laboratori d'Estocolm (Suècia), on de moment s'hi ha quedat uns
mesos més, ja que ha estat contractada al mateix laboratori. La santfostenca no té
clar que es pugui guanyar la vida en el món de la recerca a casa. "S'hi fa molt bona
recerca, però està molt mal finançada. La gent cobra molt poc i tot depèn de
beques, així que és un futur molt inestable". També lamenta que "no compensen
els diners que pots cobrar a Espanya o a Catalunya. En altres països, com a Suècia,
es cobra millor". En aquest sentit, els sindicats UGT i CCOO denunciaven recentment
la precarietat laboral de la recerca a Catalunya, indicant que al voltant del 60% de les
plantilles estan contractades de manera temporal, amb contractes per obra i servei i
per períodes inferiors a la duració dels projectes i beques.

Comprar aquesta tardor a Mollet té...
gust i premis...
Participa en el sorteig de...

Comerç
de Mollet
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TERRITORI FONS PER A LES DESPESES TÈCNIQUES I JURÍDIQUES

SEGURETAT ACABA EL CURS DE FORMACIÓ DE LA 34a PROMOCIÓ
maria asmarat

Salvem el Calderí supera
els 4.000 € en donacions
per al contenciós contra
la urbanització de la zona
MOLLET. La plataforma Salvem el
Calderí ha superat ja els 4.000 euros
en donacions que han de servir per
finançar les despeses per tirar endavant el contenciós contra el projecte
d'urbanització de la zona del Calderí.
La campanya de micromecenatge a
l’espai web de kukumiku.com, que s
va iniciar a mitjans de setembre, "ha
estat tot un èxit", apunta el portaveu de la plataforma, Txus Carrasco,
qui anima a seguir fent donacions.
"En haver assolit l’objectiu plantejat
en tan poc temps la campanya encara té marge per créixer, segueix
oberta i ho estarà encara, com a mínim durant un parell de setmanes
més", explica Carrasco. "Com més
importants siguin els fons aconseguits més recursos i possibilitats tindrem per tal de desplegar
la campanya per salvar aquest
emblemàtic espai, que es preveu
llarga", adverteix.

La plataforma ha presentat un
contenciós administratiu per tombar el projecte urbanístic que ja ha
estat validat tant per l'Ajuntament
com per la Comissió d'Urbanisme
de l'Arc Metropolità de Barcelona.
Durant el procés, Salvem el Calderí
estarà acompanyada i assessorada
pels serveis d’un gabinet especialitzat d’advocats. Els fons que es
recaptin en aquesta campanya seran destinats a pagar les despeses
de suport tècnic i jurídic derivades d’aquest procés. Les donacions són ingressades a un compte
específic d’Ecologistes en Acció,
a través del qual es trametran els
pagaments. "Seguirem treballant tant des dels tribunals com
des dels carrers, per aturar la
urbanització i conscienciar la
ciutadania de la importància de
preservar aquest espai agrícola", diu Carrasco.

GRADUACIÓ Uns 1.300 alumnes han aconseguit passar el curs de la promoció

Una desena de policies locals
baixvallesans es graduen a
l'Institut de Seguretat de Mollet
MOLLET. Gairebé 1.300 policies es
graduaven dissabte al matí a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC): 675 Mossos d'Esquadra i
572 policies locals, que llançaven les
gorres a l'aire per celebrar que han
superat el curs de formació bàsica.
Dels policies locals que han acabat la
formació, gairebé una desena són de
cossos policials del Baix Vallès: tres
de la Llagosta, dos de Sant Fost, un
de Martorelles i un altre de Mollet.
La 34a promoció del cos compta

amb un 30% de dones, la xifra més
elevada dels últims anys. "Si volem
avançar cap a un país més just i
igualitari hem d'aconseguir que
la feminització sigui a tot arreu",
deia el president de la Generalitat,
Pere Aragonès durant l'acte de graduació. En la mateixa línia, celebrava que cada any el percentatge de
dones augmenti i assegurava que
es va "pel bon camí", malgrat matisava que això s'ha de reflectir en els
comandaments.

ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA

Instal·lació d'un
hort a l'IES Gallecs
per commemorar
la Setmana Bio
MOLLET. Entre el 16 i el 24 d'octubre
se celebra la Setmana Bio amb activitats arreu de Catalunya per donar
a conèixer la producció i l’alimentació ecològica entre la població. Mollet s’hi adhereix amb l’organització
de diversos tallers de cuina i la instal·lació d’un hort a l’IES Gallecs. El
taller d’horticultura a l'institut, amb
la instal·lació d’una estructura de
palets per a fer-hi un hort, és una de
les novetats d'enguany. L'activitat
es farà el 19 i el 21 d’octubre i anirà
dirigida als alumnes de 4rt d’ESO. És
una prova pilot per veure si la proposta pot tenir continuïtat al centre.
La Setmana Bio també inclou la
visita guiada a l’Hort de Can Borrell, el 18 d’octubre (16.45 h).
A més, el Joana Barcala, acollirà
els dies 19 i 26 dos tallers del programa Cuina sense pares, amb receptes saludables dirigides a joves
de 14 a 18 anys. El Cívic de Can Borrell oferirà els dies 21 i 28 un taller
de receptes vegetarianes amb productes ecològics de Gallecs.

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

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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ENTREVISTES A LES ENTITATS VEÏNALS DE MOLLET (V)

s.c.

AV Col·legis Nous
"Sovint, l'única manera
d'aconseguir les demandes
per al barri és a través de
les associacions de veïns"
L'Associació de Veïns Col·legis Nous –del barri homònim que antigament
s'anomenava Rosaleda-Can Gomà– s'ha traslladat aquesta tardor a la Masia Can
Lledó, després que ara fa un any es tanqués l'edifici de l'antiga casa dels mestres
a causa d'uns despreniments de la finca. La junta actual de l'AV està formada per
Ada Marmori (secretària), Josep Gillué (president) i José Pizarro (tresorer).

–Els últims anys heu patit la pandèmia, com tots, i heu
hagut de marxar del vostre local. Com ho heu viscut?
–Ada (A): La Covid, com a tothom, ens va deixar sense activitat. Però es va agreujar la situació amb la nostra seu: ja
era insostenible ser-hi allà.
–Gillué (G): El 2019 vèiem que l'edifici s'anava ensorrant
per tot arreu. Les parets, la pintura, una esquerda...
–Pizarro (P): A l'agost van posar una senyalització a la
porta que deia que es tancava l'edifici fins al 31 d'octubre
per obres. Allò es va retardar i no vam poder entrar-hi fins
al gener, però gairebé ja no vam poder fer res, perquè al cap
de dos mesos va arribar la Covid.
–A: Després ja no vam poder entrar (pel despreniment que
hi va haver a l'edifici). Potser, pensant que el dia de demà
seria la seu d'uns habitatges socials, ja no hi havia un manteniment constant.
–P: L'edifici està per a destruir-lo.
–Ara us trobeu a la Masia de Can Lledó. Què us sembla
la ubicació que us ha ofert l'Ajuntament?
–A: La nostra priori"Tenim problemes de
tat era que estigués
a prop dels nostres
drogues. Però moltes
socis i que fos al
vegades les lleis no
mateix barri. Si ens
enviaven a un altre
emparen els policies en
barri, era molt difíles seves investigacions"
cil que vinguessin
els veïns.
–En què us centreu com a associació de veïns?
–A: Pràcticament l'associació està per a les demandes. Els
veïns ens avisen que passa això o que passa allò. Valorem si
fem una instància i la presentem. O si tenim la possibilitat
de parlar amb un regidor sobre el cas, en parlem.
–I quines són les demandes principals del barri?
–A: La petició número 1 era Gaietà Vínzia, hi havia caigudes pel tipus de paviment i ara està millor. Durant un temps
també vam estar molt per l'incivisme amb els patinets. Vam
tenir reunions amb la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra.
–P: El carrer Vicenç Plantada és un desastre per a les persones grans amb mobilitat reduïda, perquè hi ha una petita
vorera on no caben les cadires de rodes. I això ho tenim
sol·licitat.
–A: També hi havia les caques dels gossos.
–P: L'Ajuntament ens deia que prendrien determinacions
amb l'ADN dels gossos, però...
–A: Moltes vegades, fins que no toquen la butxaca, la gent

