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Furgons Furgonetes Turismes

FONT: INSTITUT CATLÀ DE L'ENERGIA

MEDI AMBIENT LA MATRICULACIÓ DE FURGONETES LLEUGERES I FURGONS ELÈCTRICS I ENDOLLABLES ÉS MOLT BAIXA, EN COMPARACIÓ AMB ELS TURISMES

Només una quarta part de les electrolineres 
de la comarca es troben als Polígons 
d'Activitat Econòmica (PAE) baixvallesans

BAIX VALLÈS. El Baix Vallès concen-

tra el 29% dels punts de recàrrega 

de vehicles elèctrics que hi ha situats 

als Polígons d'Activitat Econòmica 

(PAE) de la comarca. En concret, el 

Vallès Oriental compta amb 48 elec-

trolineres, 14 de les quals es troben 

als polígons baixvallesans, segons 

detalla l'Observatori dels polígons 

d'activitat econòmic del Vallès Ori-

ental (OPAE) en l'Informe d'evolució 

del primer trimestre del 2022.

D'aquests 14 punts de càrrega 

baixvallesans, una quarta part es 

concentren a Montornès. En con-

cret, n'hi ha quatre als polígons 

industrials montornesencs -dos al 

PAE Casa Nova 18, un al PAE Can 

Bosquerons de Baix i un altre al PAE 

Can Parellada-; tres a Montmeló -un 

al PAE Sota el Molí, Pla del Viver i Pla 

del Tren i dos al Pedregar-; dos a Pa-

rets -un al PAE Can Volart i l'altre al 

PAE Llevant- i dos al PAE La Farinera 

de Mollet. Els altres tres restants es-

tan al PAE de la Llagosta, al Polígon 

Industrial de Martorelles 2 i al PAE 

20901 de Sant Fost.

Amb tot, l'informe determina que 

els de punts de càrrega de la comar-

El document també analitza l'im-

pacte de la mobilitat elè ctrica als 

PAE a través del nombre de matri-

culacions de vehicles elè ctrics i en-

dollables els darrers anys i posa el 

focus, especialment, en els vehicles 

comercials, les furgonetes lleuge-

res i furgons, tipologia de vehicle 

que majorità riament utilitzen pro-

fessionals.

Baixa matriculació de furgons
En aquest sentit, el document de-

termina que el nombre de matri-

culacions de furgonetes i furgons 

elè ctrics i endollables é s "molt 

baix, comparativament amb les 

matriculacions dels turismes". 

Tanmateix, destaca "l'incre-

ment substancial dels darrers 

dos anys -a la comarca-, dupli-

cant el nombre de matriculaci-

ons pel que fa a les furgonetes 

lleugeres i seguint una tendè n-

cia creixent a la incorporació  

d'aquest tipus de vehicles a les 

empreses".

En l'àmbit municipal, segons 

detallen les dades matriculacions 

de vehicles elèctrics i endollables 

publicades per l'Institut Cata-

là d'Energia, al Baix Vallès en els 

darrers tres anys s'han matriculat 

tres furgonetes lleugeres i un fur-

gó,  mentre que pel que fa a la xifra  

turismes  elèctrics i endollables, els 

matriculats han estat 123.

Amb tot, segons el cap de vendes 

del concessionari Molletauto, Joa-

quim González, en els darrers me-

sos  l'interès per la compra de vehi-

cles professionals elèctrics ha anat 

en augment: "Hi ha una evolució 

positiva. La gent ha començat a 

interessar-se i cada vegada ens 

demana més aquest producte", 

admet González.

De fet, segons explica el cap de 

vendes de Molletauto, concessio-

nari oficial d'Opel a Mollet, la com-

panyia s'ha fixat com a data el 2028, 

per deixar de vendre vehicles amb 

motor de combustió.

No obstant això, la situació geo-

política i econòmica, apunta Gon-

zález, els està passant factura: "La 

pandèmia i la guerra d'Ucraïna 

ens han endarrerit la fabricació 

de microxips", fet que segons co-

menta, fa que els vehicles puguin 

trigar entre dos i sis mesos a arri-

bar a mans del seu propietari, un 

cop feta la compra. 

Millora de l'accessibilitat
Per altra banda, una de les qüesti-

ons a posar a sobre la taula és com 

s'ha de treballar per a millorar l'ac-

cés en transport públic, així com 

facilitar la connexió verda dels PAE 

que permeti l'accessibilitat a bici 

o a peu. Uns aspectes que segons 

l'informe elaborat per l'Observatori 

dels polígons d'activitat econòmic 

del Vallès Oriental (OPAE) el darrer 

trimestre del 2021; "seran clau 

de cara al futur per augmentar 

aquests punts de recàrrega, que 

ajudin a fer del vehicle elèctric 

un mitjà possible i real com a al-

ternativa eficient". ANNA MIR

Normativa europea

La Unió Europea va aprovar, el passat 

8 de juny, la prohibició de vendre 

cotxes i furgonetes nous amb motor de 

combustió l'any 2035. En un principi, 

la UE havia fixat l'any 2040 com la data 

a partir de la qual volia prohibir la 

comercialització d'aquests vehicles. No 

obstant, la Comissió de Medi Ambient 

va proposar avançar aquesta mesura 5 

anys. Així, està previst que la proposta 

entri en vigor d'aquí a 13 anys.

2035, LA DATA LÍMIT 
PER VENDRE VEHICLES 
DE COMBUSTIÓ NOUS

ca es troben tan sols en 17 municipis 

dels 33 que tenen polígons d'activi-

tat econòmica. Unes dades que certi-

fiquen que "el nombre d'associats 

a la implantació de la mobilitat 

elèctrica als PAE encara és molt 

baixa", apunten des de l'Observa-

tori.