LA JUNTA ACTUAL D'esquerra a dreta: Ada Marmori, Josep Gillués i José Pizarro

no es consciencia.
–Dels contenidors també en parlàveu.
–A: A la cantonada del carrer d'Antònia Canet amb la Rambla hi havia uns contenidors on s'acumulava una gran
quantitat de porqueria. Però ens han donat una bona solució: ara els contenidors són portàtils. És a dir, a les 19 h
porten els contenidors i a les 8 h se'ls enduen.
–P: Amb les andròmines també demanàvem més mà dura.
Quan es comencen a acumular coses, qui arriba també acaba deixant la bossa a fora. També hem de mirar que potser
hi ha excepcions de persones grans que no poden obrir alguns contenidors.
–G: Per exemple, el contenidor del costat de casa s'obre només un pam amb la mà. Si trepitges el pedal, és com si res.
–I problemes de convivència o incivisme?
–A: Moltes vegades hi ha sorolls, gent que posa la música
molt forta... Si hi ha problemes de convivència amb els veïns, nosaltres els podem encaminar i contactem amb la Policia Municipal o els expliquem com ho poden fer ells a través del servei de mediació. També hi ha coneixement que a
la Rambla Nova... hi ha treball policial dels Mossos, que hi
fan moltes actuacions.
–P: En aquestes coses la policia està treballant molt bé.
–A quines coses us referiu?
–A: Tenim problemes de consum i de passades de drogues.
Però moltes vegades els policies ens comenten que tampoc
no ho poden fer tot, perquè les lleis no els emparen en tot.
A vegades fan les seves investigacions i no poden culminar-les perquè els hi tiren enrere.
–G: En aquest sentit, els policies estan lligats de mans i peus.
–Quina és l'activitat estrella de l'AV Col·legis Nous?
–P: La festa del soci. La fèiem als Col·legis Nous. Però arran de
l'accident al Madrid Arena la vam haver de canviar al Mercat
Vell, perquè ens demanaven contractar seguretat.
–A: Ara veurem si la tornem a fer un altre cop allà, perquè
no es recomanen els actes en espais tancats.
–P: Tant de bo la puguem fer aquest any.
–Hi ha hagut socis que us han preguntat per la situació
amb Sinera després d'aquest any d'inactivitat.
–P: Sinera és una mútua de decessos sense ànim de lucre
per als socis de les associacions de veïns. La nostra associació té uns 70 socis i 29 d'ells estan subscrits a Sinera. Tot i
haver estat parats, el tema amb Sinera es manté igual.
–A: Ens anirem trobant amb casos d'alguns dels nostres socis que potser han traspassat des que va començar la pandèmia i els familiars tinguin dubtes amb Sinera.
–Quina és la salut de l'associació pel que fa a la partici-

pació activa del veïnat?
–A: En quasi totes les associacions de veïns passa que és
molt difícil que la gent hi vulgui deixar el seu temps lliure.
No ens paguen per estar aquí, és totalment altruista i entenc que, amb la vida que porten els joves, és molt difícil
compaginar-ho tot amb una associació. Ser sòcia és més fàcil que ser-hi al capdavant. A la junta són dues hores cada
dilluns, però darrere hi ha més coses: hi ha reunions, hi ha
una responsabilitat i hi ha d'haver un compromís. I moltes
vegades és complicat. A mi em satisfà molt treballar amb
aquestes dues persones, perquè s'hi entreguen en cos i ànima a l'associació i aprenc molt d'ells.
–Com seduiríeu el veïnat per apuntar-s'hi?
–A: Hem de ser conscients que moltes vegades és l'única
manera de poder aconseguir coses per al barri. Si es fa una
instància a través d'una associació, l'Ajuntament sap que hi
ha molta gent al darrere i això pot tenir molt més pes que
fent-la de forma individual. La gent pensa que una associació t'ha de donar
alguna cosa, com
"Amb les caques dels
que hi ha d'haver un
intercanvi. I moltes
gossos, fins que no
vegades no hi són
toquin la butxaca, la gent
perquè et donin cono es conscienciarà"
ses, sinó perquè facis alguna cosa positiva pel municipi.
Sembla molt idealista, però és el que realment busquem.
–I per quin motiu hi vau entrar vosaltres?
–G: Jo soc un dels fundadors. Ens vam reunir uns quants del
barri per formar-la; ens van convocar a tots els presidents
dels edificis. El primer tresorer vaig ser jo, el 1989, i després he anat passant per tots els llocs de la junta. Sempre hi
he sigut per fer alguna cosa útil per a la resta.
–P: Nosaltres ens vam anar apuntant i anàvem a les reunions,
i va arribar un moment en què es va canviar la junta i ens vam
presentar. Ja fa tres o quatre anys que soc el tresorer. Tot el
que fem és en benefici del barri: amb les barreres arquitectòniques, les caques dels gossos, l'incivisme dels mobles...
–A: Quan vaig venir a Mollet, ho veia com una forma d'integrar-me. M'agrada molt ajudar la gent i era una forma d'estar al seu costat. No coneixia ningú, a banda del meu marit,
i així vaig anar coneixent molta gent. Hi aporto el que puc, i
aprenc molt al mateix temps. També fem pedagogia amb els
veïns, perquè hi ha coses que tampoc es poden fer i ho hem
d'explicar a la gent. No tot són victòries, és un estira-i-arronsa.
sergio carrillo
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POLÍTICA LA MOLLETANA OCUPARÀ UN ESCÓ A LA CAMBRA DESPRÉS DE LA RENÚNCIA D'EVA GRANADOS, QUE MARXA AL SENAT

SANITAT

Mireia Dionisio entrarà de diputada
del PSC al Parlament de Catalunya

Mollet en Comú porta
al Parlament les
reivindicacions de la
ciutat en matèria de salut

MOLLET. La primera secretària del PSC de
Mollet, regidora i portaveu socialista a
l'Ajuntament de Mollet, Mireia Dionisio, seurà al Parlament de Catalunya com a diputada
del grup parlamentari Socialistes i Units per
Avançar. Amb tot, Dionisio seguirà al govern
de l'Ajuntament de Mollet.
Dionisio arriba a l'hemicicle després de la
designació de la diputada Assumpta Escarp
com a nova vicepresidenta de la Mesa del
Parlament en substitució de la també socialista Eva Granados, que fa uns dies era triada
com a representant de la Generalitat al Senat.
Amb la incorporació de Mireia Dionisio, ja
són tres els representants del PSC del Vallès
Oriental que seuran al Parlament; Salvador
Illa de La Roca del Vallès, Jordi Terrades de
Granollers i ara Dionisio de Mollet del Vallès
conformen el Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per avançar.

Militant del PSC des del 2003
La molletana ocupava el número 24 de la llista que els socialistes catalans van presentar
a les eleccions al Parlament de Catalunya, la
millor posició ocupada per Dionisio en les diverses ocasions que havia format part de les

PSC

MIREIA DIONISIO Diputada del PSC al Parlament
llistes del PSC a la Cambra Catalana.
De fet, l'actual 1a tinenta d'Alcaldia a Mollet ha anat guanyant pes dins el partit, on començava com a militant de la Joventut Socialista de Catalunya, de la qual va ser primera
secretària a Mollet. El 2003 iniciava la seva
militància al PSC i el 2007 entrava com a regidora a l'Ajuntament de Mollet.

MOLLET. Les regidores de Mollet en Comú,
Va entrar a formar part de l'executiva comarcal del PSC del Vallès Oriental i el 2019,
en el marc del 14è Congrés del PSC, Dionisio
s'incorporava a la nova direcció del partit a
nivell nacional i era nomenada secretària nacional de medi ambient.
Malgrat Dionisio ocupi un escó a la cambra
catalana, seguirà al govern de l'Ajuntament
de Mollet, on actualment és Coordinadora
de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis
Territorials.
"És per a mi un honor i un orgull poder
servir a la ciutadania de Catalunya des
del Parlament, i poder acompanyar a en
Salvador Illa en la seva tasca d’oposició
i de construcció del Govern Alternatiu
de Catalunya. Afronto aquesta nova responsabilitat amb il·lusió i respecte, continuant compromesa totalment amb el
municipalisme, seguint amb les meves
responsabilitats a l’Ajuntament de Mollet, i treballant incansablement dia a dia
per continuar millorant la meva estimada ciutat”, ha declarat Dionisio.
Des de la Federació del PSC del Vallès Oriental i Moianès han celebrat la incorporació
de Dionisio.

Marina Escribano i Mari Carmen Moya, van
visitar el Parlament aquest dimecres per
transmetre al diputat David Cid del grup En
Comú Podem les reivindicacions sanitàries de la ciutat. Entre elles, hi havia la recuperació i augment dels nivells de servei de
l’atenció primària i la necessitat d’una nova
residència pública a la ciutat. Cid es va comprometre a seguir i activar els temes i mantenir la coordinació amb la formació local.

MEMÒRIA HISTÒRICA

81è aniversari de
l'afusellament de Lluís
Companys a Mollet
MOLLET. Aquest divendres, a les 18 h, l’Ajuntament de Mollet i l’Associació Pro-memòria
als Immolats per la Llibertat a Catalunya faran la tradicional ofrena floral per commemorar el 81è aniversari de l’afusellament del
president de la Generalitat Lluís Companys.
L'acte es farà al parc de Lluís Companys.

MÉS DE 300 PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA MOBILITZACIÓ

Marxes a Gallecs el 12-O per
reivindicar la independència
i la salvaguarda del territori
t.C.

A GALLECS L'acte , amb el lema Res a celebrar, es va organitzar amb coincidència amb el 12 d'octubre
MOLLET/PARETS. Sota el nom de Marxes per
Gallecs i amb el lema Res a celebrar, molt a
reivindicar, més de 300 persones es van aplegar aquest dimarts, amb coincidència amb el
12 d'octubre, dia de la Hispanitat, en les marxes organitzades per col·lectius independentistes del territori. Les columnes vingudes de
Parets, Mollet, Santa Perpètua de Mogoda i
Palau-solità i Plegamans van concentrar-se a
l'esplanada de l'església de Gallecs des d'on
es va reivindicar, entre altres, la independèn-

cia de Catalunya i la fi de la repressió. En l'acte, organitzat per l'ANC i CDR del territori,
van participar encausats en l’operació Judes
i altres persones pendents de judici.
En els discursos es va recordar l'origen
franquista de la celebració del 12 d'octubre
i sobre la situació de l'actual conflicte polític
entre Catalunya i Espanya, els mobilitzats
van criticar la taula de diàleg i van reivindicar la mobilització i la desobediència per assolir "l'alliberament nacional".
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ECONOMIA

Sant Fost posa en marxa el projecte Emprèn

El doble d'EROs que a l'agost

Sant Fost ha posat en marxa Emprèn, un nou projecte d'emprenedoria que es vol adreçar a assessorar a persones que tenen una idea de
negoci o ja tenen un projecte empresarial entre mans. El servei oferirà
tallers i càpsules formatives gratuïtes amb l'objectiu de transmetre
competències entorn als aspectes clau d'un projecte empresarial.

Al Vallès Oriental el setembre s’han doblat els
expedients de regulació d’ocupació, que han
passat dels 4 registrats el mes passat a 8, i
han afectat 207 persones. El comerç a l’engròs
i al detall i l’hostaleria, entre els més afectats.

INDÚSTRIA ROGER TORRENT VA ASSISTIR A L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AGRUPACIÓ D'INDUSTRIALS DEL BAIX VALLÈS QUE VA APROVAR PARTICIPAR EN ELS APEUS

El conseller d'Empresa es reuneix amb l'AIBV
aj. martorelles

SANTA MARIA DE MARTORELLES.
El conseller d'Empresa i Treball,
Roger Torrent, va assistir aquest
dimecres a l'Assemblea General de
l'Agrupació d'Industrials del Baix
Vallès (AIBV). Durant l'acte, que es
va celebrar amb un dinar al Celler
de Can Roda, també van ser-hi presents l'alcalde de Martorelles, Marc
Candela, i l'alcaldessa de Sant Fost,
Montserrat Sanmartí, així com una
seixantena de representants d'empreses del territori.
En la trobada es va tractar la nova
llei d'Àrees de Promoció Econòmica Urbanes (APEUs), aprovada el
mes de desembre. Els empresaris
van acordar per majoria absoluta
la seva participació en l'elaboració d'aquestes zones: "Nosaltres
hem defensat sempre un ens de
conservació dels polígons com

CONVENI ENTRE
ALSTOM I EL GOVERN

REBUDA El Conseller de Treball i Empresa, Roger Torrent, en la seva arribada a la trobada organitzada pels industrials
el que tenim a Martorelles i que
es pugui fer arribar a altres municipis", deia Carles Rico, secretari

general d'AIBV.
La trobada també va servir per
aprovar els comptes generals de

l'Agrupació i per renovar els càrrecs de consellers de l'entitat a la
Farinera Moretó i a Fainsa. i

n El Departament d’Empresa i Treball i la
companyia Alstom han signat un conveni pel qual es comprometen a promoure
accions d’industrialització al territori i de
millora de l’ocupabilitat de les persones
treballadores. El conseller Roger Torrent
i la directora general del centre industrial
d’Alstom a Santa Perpètua, Cristina Andériz, van signar l’acord dimecres a les
instal·lacions que l’empresa té al Vallés
Occidental. Torrent va destacar la importància d’aquest acord, que cerca “adequar la formació als perfils laborals requerits per Alstom” i pretén “facilitar la
recol·locació de les persones afectades
per tancaments d’empreses a Catalunya”, va dir el conseller.

LABORAL CCOO ACUSA L'EMPRESA DE NO PAGAR INCENTIUS A ALGUNS DELS TREBALLADORS

COMERÇ SE CELEBRARÀ EL 23 D'OCTUBRE A CARRENCÀ

Els treballadors de CESPA a
Mollet convoquen vaga per
"discriminació salarial"

Primera edició del Mercat
d'Intercanvi de Martorelles

MOLLET. Els treballadors de CESPA
GR als centres de residus de Mollet
del Vallès i la Zona Franca fan vaga
des de dimecres 13 i fins aquest
divendres, 15 d'octubre, per exigir la fi de les "discriminacions

salarials". El sindicat CCOO assegura que l'aturada arriba després
de "reiterats incompliments" dels
compromisos de la companyia, a
qui acusen de negar-se a negociar.
La plantilla denuncia que als

centres de Zona Franca i Mollet hi
ha personal sense cobrar uns incentius de productivitat que sí que
reben altres companys de les mateixes plantes, i que poden arribar
a suposar una diferència de sou del
144%. Fonts de CCOO apunten que
el motiu de la discriminació rau
en el fet que tots els treballadors
formen part d'un mateix grup empresarial, però estan contractats
per diferents filials. Comissions
Obreres assegura que la situació
afecta prop de 140 treballadors. i

MARTORELLES. El pati de la Masia
de Carrencà acollirà el pròxim 23
d'octubre al matí (de 9 h a 14 h), la
primera edició del Mercat d'Intercanvi i segona Mà organitzat per
l'Ajuntament de Martorelles. La
proposta, que inclou el regal, bescanvi i compravenda de productes
de segona mà en bon estat, s'adreça

a tota la ciutadania amb l'objectiu
de contribuir així a prevenir la creació de residus i fomentar la reutilització i el reciclatge.
Per inscriure's a la mostra cal
fer una inscripció prèvia a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana mitjançant el
formulari el qual també es pot trobar a martorelles.cat/segonama.i
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OPINIÓ

Paraules a
l'epidermis

Editorial

EULÀLIA RIPOLL
Psiquiatra

OPORTUNITATS PER ALS JOVES
L'Ajuntament de Mollet ha presentat un nou servei d'orientació educativa i laboral
juvenil que estarà ubicat al Mollet Hub, una eina que ha de servir per lluitar contra
un dels problemes més greus a què s'enfronta el país: el futur dels joves. Les
xifres d'abandonament escolar prematur, de les més altes de la Unió Europea
segons els estudis, són el preludi d'un atur juvenil que es va engrossint i que
la pandèmia ha agreujat. Un atur juvenil, a més, que afecta més aquells joves
amb un nivell educatiu més baix, tot i que hi ha universitaris que tampoc troben
la seva oportunitat en un món laboral altament precaritzat. Capgirar aquesta
tendència és un repte titànic i implica totes les administracions per poder
atacar el problema d'arrel: educació i igualtat d'oportunitats. Amb aquest servei,
l'Ajuntament hi posa el seu gra de sorra, però caldrà assegurar-se que penetri en
el col·lectiu de joves, que l'hauran de veure útil i eficient.

Per compartir

ORIOL FORT I MARRUGAT
Humanitòleg

COVID I BOTELLADA
arrerament hem vist actituds
col·lectives de joves que podríem
qualificar d’insalubres, incíviques i insolidàries.
En plena pandèmia, saltar-se
les normes obligades de no massificació i
d’ús de mascaretes és afavorir la propagació
del virus. I és per això que aquestes activitats
i actituds –consums addictius a part– hom les
pot qualificar d’insalubres, contraries a la salut. Encara més. Incíviques, pel menyspreu a
la societat que significa l’ocupació il·lícita i el
maltractament d’espais públics, la producció
de brutícia i l’abandó de deixalles per carrers,
places, parcs i platges. I la desconsideració
als veïns, als serveis de neteja, de seguretat o
sanitaris. I insolidàries, perquè això exposat
no demostra pas empatia amb la resta de la
població; ans tot el contrari.
Actuar contra allò que és de tots, contribuir a l’extensió de la pandèmia són comportaments que van en contra del bé comú
i de les persones. Són actituds reaccionàries
impròpies d’allò que cal esperar dels joves:
voluntat de construcció, esperit de comunitat i visió de futur.
Primera matisació. Els joves? No tots! Només joves? No, però són els més visibles per
la seva necessitat –i dret– de socialització.
Hi ha molt joves que viuen i sofreixen cívicament i solidària els embats de la malaltia
i les limitacions a l’expressió necessària de
la sociabilitat; però són menys visibles. La
tendresa és més discreta que la bretolada.