Els polígons, a 
anys llum de la 
transició a la 
mobilitat verda
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Els PAE del Vallès Oriental  
compten amb 48 punts de 

càrrega de vehicles  
elèctrics, 14 dels quals

es troben al Baix Vallès
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La preinscripció escolar es 

tanca amb 55 vacants a P3 i 

una oferta ajustada a l'ESO 

EDUCACIÓ EL PERÍODE DE MATRICULACIÓ ESTARÀ OBERT FINS AL PRÒXIM 28 DE JUNY PARTICIPACIÓ PROPOSTES DEL COL·LECTIU AL PLA DE MOBILITAT

Pla Educatiu a Martorelles Formació en economia social al professorat
L'Ajuntament de Martorelles ha obert un procés 

participatiu per tal d'elaborar el proper Pla Educatiu 

de Martorelles (PEM). L'objectiu és que la ciutadania 

prioritzi les accions treballades entre el Consell Escolar 

Municipal i les tècniques municipals. 

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha programat una 

jornada dirigida a professorat de Cicles Formatius, entre 

altres, que vulguin implementar noves metodologies i 

conèixer experiències de projectes de joves amb valors 

propers a l’economia social i solidària.

SOCIETAT

MolletOpina planteja 
crear un eix cívic entre 
Can Borrell i el centre
MOLLET. El col·lectiu Molletopina 

ha realitzat una sèrie de propostes 

per al nou Pla de Mobilitat Urbana 

a través del portal de participació 

ciutadana de l’Ajuntament, entre 

les quals la creació d'un eix cívic 

que unís el barri de Can Borrell 

amb el centre de la ciutat. 

En concret l'eix d'uns 1,5 km, es 

traçaria seguint els carrers de Fran-

cesc Layret, Palau-solità i Plega-

mans, Fèlix Ferran i Marià Fortuny, 

que van des de l’espai rural de Ga-

llecs fins a la rotonda de Badalona, 

al costat de l'Ajuntament. "És un 
eix ideal per travessar la ciutat 
en cotxe o aparcar-hi però, a peu 
i en bicicleta o vehicle de mobili-
tat personal no és gens atractiu i, 
és impracticable per a persones 
amb mobilitat reduïda", diuen 

des de MolletOpina. Per aquest mo-

tiu, el col·lectiu proposa que aquest 

eix es transformi en un eix cívic de 

plataforma única (excepte Francesc 

Layret) amb voreres més amples, 

elements reductors de velocitat, 

substitució i reubicació de l’arbrat. 

També demanen que s’estudiï la 

possibilitat d’encabir un carril bici 

en sentit contrari a la circulació ac-

tual i bidirecional a Francesc Layret.

Pel que fa a la mobilitat en trans-

port públic, MolletOpina proposa 

diverses mesures per millorar-ne 

el servei. Una és implementar la 

prioritat semafòrica pels autobu-

sos de la ciutat (urbà i interurbans) 

és una mesura que pot ajudar a 

millorar la velocitat comercial 

(temps de viatge), la puntualitat i 

la fiabilitat dels serveis. Una sego-

na és revisar la xarxa i els horaris 

del bus urbà i plantegen estudiar 

la possibilitat d’incorporar una 

línia en sentit contrari, així com 

d’altres noves línies que cobreixin 

la zona més central del nucli urbà 

al barri de Col·legis Nous (Gaietà 

Vínzia, Sant Llorenç, Feliu Tura, av. 

Jaume I). També es proposa la cre-

ació de parades dobles d'autobús 

–de manera que dos autobusos pu-

guin fer parada simultàniament– i 

l'estudi d'un sistema de transport 

a demanda per facilitar la mobili-

tat des del barri de Lourdes.

Per últim, el grup també propo-

sa la reordenació i reparació de la 

calçada del carrer Joan Maragall, 

entre Rafael Casanova i Diputació, 

un tram molt estret que dificulta la 

circulació, sobretot de vehicles de 

grans dimensions com el bus urbà. 

MOLLET. La campanya de preins-

cripció escolar per al curs 2022-

2023 s'ha tancat a Mollet amb pla-

ces suficients tant per a l'educació 

primària com per a la secundària. 

De fet, pel que fa al P3, han quedat 

55 places vacants repartides entre 

escola pública i concertada. De les 

438 places ofertades se n'han sol-

licitat 383, una situació ja prevista 

donada la davallada de la natali-

tat.  Una cinquantena de vacants 

que, segons el regidor d'Educació, 

Raúl Broto, "no són tantes ja que 
estan repartides entre tots els 
centres i això fa que no hi hagi 
cap grup de P3 que perilli", asse-

gura. En aquest sentit, Broto con-

sidera que la baixada de ràtios que 

s'ha aplicat per al curs vinent a les 

aules de P3 –de 23 a 20 alumnesa 

les escoles públiques i a 21 a les 

concertades– ha permès mantenir 

tots els grups previstos.     

Més ajustat a secundària 
Pel que fa a les preinscripcions a se-

cundària, l'oferta i la demanda han 

estat més ajustades. Per a les 404 

places de 1r d'ESO que s'han ofer-

tat n'hi ha hagut 408 sol·licituds, 

per tant es quedarien sense plaça 

quatre dels demandants. Amb tot, 

Broto assegura que "moltes sol-

licituds són d’alumnes de fora 
de Mollet i, per tant, s’acabaran 
escolaritzant al seu municipi. 
L’oferta de places a secundària 
per atendre la població escolar 
de Mollet és suficient", indica.

Broto alerta que en tres o quatre 

anys, la baixada de natalitat que 

ja ha afectat l'educació primària 

es traslladarà a la secundària i, en 

aquest sentit, reclama poder treba-

llar conjuntament amb el Departa-

ment d'Educació de la Generalitat 

una planificació a mig termini a la 

ciutat. "A l'educació primària vam 

poder fer aquesta planificació i ens 

ha ajudat a fer accions per ajustar 

l'oferta i la demanda. D'aquí poc 

s'hauran de prendre mesures per 

afrontar la davallada d'alumnes a la 

secundària i qui té el coneixement i 

els recursos per saber què es pot fer 

és la Generalitat", diu Broto

Aquesta setmana i fins al 28 de 

juny s'ha obert el termini de matri-

culació. A partir d’aquí, si queden 

vacants, començarà a funcionar la 

llista d’espera, en aquells centres 

que en tingui, la qual romandrà ac-

tiva fins el 2 de setembre inclòs. 

El grup també proposa 
millores del servei de bus 

urbà, com parades dobles i 
la revisió de línies i horaris 

ARXIU

MENYS NATALITAT  L'educació primària pateix la davallada d'alumnes
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MOLLET. El tram d'entrada a Mollet 

per la Vinyota ja disposa de tres 

carrils. Aquesta és una de les pri-

meres fases del conjunt de l'obra 

que s'hi està duent a terme en 

aquest punt i que tenen com a fina-

litat millorar-ne la fluïdesa i evitar 

col·lapses de trànsit.

Aquesta setmana s'ha obert al 

trànsit el tercer carril de l'accés a 

Mollet pel carrer Can Flequer –en-

tre les rotondes del Decathlon i la 

comissaria dels Mossos d'Esqua-

dra. En aquesta part de les obres 

que està desenvolupant el Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat, s'ha eliminat la filera 

d'aparcament en bateria que hi ha-

via a la banda esquerra de la calça-

da i s'ha reconvertit en un segon 

carril d'entrada a la ciutat. Aquest 

segon carril, a més, facilita la sorti-

da d'accés cap a la C-17 en sentit Vic 

des de la rotonda de la rambla Pom-

peu Fabra (la dels Mossos).

Les obres, que van començar al 

març, contemplen l’ampliació de la 

calçada de la rotonda per millorar 

la fluïdesa i optimitzar l’aprofita-

ment del costat esquerre de la cal-

çada. També s'amplia el carril de 

sortida de la C-17 a la calçada en 

sentit Barcelona. Una altra de les 

actuacions previstes en el projecte 

passa per la construcció d'un car-

ril directe en direcció al carrer Can 

Flequer des de l'AP-7 per reduir el 

nombre de vehicles que necessita 

accedir a l’interior de la rotonda. 

D’altra banda, i per reduir les cues 

d’entrada a la rotonda pel trànsit 

procedent de Martorelles, es cons-

truirà un nou carril directe que en-

llaçarà el polígon de Martorelles 

amb la C-17 en direcció Barcelona.

Pel que fa a Martorelles, el projec-

te preveu construir una nova roton-

da per ajudar a pacificar el trànsit 

a l’entrada del polígon – a la inter-

secció del carrer de la Verneda amb 

l'extrem del pont de l'Aiguabarreig, 

a l'altura del circuit de motocròs.  

S'obre el doble carril d'accés a 
Mollet per la rotonda de la Vinyota

MOBILITAT  L'AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA PRETÉN MILLORAR LA FLUÏDESA EN AQUEST PUNT DEL CARRER DE CAN FLEQUER

n Les obres de l'itinerari de vianants del 

carrer de Can Puig fins a l'homònima ro-

tonda no s'executaran com estava previst 

perquè la Diputació no tindria clara la pro-

pietat dels terrenys d'un tram, segons ha 

comunicat l'Ajuntament de Martorelles. Es 

tracta de l’extensió de la vorera dreta del 

carrer de Can Puig en direcció Mollet fins al 

nou pas de vianants que connecta amb una 

nova vorera a la part esquerra que també 

quedarà per fer. L'alcalde, Marc Candela, 

s’ha posat en contacte en els darrers dies 

amb la Diputació per reclamar-li la finalit-

zació de les obres i aquest li ha assegurat 

que el servei no certificarà el final d’obra 

fins que no s’executi aquesta part.

MALESTAR AMB LES 

OBRES A CAN PUIG

laura ortiz

CAN FLEQUER  El nou carril ja està disponible des d'aquesta setmana

FemVallès
demana velocitat
variable a l'AP-7
BAIX VALLÈS. L'Associació FemVa-

llès ha reclamat més mesures per 

evitar la sinistralitat i les retencions 

a l'autopista AP-7 al seu pas pel Va-

llès. Entre altres, proposa la regula-

ció dels avançaments de camions i 

l'aplicació d'un sistema de velocitat 

variable en funció de la intensitat 

del trànsit de cada moment. L’as-

sociació es mostra favorable a les 

mesures sobre l'AP-7 anunciades la 

setmana passada pel conseller d’In-

terior, Joan Ignasi Elena, tot i que de 

moment només ha posat limitacions 

als camions la tarda dels divendres 

i els dies previs a un pont. Aquells 

dies els camions hauran de circular 

per la dreta i no podran superar els 

80 km/h. El Servei Català de Trànsit 

està negociant en aquests moments 

amb el Ministeri la rebaixa de la ve-locitat màxima a 100 km/h i sobre 
això FemVallès hi apunta: "És im-
prescindible instal·lar un siste-
ma de velocitat variable com ja es 
fa a la C-23. És l’eina més útil per 
evitar retencions, junt amb l’im-
puls del transport públic". Per la 

seva part, el Departament d’Interior 

assegura que estudien la velocitat 

variable a l'AP-7 de cara a 2023.  

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

CONSULTORI

En aquest article abordem la possibilitat que 
atorga la llei a l’empresari, persona física, per 
limitar la seva responsabilitat, perquè ha de 
recordar-se que, en principi, segons el Codi 
Civil, el deutor respon amb tots els seus béns 
presents i futurs.

Així, amb la fi nalitat de limitar en alguns 
supòsits aquesta responsabilitat, la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, va incloure la 
fi gura de l’emprenedor de responsabilitat 
limitada (*ERL), que permet a l’empresari, 
persona física, evitar, sota determinades 
condicions, que la responsabilitat derivada 
dels seus deutes empresarials o professio-
nals afecti el seu habitatge habitual. 

Els requisits per poder benefi ciar-se d’aques-
ta protecció són:
1. Adquirir la condició de ERL mitjançant la 
seva constància a la fulla oberta al mateix en 
el Registre Mercantil.
2. Inscriure en el Registre de la Propietat que 
l’immoble queda exclòs de la responsabilitat 
de l’empresari.
3. Fer constar a tota la seva documentació la 

condició de ERL. 
4. Que el valor de l’habitatge no arribi a de-
terminats límits. 
5. Formular, dipositar i, en cas que compleixi 
els requisits, auditar els comptes anuals de 
la seva activitat. 