D

Segona matisació. ¿Podem considerar
aquestes actituds inadequades de joves com a
formes de resposta a la vital necessitat de sociabilitat que és retallada per a lluitar contra
el virus? Probablement, sí. Tanmateix, caldria
que ens preguntéssim si els hem ensenyat a
acceptar que no sempre es pot tenir tot; si
els hem ensenyat els valors de la solidaritat,
del bé comú, de la primacia d’allò col·lectiu.
Si no ho hem fet –i no ho hem fet– no podem
atribuir als joves una plena i única responsabilitat sobre això que estem comentant. La
societat n’és també corresponsable.
Tercera matisació. Aquesta reacció de

roperament el Niu d’Art poètic
de Parets celebrarà el seu festival de Poesia, en les seves modalitats de concurs de poesia
inèdita, concurs de rapsodes i
concurs de poesia visual.
El Niu d’Art és una entitat amb molts anys
d’història que va reprendre els festivals de
poesia ara farà ja 34 anys. Durant aquest
temps han estat molts els poetes i rapsodes que han visitat el nostre poble i pujat a
l’escenari per recitar els seus poemes. Moltes tardes de poesia i de compartir-la amb
amics, antics i nous. Alguns que després
han prosperat en la seva activitat i creació
poètica al llarg dels anys.
A part de les trobades poètiques de les
tardes, també ha promogut diverses presentacions de llibres, poesia, novel·la, assaig, amb autors de casa com Sergi Pons, i
fa uns anys vàrem gaudir de fins a 23 tertúlies literàries que es van obrir amb un
autor també local, Carles Zafon, seguint
amb autors com Isabel Clara Simó, Jordi
Llavina, Lluís Anton Baulenes, Genis Sinca,
Core Santos, Joan-Lluís Lluís entre d’altres,
Agradables vesprades al Jardí al voltant de
pa amb tomàquet o refrigeris al gust de

P

cadascú i de les converses amb els autors
que ens descobrien inquietuds, intencions,
i maneres de fer i desenvolupar la seva
creativitat, en l’atmosfera propera del Niu.
La pandèmia ha aturat la seva activitat,
que intenta reprendre malgrat molts entrebancs, alguns burocràtics i altres participatius. És dit que la poesia atrau poques
persones i els actes poètics no gaudeixen
del públic que voldríem, però també us
podríeu fer creus dels entrebancs burocràtics més recents, alguns d’ells per errors i
circumstàncies independents de la gestió
del Niu d’Art. Però l’estima a la poesia i a
la cultura ens fa tirar endavant en aquest
afany per fer arribar la poesia a les persones que la vulguin rebre i gaudir.
Desitjaríem de veritat que la CULTURA,
amb lletres majúscules, es convertís en
una prioritat per les persones que transitòriament gestionen les institucions de
govern, perquè ens ajuda a gaudir, a créixer, a obrir la ment, a cultivar valors, desconnectar dels mals de cap i fomentar una
societat més intel·ligent i humana.
Us animen a participar en els actes culturals, sense oblidar el 34è Festival de Poesia el proper 23 d'octubre.

FOTO DENÚNCIA

La Covid ha posat al descobert
moltes mancances estructurals i
ens ha mostrat que una part del
nostre futur –els joves– ofeguen la
seva desesperació amb botellades
joves no succeeix en el marc d’un món que
els ofereix un futur de pau, treball i llibertat;
més aviat tot el contrari: societats enfrontades, treball precari i mal pagat, creixents
limitacions per a l’emancipació primordial.
En resum. La COVID ha posat al descobert
moltes mancances de tipus estructural –com
l’estat de la sanitat– però una de les situacions més colpidores que ens mostra, és que
una part del nostre futur ofega la seva desesperació amb botellades. Diu el poeta: De què
et vantes ciutat enverinada, /poble assetjat
per l’ artifici? Per a quan l’esperança?

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

ART POÈTIC AL CALIU DEL NIU
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Esvorancs a les places per a discapacitats a Ca n'Arimon
Sóc usuari habitual de les places de discapacitats del carrer Ferrocarril just davant de Ca
n'Arimon, i des del març de 2020 s'està comunicant a l'Ajuntament que hi ha un forat i un
esvoranc que dificulta la sortida del vehicle d'una persona amb discapacitat, perquè ha de tenir
cura d'on posa el peu per no caure. Reclamo que, si és possible, es repari amb la major rapidesa
possible, ja que pot haver alguna caiguda o que alguna persona es faci mal i això vagi a més.
G.L.B. / MOLLET DEL VALLÈS

sommontornes.cat

sommartorelles.cat
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Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Daria Kasatkina, al número 30 del món

Doblet de triomfs de la Concòrdia

Daria Kasatkina, pupil·la del molletà Carles Martínez i que s'entrena
al CT Mollet El Calderí, se situa entre les 30 millors tennistes del
món. La jugadora havia estat al número 25 del món, però després de
perdre a la primera ronda d'Indian Wells, als Estats Units d'Amèrica,
ha baixat cinc posicions. Ara es prepara per a la Kremlin Cup.

El CD La Concòrdia ha sumat el segon
triomf de la temporada en tres jornades. Les
llagostenques van guanyar al Santa Ana, de
València, 0 a 4, i pugen fins al tercer lloc de la
Segona Divisió espanyola amb sis punts.

BÀSQUET | Leb Plata LES OBRES DE REMODELACIÓ HAN TINGUT UN COST D'UNS 300.000 EUROS

EL MOLLET CAU CONTRA EL SANT ANTONI D'EIVISSA, 93 A 60

S'enllesteixen les obres del
Plana Lledó per la Leb Plata

El Recanvis Gaudí
debuta amb derrota

jl.r.b.

MOLLET. El Pavelló Municipal Plana Lledó es vestirà de gala dissabte per acollir el primer partit
a casa de la Leb Plata del Recanvis Gaudí Mollet. Durant l'estiu,
l'Ajuntament de Mollet va decidir
remodelar l'equipament municipal per complir amb els requisits
de la Federació Espanyola de Bàsquet després que el club molletà
hagués assolit l'ascens a la categoria de bronze estatal.
Les obres d’adequació del pavelló estan pràcticament enllestides, a l’espera de petits detalls als
accessos que estaran acabats per
dissabte. Els treballs han consistit
en la instal·lació de parquet, dues
noves cistelles amb el segell FIBA,
dos nous videomarcadors, canvi
de la il·luminació a llums leds i
millora dels accessos. La inversió
ha anat a càrrec de l’Ajuntament
i ha tingut un cost d'uns 300.000
euros. "La gent quan vegi el pavelló veurà el canvi radical en
aquesta instal·lació i és una
inversió que llueix pel primer
partit de lliga, per tant, estem
molt contents d'aquesta inversió que hem fet. Això sí, forçats
per l'ascens de categoria, però
si no hagués estat aquesta temporada potser l'hauríem fet en
un altre curs", explicava dimecres l'alcalde Josep Monràs, durant una visita a les obres de la

CB MOLLET - ALBACETE BASKET
Dissabte, 16 - 19 h Mollet

MOLLET. La temporada del Recanvis
Gaudí Mollet a la Leb Plata no serà
gens fàcil i l'objectiu de la salvació
serà la tasca principal. Una mostra
de la complexitat de la categoria de
bronze estatal va ser el debut a la
pista del Sant Antoni d'Eivissa, amb
una derrota contudent per 93 a 60.
L'equip molletà va pagar un mal
inici de partit, que va provocar

anar a remolc fins a la botzina final,
sense cap opció de victòria o capgirar l'electrònic. El millor jugador
molletpa va ser José Coego, que va
destacar pel seu tir exterior i una
notació total de 17 punts.
El Mollet vol millorar la imatge
mostrada a la primera jornada i ho
vol fer davant la seva afició. Després
d'una pretemporada sense cap partit a casa, l'equip voldrà estrenar
el renovat pavelló amb un triomf
contra l'Albacete Basket, que ve de
perdre a la seva pista contra el Menorca, 67 a 70.

jl.r.b.

NOVA PISTA La nova cistella del renovat Plana Lledó
instal·lació. També s'ha millorat
l'accés a les graderies, que ara
cadascuna d'elles tindrà una entrada pròpia, i s'ha obert un nou
accés d'entrada a la instal·lació
pel carrer Ferrocarril, que el club
decidirà quin ús fa.

Un equipament de club
El president del CB Mollet Carlos Nuñez se satisfeia de la nova
instal·lació, que lluirà per primer
cop dissabte, però que des de dimecres ja es va poder entrenar el
Recanvis Gaudí i, posteriorment,
tindrà ús la resta d'equips de l'entitat. "És una instal·lació que no
només és del primer equip, és

un canvi important per tothom.
També la gaudiran els júniors,
els cadets, els sèniors, els minis, preminis i l'escola, i això
és molt rellevant. És una pista
nova i intentarem que gaudim
de la Leb Plata no una sola temporada, molts més anys", comentava Nuez.
L'aforament que podrà tenir el
Pavelló Plana Lledó per dissabte
serà del 80%, segons les directrius del Procicat, és a dir, que hi
haurà prop d'unes 400 persones
assegudes. A més, el club ha posat en marxa una grada zero, que
se situarà a peu de pista amb una
quinzena de seients. JL.RodRíguez

150 nous abonats del CB Mollet
La campanya d'abonaments del CB Mollet segueix en marxa. Després d'uns
primers mesos de campanya, el club suma un total de 150 nous abonats, que
podran veure els partits de la Leb Plata. Dimecres, durant la visita d'obres, el
president Carlos Nuez va lliurar a l'alcalde Josep Monràs l'abonament número 1
i una samarreta amb el seu nom del Recanvis Gaudí.
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MOTOR EL MUNDIAL PUBLICA UN CALENDARI PROVISIONAL AMB UN TOTAL DE 21 GRAN PREMIS

FUTBOL EL GUARDÓ ES LLIURARÀ EL 29 DE NOVEMBRE A PARÍS

La cursa de MotoGP del 2022
al Circuit apunta al 5 de juny

Alèxia Putellas, nominada
a la Pilota d'Or 2021

fc BArceloNA

MOLLET. La revista France Football
circuit

BAIX VALLÈS. El Mundial de MotoGP ha publicat un calendari provisional de la temporada 2022 i
inclou el Gran Premi de Catalunya
del Circuit de Barcelona-Catalunya, que tindria lloc el 5 de juny.
Segons informa MotoGP, l'esborrany publicat preveu un total de
21 curses que són dues més que el
2020 i la temporada s'iniciaria al
març amb el Gran Premi del Qatar
i acabaria al novembre a la Comunitat Valenciana.
L'anunci del calendari 2022 es
publica just quan encara s'està
negociant la renovació del Mundial de MotoGP al Cicuit de Barcelona-Catalunya, que acaba aquest
2021. Tot i que, segons han apuntat en diverses oportunitats des
del mateix Circuit, es treballa per
renovar el contracte de MotoGP
amb un contracte de llarga durada. De fet, aquesta postura és la
mateixa que es vol fer amb la Fòrmula 1, que també acaba el seu
contracte aquest 2021.

L'AKKA ASP guanya l'Endurance Cup

ha anunciat les vint futbolistes
que opten a la Pilota d'Or i d'entre les favorites hi ha Alèxia Putellas. La petjada protagonista de
la molletana en el triplet històric
del FC Barcelona de la temporada
passada, amb la Copa de la Reina,
la Lliga i la Lliga de Campiones, ha
estat clau per veure a la seva capitana en el llistat final del prestigiós guardó.
La data de la cerimònia d'entrega de la Pilota d'Or 2021, que
acredita els millors futbolistes
de l'any, tindrà lloc el 29 de novembre a París. D'entre les vint
candidates, hi ha altres quatre
companyes de Putellas al Barça
amb Sandra Paños, Lieke Martens,
Irene Paredes i Jennifer Hermoso.

Millor jugadora d'Europa
El Festival de la Velocitat de Barcelona va tancar un cap de setmana
intens amb la seva sisena edició al Circuit de Barcelona-Catalunya amb
el desenllaç de la temporada del Fanatec GT World Challenge Europe
powered by AWS, que va acabar amb el triomf del conjunt francès AKA
ASP, de l'Endurance Cup. La jornada també va comptar amb les segones
curses del GT4 European Series, TCR Europe i Porsche Carrera Cup France.

FUTBOL | Primera Catalana L'EQUIP MOLLETÀ SUA DE VALENT PER IMPOSAR-SE AL CF LLORET, 2 A 1

Primera victòria del CF Mollet UE
abans de visitar la Montañesa

La molletana ja ha rebut aquest
mateix any l'altre gran guardó del
futbol amb el de millor futbolista
de l’any d'Europa i millor migcampista de la Champions League
2020-2021. Si guanyés la Pilota
d'Or, tancaria un any d'ensomni
per a la molletana després de guanyar-ho tot amb el FC Barcelona
i emportar-se tots els trofeus de
prestigi individuals. A més, fa pocs
mesos va rebre també un reconeixement institucional per part de
l'Ajuntament de Mollet i les entitats esportives de futbol i futbol
sala de la ciutat.

ALÈXIA PUTELLAS

CONVOCADA AMB LA
SELECCIÓ D'ESPANYA
n Alèxia Putellas ha estat convocada
novament amb Espanya per disputar
dos partits més. La molletana ha estat
convocada el dilluns a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a Madrid, i dos dies
després l’expedició espanyola es desplaçarà a Càceres per jugar un amistós
contra el Marroc (20 h). Després l’expedició tornarà a Madrid per concentrar-se a la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas per viatjar fins a Kiev per disputar el duel classificatori per al Mundial
contra Ucraïna. El partit es disputarà el
dimecres 27 d’octubre.

cf mollet ue

BÀSQUET | Copa Catalunya DUES DERROTES SEGUIDES
MONTAÑESA - CF MOLLET UE
Diumenge, 17 - 12 h Barcelona

MOLLET. El CF Mollet UE va cele-

Derbi vallesà entre el Sant
Gervasi i el renovat Granollers

brar moltíssim la primera victòria
de la temporada, que va arribar en
la segona jornada. Si bé al primer
partit va rebre l'empat al camp del
Mataró en l'última acció del compromís (2-2), contra el CF Lloret
va haver de suar de valent per sumar el primer triomf, per 2 a 1.
El fantasma de la mala sort de
la primera jornada, es va aparèixer al minut 88 del partit contra
el Lloret, quan els gironins van
escurçar la diferència. Abans, els
de David Parra havien sumat dos
gols amb la primera diana d'Alejandro Suárez, de cap, al minut 3,
i d'Alieu Baldeh, que tot just havia
entrat al camp, al minut 83. Tot i
el gol dels visitants, el Mollet va
defensar la victòria per la mínima.
El Mollet visitarà diumenge un

loma, i confia donar la sorpresa
diumenge contra un dels equips
favorits per a l'ascens, el CB Granollers. Els de la capital vallesana van
baixar de la Lliga d'EBA el curs passat, tot i que enguany inicien una
nova etapa sota la direcció del tècnic Toni Olivares. De fet, l'equip ha
mantingut gran part de la plantilla
de la temporada passada, però s'ha
reforçat amb set cares noves. Dues
d'elles són exjugadors del CB Mollet
B: Jonatan Seidi i Jaume Solans.
El CB Granollers va guanyar els
dos primers partits de la Copa Catalunya, tot i que la setmana passada
va encaixar la primera derrota a la
seva pista contra el Masnou (5275). El Granollers és tercer classificat i el Santger, quart per la cua.

SANT GERVASI - GRANOLLERS
Diumenge, 17 - 19.30 h Mollet

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi encaCELEBRACIÓ La plantilla al vestidor després del triomf a casa
dels camps més complicats de la
categoria, la Montañesa, que el
curs passat va baixar de la Tercera
Divisió. La Monta ocupa el primer
lloc després de dues victòries.

Homenatge a Víctor Llavero
Abans del partit de lliga entre
el CF Mollet UE i el CF Lloret, els

dos equips van recordar l'exjugador de categories inferiors, de
totes dues entitats, Víctor Llavero,
que va morir fa dos anys. Els dos
equips van mostrar enmig del terreny de joc del Germans Gonzalvo
una pancarta amb la fotografia de
l'esportista i els dos escuts dels
clubs.

dena dues derrotes, tot i que suma
un triomf per la victòria a la primera jornada contra el Lliçà d'Amunt
(71-79). Des d'aleshores, l'equip de
Toni Sáez no aixeca el vol i ha perdut els dos compromisos disputats
contra el Sant Adrià (69-84) i la setmana passada contra el Santa Coloma (70-62).
L'equip molletà va millorar les
sensacions de la derrota contra el
Sant Adrià, a la pista del Santa Co-
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FUTBOL SALA | Primera Catalana EL BARRI CAN CALET DEBUTA A LA NOVA CATEGORIA A CERDANYOLA

CURSA DE MUNTANYA LA PROVA DE TRAIL OBRE INSCRIPCIONS

La Unió FS Mollet es reforça
amb cinc cares noves

La Neorural se celebrarà
el 12 de desembre

UFS MOLLET

CAN CUYÀS - UFS MOLLET
Diumenge, 17 - 12.30 h Montcada
CERDANYOLA - BARRI CAN CALET
Dissabte, 16 - 19.30 h Cerdanyola