No obstant això, l’autònom haurà de res-
pondre dels deutes amb tots els béns, inclòs 
l’habitatge habitual, en els següents casos:
- Quan es tracti de deutes que no es derivin 
de l’activitat empresarial o professional.
- Quan existeixin deutes empresarials o pro-
fessionals anteriors a l’adquisició de la con-
dició de ERL.
- Quan quedi acreditat per concurs o sen-
tència ferma que es va actuar amb frau o 
negligència greu en l’exercici de l’activitat o 
negoci que va generar el deute.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Com protegir l’habitatge de 
l’autònom si hi ha problemes? MOLLET.  L'empresa molletana Nextium, 

vinculada al grup Idneo, ha implementat al 

sud d'Anglaterra (Bournemouth) una tec-

nologia basada en radar i 5G per comptar 

passatgers als vehicles i pacificar el trànsit. 

L’empresa ha introduït la seva aplicació als 

taxis de la localitat en una prova pilot que 

només deixa passar en una zona prioritària 

de vianants els vehicles que la tecnologia ca-

talana acredita que tenen una alta ocupació. 

La ciutat disposa d’un districte digitalitzat 

amb connexió 5G on s’estan portant a terme 

tota mena de proves pilot d’eficiència urba-

na, entre les quals la protagonitzada per la 

companyia molletana.

El supervisor d’innovació de Nextium by 

Idneo, Jordi Vila-Planas, destaca que ja tre-

ballen en una segona fase amb autobusos, 

que permetrà "tenir informació en temps 
real que faciliti la millora de les rutes o 
detectar pics de demanda per ajustar 
els recursos necessaris per cobrir-la". A 

més, ressalta la capacitat de la seva tecnolo-

gia per captar altres paràmetres biomèdics 

dels passatgers, com la freqüència respira-

tòria. "Això pot tenir aplicacions com de-
tectar en temps reals la somnolència del 
conductor i activar una alerta", afegeix.  

Un sistema per pacificar
el trànsit, creat a Mollet

LA TECNOLOGIA HA ESTAT OBRA DE NEXTIUM, VINCULADA A LA MOLLETANA IDNEO

Santfostencs premiats pel RACC
SANT FOST. El concurs Joves i Mobilitat, or-

ganitzat pel RACC amb la col·laboració del 

Servei Català de Trànsit i dels Departaments 

d’Interior i d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, ha lliurat els premis de la seva 

15a edició, que enguany s’ha centrat en la 

protecció de la seguretat dels vianants. En-

tre els premiats, hi ha alumnes de l'Institut 

Alba del Vallès. En concret, els guardonats 

han estat els estudiants de 4t d'ESO D grà-

cies al projecte de millora de la seguretat vi-

ària. El jurat va valorar que els alumnes ha-

guessin presentat propostes originals que 

promouen actituds cíviques i responsables 

en mobilitat i amb un format i llenguatge en-

tenedors per a un públic jove.  

ELS GUARDONS S'HAN CENTRAT EN LA PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT DELS VIANANTS
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Agraïment a les dones emprenedores en la 4a Gala del Comerç de
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Sant Fost presenta l'avanç del pla per 
integrar-se a la Serralada de Marina
SANT FOST. L'Ajuntament va pre-

sentar dijous passat al veïnat 

l'avanç del Pla Especial de protecció 

i millora del sector nord del Parc de 

la Serralada de Marina. La proposta 

arriba després de tres anys de feina 

i suposarà regularitzar la situació 

contradictòria del municipi de Sant 

Fost, que tot i estar integrat en el 

Consorci del Parc de la Serralada de 

Marina, no disposa del planejament 

urbanístic adequat que el vincula.

"El que plantegem és que el 

procés d'incorporar-se al Parc 

de la Serralada de Marina sigui 

un procés que vagi de la mà de 

les entitats  i de la ciutadania del 

poble, per això hem fet aquesta 

trobada", deia el regidor de Medi 

Ambient, Alberto Bastida, qui, per 

altra banda, també explicava que 

paral·lelament s'ha engegat a tra-

vés de la plataforma de participa-

ció ciutadana de l'Ajuntament un 

procés participatiu perquè la gent 

també pugui fer consultes.

Per la seva banda, la directora del 

MEDI AMBIENT ESTÀ PREVIST QUE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ES FACI EL SETEMBRE DEL 2023, DESPRÉS DE PASSAR PEL PLE

SEGURETAT EN MARXA L'ÈPOCA DE COBRAMENT DE LA PAGA DOBLE DE LA PENSIÓ

JOVENTUT

Una alumna de l'INS 
Gallecs, representarà 
Mollet en una cimera 
mediambiental

MOLLET. L’alumna de l’Institut Ga-

llecs Sara Vargas, que enguany ha 

acabat el batxillerat científic, ha 

estat seleccionada per a ser la re-

presentant de joves de Mollet del 

Vallès a la cimera sobre el medi 

ambient i la sostenibilitat que se 

celebrarà a finals de juny a Gre-

noble. La Youth Greenoble Summit 

se tindrà lloc del 28 al 30 de juny 

a la ciutat francesa de Grenoble. 

Amb l'objectiu de subratllar la im-

portància de les ciutats en el canvi 

ambiental i social i la necessitat de 

campanyes locals més inclusives, 

l'esdeveniment reunirà al voltant 

de 75 joves d'entre 18 i 30 anys, 

vinguts d'arreu d'Europa. 

Els Mossos posen en marxa 
l'operatiu Vetus per evitar 
robatoris a la gent gran
BAIX VALLÈS.  Els Mossos d'Esquadra han 

activat fins a l'1 de juliol el dispositiu Ve-

tus Pensió segura que té com a finalitat 

protegir els pensionistes, que aquests dies 

estan cobrant la paga doble.  Els agents del 

cos català han efectuat una primera fase 

preventiva en què s'informava el col·lectiu 

amb tríptics i xerrades sobre el risc de patir 

un robatori en el moment d'anar a cobrar la 

paga doble a les entitats bancàries.  "Cada 

any per aquesta època tendeix a crèixer 

el nombre de delictes i per això intentem 

explicar i aconsellar la gent gran perquè 

prengui mesures que puguin evitar els 

robatoris", explica Dani González, agent 

de la policia de proximitat de la comissaria 

de Mossos de Mollet. 