MOLLET / SANT FOST. La Unió FS
Mollet afronta una nova temporada amb la màxima ambició a la
Primera Catalana. L'equip continuarà dirigit per David Sánchez,
que suma la seva segona temporada seguida en la seva segona etapa com a entrenador del primer
equip. La direcció tècnica del club
ha buscat consolidar la plantilla
del curs passat, tot i que ha pujat
dos jugadors del filial i ha fet tres
fitxatges.
Les tres incorporacions s'han
fet amb l'objectiu de pujar el nivell del grup i permetre una rotació durant la temporada, amb
garanties. Així, s'ha fitxat el porter Sergi López, que procedeix
de l'Artilleros, de Madrid; l'ala
Adrián Porras, de la Prosperitat,
de la Tercera Divisió; i aquesta
setmana s'ha sumat al projecte
l'ala-pivot Sergio Saavedra, de
La Xarxa, de la Tercera Divisió. A
més, l'entrenador ha considerat
que podien pujar del filial el porter Carlos Tena i el tanca Ferran
Coll. "L'objectiu que ens posem
és intentar estar el més amunt
possible. El curs passat ens van
afectar moltíssim les aturades
de la competició i vam salvar
la categoria en l'última jornada del campionat. L'equip que
hi havia era per aspirar a alguna cosa més i enguany, tot i la
competitivitat del grup, volem
ser ambiciosos", explica el tècnic

MOLLETANA La plantilla de la Unió FS Mollet
BARRI CAN CALET

SANTFOSTENCA La plantilla del Barri Can Calet
molletà David Sánchez.

El Barri Can Calet a Primera
El Barri Can Calet finalment jugarà a la Primera Catalana, tot i
haver assolit la permanència el
curs passat a la Divisió d'Honor.
Els descensos compensats van
fer perdre la categoria a l'equip
de Cuní, que enguany afronta una

temporada del tot nova a Primera.
L'equip visitarà a la primera jornada el Cerdanyola, amb l'objectiu
de sumar els primers tres punts.
Al grup 1 també hi haurà un altre
equip baixvallesà que baixa de
Divisió d'honor amb l'Sporting
Montmeló, que dissabte rebrà
al Pavelló Municipal la Fundació
Terrassa (19h). JL.RodRíguez b.

Tercera Catalana L'EQUIP ESTARÀ DIRIGIT PEL PRESIDENT CARLES SIG, QUE TAMBÉ SERÀ JUGADOR

El CF Martorelles crea
un sènior de futbol sala
MARTORELLES. El CF Martorelles ja
no és només una entitat de futbol
perquè des d'aquesta temporada
ha inscrit un sènior masculí de
futbol sala a la Tercera Catalana
de les lligues territorials de la Federació Catalana de Futbol. El club
va rebre la petició d'uns jugadors
juvenils que volien fer futbol sala
i la directiva, encapçalada per Car-

les Sig, els hi ha donat suport.
El nou equip, format per uns set
jugadors que afronten el seu primer any d'amateur i que han estat
formats a la base del CF Martorelles, milita al grup 1 de la Tercera
Catalana. "Nosaltres vam decidir
que no tindríem un segon equip
de futbol a la Quarta Catalana.
Aleshores, un grup de juvenils

ens va fer la petició i ens va semblar molt bé. Així, l'equip que
deixem de tenir de segon equip,
ara serà un nou sènior de futbol sala", assenyala el president
del CF Martorelles, Carles Sig, que
s'ha posat a liderar el nou projecte
amb la triple funció de mandatari, jugador i entrenador: "Jo vaig
jugar a futbol, però en la meva
etapa de sènior també ho vaig
fer en futbol sala, concretament
a La Cúpula, de Sant Fost, i vaig
aprendre moltíssim". El primer
partit serà diumenge a la pista del
Masnou, a Mataró. JL.RodRíguez b.

SANTA MARIA. La 9a edició de la
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cursa de muntanya La Neorural ja
ha confirmat la data del 2021 pel
12 de desembre. La cursa de Santa
Maria de Martorelles, que organitza l'Associació Cultural i Esportiva
Castellruf, ha obert inscripcions
aquest divendres.
L'any passat, la cursa de trail no
es va poder celebrar per l'afectació de la Covid-19 i enguany torna
després de celebrar-se amb èxit el
2019 amb més de 200 corredors.
De fet, la prova és una de les més
conegudes de la Serralada Litoral
per la seva exigència física i complexitat del circuit, que se situa
prop de Barcelona.
La cursa és íntegrament per

corriols i pistes de la Serralada
Litoral, que passa per indrets feréstecs, com ara Castellruf, el
Castell de Sant Miquel, el Turó
de Galzerán i algunes de les fonts
més conegudes amb la Font de
la Teula, Font Sunyera o Font de
la Dinamita. "És una cursa molt
recomanable per a gent que ja
hagi fet curses per muntanya i
vulgui fer un esglaó més de duresa. Són 24 km difícils de fer,
molt trenca-cames i amb trams,
fins i tot, abruptes", assenyala
l'organització, que destaca del recorregut els 1.600 metres de desnivell acumulat.
Els preus d'inscripcions són a
partir de 25 euros.

FUTBOL | Segona Catalana

HOQUEI | Primera Catalana

La Molletense
se situa al quart
lloc del grup 5

Al Mollet HC
femení se li
resisteix el triomf

EUROPA B - UD MOLLETENSE
Diumenge, 17 - 18.15 h Barcelona

CASTELLAR - MOLLET HC MASCULÍ
Dissabte, 16 - 19.45 h Castellar

MOLLET. La UD Molletense s'ha

MOLLET. El Mollet HC femení arriba
a la setmana de descans amb l'empat a casa contra l'Arenys de Mar.
L'equip dirigit per Rafa Trillo encadena ja dos empats i no guanya
des de la primera jornada. L'equip
molletà ocupa el sisè lloc amb cinc
punts. Pel que fa al sènior masculí, de la Segona Catalana, disputarà dissabte la tercera jornada del
campionat a la pista del Castellar
del Vallès. Els molletans volen encadenar la tercera victòria i seguir
lluitant per les posicions capdavanteres.

situat al quart lloc del grup 5 després del triomf contra l'Escola Barberà Andalucia, per 3 a 1, amb gols
de Mouhammad, Isamel i Quim.
Els gols dels visitants va arribar
quan el partit ja estava sentenciat,
per 3 a 0. L'equip de Toni Filgaira
suma quatre punts i diumenge visitarà un altre dels camps complicats, el filial de l'Europa. L'equip
barceloní ocupa el tercer lloc, amb
sis punts, després de les victòries
contra Singuerlín (3-1) i Lloreda
(0-1).
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L’APARADOR
DE LA SETMANA

GESINFOR
Av. Llibertat, 23, 2n 2a. Mollet. Tel. 935 79 61 75
www.gesinfor.es

L'assessoria molletana Gesinfor
celebra 20 anys de la seva fundació
L'assessoria fiscal i consultoria Gesinfor
commemora enguany el seu 20è aniversari. Per a celebrar-ho, la firma molletana va
organitzar divendres passat un acte a les seves instal·lacions situades al número 23 de
l'avinguda de la Llibertat amb la presència
de l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, l'alcaldessa de Sant Fost, Montserrat Sanmartí, i el
regidor d'Hisenda santfostenc, Juan Fernández. "Avui en dia inaugurar una empresa

des de 0, poder aguantar 20 anys, consolidar-la i poder créixer és un orgull i una
fita", deia durant l'acte l'Antònia Pedrero,
sòcia fundadora de Gesinfor Vallès. Pedrero
destacava també el paper que han tingut les
dones a dins de l'organització: "Des del començament els pilars més forts sempre
han estat les dones", remarcava la fundadora de la consultoria que compta amb una
dotzena de treballadors.
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Festa de la Tardor amb l'AV Santa Rosa

'Filosoﬁa Amena', anul·lat

L'escola Can Besora acollirà aquest dissabte la celebració de la
Festa de la Tardor, a càrrec de l'AV Santa Rosa. A les 18 h hi haurà
contacontes infantils amb l'Eva i la Judit; a les 20 h serà el torn de
Las travesuras de EROS amb Sandra Rossi; i a les 22.30 h arribarà el
concert de Rock i Blues amb Frank Mercader, Esteve i Joanna Coll.

Aquest divendres havia d'arrencar la primera edició
del Cicle CRA'P al Jardinet amb Filoso�ia Amena,
un espectacle del Colectivo Ameno que barreja
humor i �iloso�ia. Tanmateix, l'espectacle s'ha hagut
d'anul·lar a causa d'una indisposició de l'intèrpret.