Els Mossos aconsellen no treure tota la 

pensió de cop; anar acompanyat al caixer 

d'una persona de confiança; que no es porti 

el pin del banc apuntat a la targeta o llibre-

ta, i estar atent perquè ningú se'ls apropi. 

El procediment dels lladres és el mateix: 

observen, seleccionen la víctima i actuen, 

sovint allunyant-la de l’entitat bancària 

i acompanyant-la al portal o a l’ascensor 

de casa."A vegades s'apropen a la víc-

tima i li pregunten alguna cosa o tiren 

unes monedes al terra per distreure'l", 

explica González, qui afegeix que cal vigi-

lar no ser seguit per algun desconegut, un 

cop s'han tret els diners del banc. "Els lla-

dres estan vigilant i un cop s'han tret els 

diners segueixen la víctima i li roben al 

portal de casa", diu l'agent, qui aconsella 

assegurar-se que la porta del portal quedi 

tancada un cop s'hi ha accedit. 

En la segona fase de l'operatiu, la reac-

tiva, es reforça el patrullatge per zones  

amb entitats bancàries i comercials, com la 

rambla i l'avinguda Jaume I de Mollet, amb 

agents unformats i de paisà. L’objectiu és 

prevenir delictes de furts, estafes i robato-

ris amb violència.    

a.mir

SALA DE PLENS  Durant la presentació que es va fer dijous a l'Ajuntament

Parc de la Serralada de Marina, la 

Cinta Pérez,  explicava quin ha estat 

el procés per incloure Sant Fost al 

parc: "Hi havia dues maneres de 

fer-ho, una era fer una revisió del 

pla actual i incloure Sant Fost, la 

qual era molt més feixuga, per-

què suposava revisar l'àmbit de 

tots els municipis i l'altra era fer 

un pla especial només per Sant 

Fost amb la mateixa filosofia", 

que és el que s'ha acabat fent. 

D'aquesta manera el Parc comp-

tarà amb dos plans especials de 

protecció i millora, el del sud de la 

Serralada de Marina i el del nord, 

sent aquest últim el de Sant Fost.

Pérez també recorda que aquest 

pla és una eina de gestió que el que 

pretén és poder "gestionar el sòl 

no urbanitzable d'aquest terri-

tori per delegació de l'Ajunta-

ment, que és qui continua tenint 

totes les competències", deixant 

clar que el pla especial no substitu-

eix en cap cas, el que determina el 

POUM de Sant Fost. 

 

Un any per a la seva aprovació
Entre les funcions bàsiques del pla 

hi ha la conservació del patrimoni 

natural i cultural amb seguiments 

ecològics i estudis; el manteniment 

i la senyalització dels camins; sub-

vencions a activitats que es duen 

a terme al parc o la millora d'equi-

paments, entre altres. Pel que fa als 

terminis, es preveu que el novem-

bre d'enguany es faci una aprova-

ció inicial del pla, el juliol del 2023 

el ple de Sant Fost doni llum verda a 

l'aprovació provisional i la definiti-

va sigui el setembre de l'any vinent 

en la de Comissió Territorial d'Ur-

banisme de l'Arc Metropolità.  a.m.

ins gallecs

SARA VARGAS

Els lladres observen, seleccionen
la víctima i actuen, sovint 

allunyant-la de l'entitat bancària
 i acompanyant-la al portal de casa
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SANT FOST.  La Leyre Martínez, una 

colomenca resident a Sant Fost, ha 

quedat tercera finalista en la gala 

final EufòrICS, un concurs de talent 

musical posat en marxa per l’Insti-

tut Català de la Salut (ICS) i que ha 

adreçat a tot el conjunt de professi-

onals de l’organització.

La Leyre que concursava en re-

presentació de l’Atenció Primària 

Metropolitana Nord (APMN), va 

quedar empatada amb els mateixos 

punts amb un altre professional de 

l'Hospital de Bellvitge. 

Martínez va començar treballant 

als espais d’atenció a la ciutadania 

de diversos CAP, i amb l’arribada 

de la COVID-19, va passar a formar 

part de l’organització dels punts 

de vacunació que es van instal·lar 

a diversos municipis. Actualment, 

dona suport tècnic al projecte im-

pulsat per l’APMN Ens Cuidem, en-

focat al suport per al benestar emo-

cional de professionals després de 

la pandèmia.  

“He de dir que em fa una mica 

de vergonya el fet que la meva 

vida més personal passi a ser 

coneguda pel meu entorn labo-

ral – reconeix la Leyre –. Però estic 

molt contenta  per haver quedat 

finalista". 

Una colomenca, resident 
a Sant Fost, tercera 
finalista de l'EufòrICS

SANITAT  ÉS UN CONCURS MUSICAL IMPULSAT PER L'ICS

LEYRE MARTÍNEZ

ics

Aprovació unànime del manifest 
institucional del Dia de l'Orgull
MOLLET. La Junta de Portaveus va 

aprovar dimarts per unanimitat 

el manifest institucional en motiu 

del Dia Internacional de l’Orgull 

LGTBI que se celebra dimarts dia 

28 de juny. Es tracta d’un manifest 

on es reconeix la tasca realitzada 

durant anys per les entitats, asso-

ciacions, institucions i ciutadania 

entorn la conquesta dels drets i les 

llibertats de les persones LGTBI. 

Per altra banda, els grups muni-

cipals Junts per Mollet (PDeCAT) i 

Ara Mollet-ERC van presentar una 

moció per l’aprovació del manifest 

de l’acord social per l’Amnistia i 

l’Autodeterminació que va tenir 

els vots a favor dels dos grups pro-

posants, l’abstenció de Mollet en 

Comú i Podem i els vots en contra 

del PSC i Ciutadans. La moció no va 

ser aprovada.  

JUNTA PORTAVEUS  VA REBUTJAR UNA MOCIÓ PER A L'AMNISTIA

ERC alerta que la 
policia usa el cotxe 
de la Brigada

SANT FOST. El portaveu del grup 

municipal d'ERC-Junts, Carles Mi-

quel, va anunciar en el passat ple 

municipal que els havia arribat 

que la Policia Local de Sant Fost es-

taria patrullant amb la furgoneta 

blanca dels serveis tècnics munici-

pals i va demanar al govern si era 

cert. Des de l'Ajuntament encara 

no s'han pronunciat al respecte. 

PLE MUNICIPAL

Santa Maria limita l'ús de petards 
a la Revetlla i en un únic espai
BAIX VALLÈS. L'increment del risc 

d'incendi, propiciat per les eleva-

des temperatures que ha viscut 

el territori en la darrera setmana, 

ha activat l'alerta entre els ajun-

taments baixvallesans a l'hora de 

limitar l'ús de material pirotècnic.

Un dels municipis que ha extre-

mat més les precaucions ha estat 

Santa Maria de Martorelles. El con-

sistori ha recordat la prohibició ab-

soluta de llançar coets o altres tipus 

de pirotècnia llencívol i només per-

metrà que els veïns puguin llançar 

petards i fonts de baixa perillositat 

el dia de la revetlla de Sant Joan. 

En concret, el govern habilitarà un 

espai delimitat al pàrquing munici-

pal (c/Anselm Clavé), a prop d'on 

es farà la revetlla popular.

Mentre que des de Mollet ha fet 

públic un ban a través del qual es 

demana a la ciutadania un ús res-

ponsable, cívic, restringit i contro-

lat de tot tipus de material pirotèc-

nic especialment durant la revetlla 

de Sant Joan i estableix la prohibi-

ció de fer foc fins al 15 d’octubre. 

Consulta pública a Montornès
Per altra banda, l'Ajuntament de 

Montornès vol realitzar una con-

sulta pública sobre l’ús de la piro-

tècnia, per conèixer l’opinió de la 

ciutadania i de les entitats afecta-

des per una futura regulació mu-

nicipal. Entre les propostes plan-

CIVISME MOLLET DEMANA A LA CIUTADANIA UN ÚS RESPONSABLE DE LA PIROTÈCNIA

Protecció Civil de Lliçà d'Amunt ha cedit temporalment a Protecció Civil de 

Mollet un kit d'extinció d'incendis. "Estem súper agraïts per aquest gest", ha 

expressat el cos molletà, a través de les seves xarxes, en referència al suport 

rebut pel cos de Lliçà d'Amunt i ha afegit: "Esperem que l'Ajuntament de 
Mollet se n'adoni de l'important que és estar ben equipats i n'adquireixi un".

PROTECCIÓ CIVIL DE LLIÇÀ D'AMUNT CEDEIX AL 
COS DE MOLLET UN KIT D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

protecció civil mollet

tejades, hi hauria la prohibició de 

llençar petards més tard de les 22 

h i en celebracions privades sense 

el permís municipal.

En aquest sentit, també s'hi ha 

referit la platforma molletana Es-

pai Gos, la qual ha demanat als 

consistoris limitar la utilització de 

pirotècnia convencional a llocs i 

horaris molt concrets i apostar per 

nous models més silenciosos.  
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Us desitgem que passeu una molt 
BONA REVETLLA DE SANT JOAN
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Protagonisme per al relleu a 

l'Alcaldia en la Festa de la Rosa 

Comuns i Podem, 

dues candidates 

sense acord tancat

MOLLET. El parc de Can Mulà va aco-

llir divendres passat la Festa de la 

Rosa del PSC a Mollet. Centenars de 

persones van participar de la festa 

que va servir perquè els socialistes 

homenatgessin Monràs, qui es mos-

trava satisfet de la feina feta durant 

aquestes gairebé dues dècades com 

a alcalde i lloava la seva successora: 

"La Mireia té les condicions ne-
cessàries per ser una fantàstica 
alcaldessa de Mollet, té la capa-
citat, la intel·ligència i coneix a la 
perfecció la ciutat".

Per la seva part, Dionisio també 

tenia paraules d’agraïment per a 

l’exalcalde Monràs, de qui deia que 

ha estat "el millor alcalde que 
hem tingut a Mollet". Com ja va 

fer en el seu discurs de presa de 

possessió, Dionisio va expressar 

el seu "amor incondicional" cap 

a la ciutat i la seva gent i posava 

en valor la tasca del PSC de Mollet, 

"el partit que ha transformat la 
ciutat". "És un orgull poder go-
vernar tants anys i que la gent 
continuï dipositant la confiança 
en nosaltres". Dionisio feia una 

defensa del Mollet optimista, "el 
que treballa i es preocupa per 
millorar la qualitat de vida dels 

seus ciutadans".

Per la seva part, el primer secreta-

ri del PSC, Salvador Illa, aprofitava la 

trobada per agrair la "generositat" 

de l’exalcalde de Mollet: "Gràcies, 
Josep, pel que has fet". Illa també 

va tenir paraules per a Dionisio, de 

qui destacava la seva professionali-

tat i proximitat a la gent: "Gràcies, 
Mireia, per acceptar el repte, em 
sento orgullós que assumeixis el 
lideratge de Mollet".

En l'àmbit nacional, Illa criticava 

el Govern de la Generalitat per "no 
fer la feina". "Sempre s’estan 
victimitzant i posant les culpes 

MOLLET. L'assemblea de Mollet en 

Comú ha escollit per unanimitat 

Marina Escribano com a candidata 

de la formació per a les eleccions 

municipals de 2023. L’executiva 

de Mollet en Comú iniciava fa unes 

setmanes el procés d’elecció del 

cap de llista de la formació per als 

comicis locals i constatava que, 

l'alternativa de Marina Escribano 

Maspons, era "l'aposta més il·lu-
sionant per guanyar i transfor-
mar Mollet", apunten. 