ARTS ESCÈNIQUES CAN GOMÀ SERÀ UN DELS ESCENARIS PRINCIPALS DE LA PROGRAMACIÓ QUE ARRENCA AQUEST OCTUBRE I ARRIBARÀ FINS AL MES DE GENER

L'Arts i Escena de Mollet es multiplica
Fins al gener, l'Ajuntament de Mollet ha programat dues dotzenes
de propostes culturals incloses dins la nova programació d'Arts i
Escena. L'oferta es multiplica respecte del catàleg de la passada
primavera –quan les mesures sanitàries eren més restrictives–,

amb un teatre de Can Gomà on l'activitat serà constant. Com a
novetats, en destaquen tres cinefòrums amb les millors pel·lícules
del cineasta Berlanga, així com un cicle de joves cantautors que
acollirà El Lledoner. El Mag Lari, en Fel Faixedes o el Dani Nel·lo són

algunes de les cares més reconegudes d'un programa que inclou
actuacions d'entitats locals com el CRA'P, l'Esbart o el Fòrum Abelló. Les mostres de La Marineta –El silenci pressentit i el premi de
fotografia de Sant Vicenç– també en són protagonistes.

UNIVERS BERLANGA
–24 d'octubre, 21 de novembre
i 12 de desembre a les 18 h,
al Lledoner– Emmarcat en

UN PAÍS DE FESTA I BALLS I CANÇONS EN
DANSA de l'Escola de Dansa de l'Esbart
Dansaire de Mollet –22 i 23 de gener a les 21
h i a les 18 h respectivament, a Can Gomà–

el centenari de Berlanga, es
projectarà La escopeta nacional, El
verdugo i Bienvenido Mr. Marshall.

El primer espectacle repassarà el caràcter més
festiu de les danses del país, i el segon, mostrarà
un conjunt de balls que, des de la seva senzillesa
i la seva ingenuïtat, volen retornar l’alegria del
joc i la innocència de la infantesa.

LA FORÇA D'UN DESTÍ interpretat
per Fel Faixedes i Pep Poblet, i dirigit
per Carles Xurriguera –18 de desembre
a les 21 h, a Can Gomà– Adaptació de

UNA NIT AMB EL MAG LARI –29 de gener a
les 18 h i a les 20.30 h, a Can Gomà– Amb més
de 25 anys sobre l’escenari i tota una vida dedicada
a l’art de sorprendre, el Mag Lari porta una nit plena
d’il·lusions, jocs, llums, fum i molt d’humor. No és
només un mag que es treu cartes de la màniga, també
fascinarà el públic amb misteris i trucs que el deixaran
bocabadat. En una hora i vint minuts podrà fer
desaparèixer, riure i, ﬁns i tot, ballar al públic.

l'homònim llibre de Martí Gironell. Faixedas
i Poblet explicaran l’apassionant història de
Ceferino Carrión, un home que, fugint de la
misèria de l’Espanya franquista, va acabar
convertit en el propietari del restaurant
més cèlebre del Hollywood dels anys 50.

ROSITA de la Cia. Las Melinas –20
de novembre a les 21 h, a Can Gomà–
Versió lliure de Doña Rosita la soltera, de
Lorca. La història de la Rosita parla dels
prejudicis que la van aïllar i la van marcir,
com li ha passat a tantes altres dones.

CONCERT DE SARSUELA
a càrrec del Fòrum Abelló
–12 de desembre a les 18 h,
al Mercat Vell– Un repàs de

CONCERT DE JAZZ de Dani Nel·lo
i los Saxofonistas Salvajes –21 de
gener a les 21 h, al Mercat Vell– Una

diferents sarsueles, cantades
per solistes i la coral, amb
acompanyaments de piano.

Entrades
PER ASSISTIR ALS ESPECTACLES, ES
PODEN ADQUIRIR LES ENTRADES a
través del web molletvalles.koobin.
com, presencialment a La Marineta
o una hora abans que comencin les
actuacions a taquilla. S'ofereixen
tant propostes gratuïtes –com els
concerts i el cinema al Lledoner–
com d'altres amb diferents preus,
que no superen els 15 euros.

selecció de peces claus de les grans
personalitats de la història del saxo.

TORNA LA XARXA AMB
UNA VERSIÓ DE PETER PAN
MOLLET. La companyia Festuc Teatre reprendrà aquest diumenge (12
h) la programació de teatre familiar
de La Xarxa a Mollet. Concretament,
al teatre municipal Can Gomà s'hi
podrà gaudir de l'obra Adéu Peter
Pan!. A la Maria li encanten els contes, històries i aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa cada

tarda jugant a ser Peter Pan. Una nit,
els nens perduts s'enduran a la Maria de la seva habitació cap al País de
Mai Més. Els pirates, la Campaneta,
els indis i tot l'imaginari que va escriure James Matthew Barrie passaran a formar part de la seva realitat.
El preu de l'entrada és de 7 € i 30
€ costa l'abonament –accés a totes

les obres de la temporada–. Es
poden comprar a molletvalles.koobin.com, a La Marineta i a taquilla una hora abans de l'espectacle.
La resta d'obres de la temporada seran Quo no vadis!, de La Pera
Llimonera (14 de novembre);
Caga tió... d'una vegada!, d'El Replà
(12 de desembre); Les Supertietes,
de Les Bianchis (16 de gener); Valentina Quàntica, de la companyia
Anna Roca (13 de febrer); i Aladdin, #thePopMusical, de La Roda
Produccions (13 de març).
'ADÉU PETER PAN!'

festuc teatre
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CINEMA ES VA APROFITAR L'ESPAI BAIXVALLESÀ PER ALS PLÀNOLS MÉS TANCATS, DE NIT I D'INTERIOR DEL COTXE, MENTRE QUE LA RESTA VAN SER AL MONTSENY
germans pérez-reche

Gallecs és un dels escenaris
de 'La Jauría', llargmetratge
recentment estrenat a Filmin
MOLLET. El passat 1 d'octubre, la
plataforma Filmin va incorporar al
seu catàleg el llargmetratge La Jauría, dirigit per Carlos Martín Ferrera i produït per Indomable Films.
Aquesta pel·lícula va fer de Gallecs
un dels seus sets de rodatge el
2016. Concretament, van gravar
al voltant del camí de Sant Valerià,

pròxim a la Torre d'en Malla.
El director de cinema molletà
Carlos Pérez-Reche –encarregat
del making of del film conjuntament amb el seu germà Javier, realitzador audiovisual– explica que
"els plànols més oberts i de dia es
van fer al Montseny, i Gallecs va
ser un suport per als plànols més

TEATRE ÉS UNA COMÈDIA QUE S'APROPA AL TEATRE DE L'ABSURD

La Sala Fiveller acull 'Tu i
jo', a càrrec de Fil Vermell
fil vermell

tancats, de nit, d'interior del cotxe i en aquells en què es necessitava l'espai natural de fons, però
que no n'era el protagonista". En
aquest sentit, Javier apunta que "es
va aprofitar l'espai de Gallecs per
guanyar temps en el rodatge", i el
seu germà afegeix que "accedir-hi
i traslladar-s'hi era més fàcil que
fer-ho fins al Montseny".

Directors del 'making of'
"Coneixíem el director i ens va
demanar que recopiléssim material del rodatge i que el documentéssim", explica Carlos, qui es va
mostrar sorprès perquè, malgrat el
baix pressupost, "tot estava molt
ben preparat", destacant molt
positivament "la zona d'standby,
amb carpes i alguna caravana, on
hi has d'estar còmode".
Javier, per la seva banda, amb

ABRIL DEL 2016 Imatge del 'makin off' rodat a Gallecs ara fa cinc anys
menys experiència en el sector,
explica: "Em va agradar veure
com es rodava. Ja havia estat en
algun rodatge del meu germà,
que més o menys era igual, però
eren curtmetratges. I aquest
era el primer rodatge que veia
d'una pel·lícula".