Seguint el procés del reglament 

dels comuns per aquest procés, 

l’executiva traslladava la proposta a 

l’assemblea que se celebrava diven-

dres al Museu Abelló, i en què van 

participar gairebé una cinquantena 

de membres de la formació.

En la seva intervenció, Escri-

bano destacava: “Anem per bon 
camí fent una oposició cons-
tructiva que assoleix coses i que 
té un projecte alternatiu, el que 
creiem que vol la majoria dels 
molletans i molletanes: d’es-
querres, ecologista, feminista, 
defensant els serveis públics, 
els drets socials i la participació. 
Amb un model de ciutat que no 
és més del mateix: no calen més 

LA TROBADA SOCIALISTA VA SERVIR PER AGRAIR LA TASCA A JOSEP MONRÀS I LLOAR LA FIGURA DE MIREIA DIONISIO COM A NOVA ALCALDESSA DE MOLLET

AL PARC DE CAN MULÀ  Josep Monràs, Mireia Dionisio i Salvador Illa a la festa

psc

als altres, quan el que s’ha de fer 
és governar". El primer secretari 

també lamentava que amb incen-

dis actius a Catalunya, el president 

de la Generalitat estigués de viat-

ge. "Governar és estar al costat 

de la gent, com ha fet Monràs i fa 
Dionisio".

Després dels discursos, la festa 

va continuar amb un sopar popular 

que va aplegar unes 300 persones i 

música i ball per cloure la nit.  

ELECCIONS MUNICIPALS 2023 MARINA ESCRIBANO I NÚRIA MUÑOZ HAN ESTAT ESCOLLIDES PER LES SEVES RESPECTIVES ASSEMBLEES COM A CAPS DE LLISTA

pisos, calen més drets, més co-
munitat i millor qualitat de vida 
per les persones”, deia.

Mollet en Comú preveu fer al se-

tembre un acte públic de presen-

tació de la candidata i en els mesos 

vinents acabarà d’enllestir la llista 

electoral i la presentació de candi-

dats en un procés paral·lel a l’ela-

boració oberta i participativa del 

seu programa electoral.

Qui també ha confirmat a Som-

Mollet la seva candidatura és Nuria 

Muñoz, qui serà cap de llista de Po-

dem, una decisió que ja fa un temps 

que havia pres l'assemblea del par-

tit tot i que no s'havia fet públic. 

Pendents de les negociacions
Així doncs, totes dues formacions 

ja disposen de candidata pendents 

encara de la negociació per confi-

gurar una llista única. Catalunya en 

Comú i Podem han tancat un acord 

marc a tota Catalunya per presen-

tar llistes municipals conjuntes 

sota el nom En Comú Podem. En 

aquest acord, però, alguns muni-

cipis, com és el cas de Mollet, són 

excepcions, a l'espera de la medi-

ació i la negociació tant a nivell de 

direccions nacionals com dels par-

tits al territori.  En el comunicat, 

la formació encapçalada per Es-

cribano afirma que des de Mollet 

en Comú "es continua treballant 
per fer possible aquest projecte 
unitari també a Mollet", tot i que 

sembla que la negociació no hau-

ria avançat gaire encara.

D'altra banda, dissabte Escribano 

i altres membres dels comuns a Mo-

llet participaven en la Trobada Mu-

nicipalista Sumar per Guanyar, que 

organitzava En Comú Podem a la 

universitat Pompeu Fabra i on es va 

fer el tret de sortida al projecte mu-

nicipalista d’en Comú Podem cap a 

les eleccions locals.   

arxiu

MARINA ESCRIBANO

arxiu

NÚRIA MUÑOZ
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Recuperant la inauguració de
la Ciudad Satélite Riera Marsá

MONTORNÈS. L’Arxiu Històric Mu-

nicipal de Montornès va publicar 

el passat 9 de juny –amb motiu del 

Dia Internacional dels Arxius– una 

peça inèdita del municipi. Es tracta 

d'un vídeo de la inauguració de la 

Ciudad Satélite Riera Marsá –ac-

tual barri de Montornès Nord–, de 

la col·locació de la primera pedra 

de l'església de la Mare de Déu del 

Carme, de l’acte de benedicció del 

pavelló escolar San Nicolás –avui 

al costat de l’Escola Marinada–, o 

la visita al dispensari mèdic que 

esdevindria la plaça de la Pèrgola.

El principal protagonista de la 

gravació –i de la inauguració– va 

ser l'arquebisbe de Barcelona, 

Gregorio Modrego, a qui una bona 

munió de persones s'hi apropen 

per saludar i a qui es pot veure 

pronunciant unes paraules al cos-

tat de la primera pedra que es va 

posar aquell dia com a tret de sor-

tida a la construcció de l'església 

de l'actual Montornès Nord.

Al reportatge s'identifiquen, a 

més, espais com la Casa Nova, la 

plana del Raiguer, el turó de les 

Tres Creus i el pont del Mogent, 

entre d’altres.

El vídeo, de gairebé cinc minuts, 

va ser filmat el 9 de febrer de 1965 

per Carlos Torrents Carandell, qui 

va acompanyar a l'acte al seu pare, 

Jaume Torrents Catafal, alcalde de 

Montornès entre 1956 i 1973. Els 

familiars, residents a Vilanova del 

Vallès, han cedit la peça en format 

súper-8 i l'arxiu montornesenc l'ha 

digitalitzat, datat i identificat les 

imatges, i n’ha recomanat l’ingrés 

a la Filmoteca de Catalunya per a 

la seva conservació. El consistori, 

a més l'ha publicat a YouTube per-

què tothom el pugui veure.  