Un thriller dins d'un cotxe
La Jauría és un thriller protagonitzat per quatre personatges que
han estat segrestats sense que
tinguin res a veure entre ells i s'hi
troben enmig del no-res. La pel·lícula desenvolupa tota la seva acció

a l'interior d'un cotxe.
Els germans Pérez-Reche la recomanen fermament. Carlos ressalta que "entreté, el suspens
funciona i té girs que no t'esperes. Compta amb actors que
treballen bé i la premissa és original". Javier també destaca que
és un film "fàcil de consumir, de
poc més de 70 minuts".
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i el Fantaspoa
(International Fantastic Film Festival, de Porto Alegre, Brasil) van reconèixer el 2019 el projecte de Carlos Martín Ferrera. sergio carrillo

'LA CASA DE BERNARDA ALBA' SERÀ UN DELS DOS ESPECTACLES DEL CAP DE SETMANA

Una obra lorquiana, a Sant Fost
segle xx

SANT FOST. La 42a edició de la mos'TU I JO' Diumenge a la Sala Fiveller a les 18 h actuarà el Fil Vermell
MOLLET. La companyia Fil Vermell
representarà diumenge (18 h) a la
Sala Fiveller l'obra Tu i jo, del dramaturg Roger Simeon, dirigida per
Lindes Farré i interpretada per Ricard Salom i Marta Genís. Es tracta
d'una comèdia que s’apropa al teatre de l’absurd per dir veritats que
dites seriosament ningú voldria

EL TEMPS
divendres 15

dissabte 16

diumenge 17

escoltar però que un cop dites costen de silenciar. Una peça amb un
fil argumental que des de l’inici fins
al final atrapa a l’espectador pels
temes i situacions que els dos únics
personatges d’aquesta obra viuen
en primera persona. Les entrades
tenen un preu de 8 euros i es poden
reservar al 661 928 653.

tra de teatre de Sant Fost, a càrrec
del Segle XX, ja ha arribat a l'equador de l'edició d'enguany, després
de dues obres del grup local –Històries complexes en espais singulars
i El cicle de la vida– i dues representacions emmarcades en la Mostra
Nacional Itinera de Teatre Amateur
de Catalunya –Maaaa!!!! i A la meta–.
Aquest dissabte (21 h) serà el
torn d'un clàssic de Lorca, La casa

'EL CICLE DE LA VIDA' El grup jove del Segle XX va actuar diumenge passat
per

Felip Comas

Nuvolositat
abundant,
més important i espessa al
matí, que passarà a ser de
tipus alt i prim a partir de
migdia. Temperatures un
xic més altes.
Més fresca a primera hora,
amb cel gairebé serè, cel
que s’anirà tapant progressivament i en deixarà un dia bastant gris.
Temperatures avall.
Encara molts núvols, sobre
tot al matí, que a la tarda
seran més prims i enteranyinaran el cel de tot el país.
Temperatures semblants.

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

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

Cop màx. vent

DIJOUS, 7

24ºC

13ºC

21ºC

-

19 km/h W

DIVENDRES, 8

23ºC

13ºC

20ºC

-

24 km/h SE

DISSABTE, 9

21ºC

15ºC

19ºC

Inap.

23 km/h SE

DIUMENGE, 10

22ºC

16ºC

19ºC

-

21 km/h SE

DILLUNS, 11

23ºC

12ºC

21ºC

-

26 km/h SW

DIMARTS, 12

23ºC

11ºC

20ºC

-

21 km/h ESE

DIMECRES, 13

22ºC

12ºC

20ºC

-

24 km/h SE

de Bernarda Alba (també dins de
la Mostra Nacional), a càrrec de la
K-mama de Calafell. Aquesta obra
se centra en la tirania moral i la repressió sexual que Bernarda exercia sobre les seves filles. Bernarda
els imposa 8 anys d'aïllament, portant fins a l'irracional les convencions socials sobre el dol. L'aparició
de Pepe el Romà, disposat a casar-se
amb la filla major, Angoixes, desencadena el conflicte. Totes les filles, a
excepció de la menor, Adela, accepten les disposicions de la seva mare.
Adela serà el personatge rebel, típic de Lorca, en el qual es presenta
l'oposició entre l'autoritat i el desig.
Diumenge (18 h) actuarà El Co-

verol, de Granollers, amb Impasse. Els intèrprets es trobaran, es
coneixeran i viuran durant uns
minuts allò que significa la vida.
L’obra serà un ràpid recorregut
des de la infantesa fins al que coneixem com l'edat adulta on predominen els obstacles, la incertesa
i les ganes de fer i desfer. Lluitaran
contra tot i tothom, combatran les
adversitats que es trobin, gaudiran de moments màgics i també els
més foscos. Es tracta d’un espectacle sentit, ple de veritat i de vida.
Les entrades (5 €) es poden
comprar una hora abans de l'espectacle i es poden reservar a
grupteatreseglexx@gmail.com.
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PATRIMONI LA VISITA GUIADA AL PARC DELS COLORS DE DIVENDRES PASSAT VA DESCOBRIR ALGUNS DELS DETALLS D'AQUESTA CONTROVERTIDA OBRA D'ENRIC MIRALLES

"Ens hem quedat amb l'estigma
d'un parc que no entenem"
s.c.

urbà amb uns plafons penjats que
en l'ombra del capvespre projecten lletres formant una espècie de
grafitis; o les parets de totxanes
penjades, com "un homenatge
que Enric Miralles feia especialment al barri de Plana Lledó, al
barri obrer".
Amb la visita guiada es va concloure que "cada cosa que veiem
al Parc dels Colors segurament
té una explicació, però moltes
no les arribarem a saber mai".

Un edifici a sobre de les grades
Una de les inspiracions de Miralles per fer el Parc dels Colors va

ser, segons va explicar Bertran,
"al Piemont, als Alps italians.
Passejant per una vall, arriben
a un llac on hi ha un petit turó
i damunt hi ha una església romànica. Van voler reproduir-ho
aquí, conservant els elements i
les singularitats de la plana vallesana i de Mollet".
La representació d'aquesta església havia de veure's reflectida
en un equipament públic penjat
a sobre de les grades. "Aquestes
grades van ser concebudes per
a espectacles, però també per a
pujar fins a l'edifici", descobria
l'Àlex March qui, amb tot, ja va
avançar que aquesta idea "era la
que més s'escapava de tot el projecte, i no s'ha arribat a fer mai i
segur que no s'arribarà a fer mai.
Però conèixer-ho ajuda a entendre què hi fa aquesta grada enmig del no-res". sergio carrillo

VISITA GUIADA Els participants van passejar per diversos punts del parc, fins a acabar, de nit, a dalt de les grades
MOLLET. El Parc dels Colors ha estat
un dels principals protagonistes de
les Jornades Europees de Patrimoni a Mollet. Amb una visita guiada
divendres passat a càrrec de Jordi
Bertran, director del Centre d'Estudis Molletans, i Àlex March, cap del
servei d'espais verds i parcs i jardins de l'Ajuntament, la vintena de
participants van descobrir alguns
dels detalls d'aquesta obra artística
que Enric Miralles va fer a Mollet.
D'entrada, el regidor Raúl Broto
ja admetia que es tracta d'un "parc
controvertit", però destacava que
"cada element té el seu especial
significat". En aquest sentit, també
deia: "Quan no enteníem aquest
parc era perquè no sabíem tot el
que volen dir les coses que hi ha".
March, per la seva banda, va anar
recordant i afrontant algunes de les
crítiques abocades cap a aquest parc
–el cost, la seva funcionalitat, l'ús
que se'n dona...–, però va reiterar
la importància de conèixer l'obra:

"Podem discutir si calia gastar
tants diners, però coneguem-lo i
posem-lo en valor". En la mateixa
línia, lamentava que "des del 2001
ens hem quedat amb l'estigma
d'un parc que no entenem, que ha
evolucionat durant 20 anys i que
no hem sigut capaços d'explotar".
Tot i això, també va reiterar que,
"més enllà de si ens agrada, actualment el parc serveix per a
moltes més coses del que l'imaginari col·lectiu n'és conscient".
A més, March celebrava que "a
molta honra podem dir que tenim una obra d'Enric Miralles a
Mollet i els pròxims anys la volem potenciar", tant amb petites
adaptacions, com promovent més
visites per descobrir els seus detalls a la ciutadania.

Referències locals
Els anys 80, al voltant del parc "hi
havia una bassa dels de Can Besora, que era al final d'una mina

que captava l'aigua per la riba
dreta del torrent Caganell, i per
l'altre costat del torrent baixava
una altra mina, la de Can Lledó,
que acabava en un safareig", va
apuntar Bertran. Aquest entorn encara hi és present. "En lloc d'esborrar el plànol, Miralles va intentar
buscar les referències de l'espai
i el primer va ser aquest: el parc
està carregat de referències a
l'aigua", va explicar March.
El tècnic municipal també va
afegir que els paviments de sauló,
de formigó de colors, de maó ceràmic o de ceràmica amb forma de
volta catalana "són referències
als paisatges i als materials que
utilitzem al Vallès".
Altres referències a les vistes
que hi havia des d'aquest antic
descampat i que va incloure l'arquitecte en la seva obra són: la
silueta de les muntanyes de Montserrat en uns bancs –que de fet
es diuen Bancs Montserrat–; l'art

MÚSICA AL CONCERT DE JAZZ ES VAN ESGOTAR LES ENTRADES
aj. mollet

400 espectadors al Sona Mollet
El Mercat Vell i el Teatre de Can Gomà es van tornar a omplir el cap de
setmana per gaudir de les interpretacions de músics consolidats i joves
promeses en els estils de jazz, piano i música de cambra dins de la sisena
edició del Sona Mollet. Tenint en compte aquesta limitació d’aforaments,
gairebé 400 persones van assistir als concerts dels tres dies. De fet,
divendres es van esgotar les entrades per al concert de jazz.
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