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'ARXIU DIFON UN VÍDEO DE LA INAUGURACIÓ DE L'ACTUAL MONTORNÈS NORD

MODREGO  Parlament de l'arquebisbe per la primera pedra de l'església

CARLOS TORRENTS / ARXIU MONTORNÈS

19/06 Víctor Cañadilla Carbonell   (Santa Eulàlia R.)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

14/06 Maria Mompart Gual 86 anys

17/06 Mireia Artesero García 43 anys

18/06 Miguel Madaula Rocabayera 86 anys

MONTMELÓ

20/06 Encarnación Mumbardo Contreras 94 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

17/06 José María Canteras Sánchez 77 anys 

20/06 María Escolano Domingo 85 anys

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

21/06 Francisco Ortega Amate 84 anys

POLINYÀ

18/06 Trinidad Costela Torres 89 anys 

20/06 Loreto Roca Ferré 90 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Museu il·luminat 
pels refugiats

MOLLET.  La nit del 19 al 20 de juny, 

la façana del Museu Abelló es va il-

luminar de color blau en homenat-

ge a totes les persones desplaçades 

al món per la violència, la guerra i 

la persecució. L’Ajuntament de 

Mollet se sumava així a la iniciativa 

de l’ACNUR (Alt Comissionat de les 

Nacions Unides per als Refugiats) 

amb motiu de la commemoració 

del Dia Mundial del Refugiat.

SOLIDARITAT

Creu Roja organitza un curs 
de premonitors a Mollet
MOLLET. Creu Roja organitza un nou 

curs de premonitors de lleure a la 

seva seu molletana (carrer Enric 

Roses, 5). La matriculació es pot fer 

fins al dimecres 29 de juny, el curs 

s'impartirà entre el 4 i el 8 de juliol 

de 16 h a 20 h i tindrà un preu de 60 

euros. La formació s'adreça a joves 

d'entre 14 i 17 anys. El temari gira-

rà entorn de conceptes com: el pro-

FORMACIÓ  SERÀ DEL 4 AL 8 DE JULIOL AL CARRER ENRIC ROSES

cés d'ensenyament i aprenentatge, 

psicologia, expressió plàstica, pla-

nificació, jocs, intervenció partici-

pativa o avaluació, entre d'altres.
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Més de 206 afectats per un EROEl Forn Prat, en un anunci sobre el Pa de Pagès Català Des del mes de gener i fins al maig un total de 206 persones del Baix Vallès s'han vist afectades per un Expedient de Regulació d'Ocupació. En concret, a la subcomarca s'han presentat un total de 10 EROs.
El Forn Prat de Mollet ha format part d'un anunci per promocionar el Pa de Pagès Català. Protagonitzat pel xef Nandu Jubany, la primera imatge de l'anunci, gravada a Mollet, mostra la Queralt Prat -una de les germanes propietàries de l'establiment molletà-, traient del forn un pa de pagès acabat de fer. El vídeo l'ha compartit a Instagram el xef català.

ECONOMIA

Sánchez Llibre: "Granollers, 
Montmeló i Parets han de 
ser el Silverstone del sud 
d'Europa"

Foment del Treball s'implicarà amb la Unió Empresarial (UEI) per mirar de promoure el desenvolu-pament del pla director urbanístic (PDU) del Circuit, un projecte atu-rat des de 2016, quan va ser apro-vat per la Generalitat. El PDU preveu el desenvolupa-ment urbanístic de 74,7 hectàrees de sòl en diversos sectors entre Granollers, Montmeló i Parets, que passarien a tenir usos industrials, comercials, d'oficines, tecnològics, educatius, hotelers, recreatius, esportius i d'esdeveniments. Des-prés d'haver promogut gestions en aquest sentit durant molt de temps, ara la patronal vallesana ha demanat a Foment que pressi-oni la Generalitat per desencallar aquest projecte.Així ho va explicar el president 

de Foment del Treball, Josep Sánc-hez Llibre, en una trobada amb els responsables de la UEI diven-dres a Granollers. "Buscarem la 

complicitat dels ajuntaments i 

dels responsables de Territori i 

Empresa de la Generalitat", deia Sánchez Llibre, qui assegurava que, amb el PDU desenvolupat, el PIB de la comarca podria créixer 3,5 punts, uns 1.000 milions d'eu-ros més, i es crearien més de 6.000 llocs de treball d'alt valor afegit. També apuntava que desenca-llar aquest projecte sumaria més atractiu industrial al Vallès Ori-ental, que podria equiparar-se a la forta indústria del motor del Regne Unit. "Granollers, Parets i 

Montmeló han de ser el Silvers-

tone del sud d'Europa", deia el president de Foment.   x.l.

FOMENT DEL TREBALL PLANTEJA DESENCALLAR EL PDU DEL CIRCUIT 

El Dia de la Cambra aposta per 
la transformació cap a models 
econòmics més sostenibles

La Cambra del Vallès Oriental va celebrar dijous el Dia de la Cambra al Teatre Auditori de Granollers (TAG). Com cada any, la celebració va servir per retre homenatge al teixit productiu de la comarca i va reflexionar sobre aspectes cabdals per a l'economia local. En aquesta ocasió es va abordar la necessitat d'enfocar l'activitat productiva cap a un nou model econòmic que com-bati l'emergència climàtica.Per això la sessió va comptar amb la xerrada del meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio Enric Agud, qui va explicar que la temperatura del planeta ha anat pujant els últims 30 anys i que els últims 7 han estat els més càlids des de 1850. "A Ca-

talunya, el 2022 pot ser el més 

calorós des que s'agafen dades", alertava. També apuntava que "ara 

els estius són entre 20 i 40 dies 

més llargs que fa només unes dè-

cades".En aquest sentit, va afirmar que el model econòmic ha de tenir en compte aquests canvis i mirar de combatre l’escalfament global. 
"S'estima que el 2030 el 70% de 

l'energia que es generi a Espanya 

serà renovable, sobretot solar i 

eòlica", deia, i valorava la creació de comunitats energètiques locals, com La cel de Caldes de Montbui i el GRID de Can Muntanyola. I conclo-ïa: "La revolució transversal cap 

a un món més verd, eficient i di-

gital i implicarà noves professi-

ons". "S'estima que per cada lloc 

de feina vinculat al gas natural o 

al petroli que es perdi naixeran 

quatre llocs de treball de noves 

professions".L'acte també va comptar amb les intervencions del president de la Cambra del Vallès Oriental, Jaume Aragall; l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell; i el vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Barcelona, Toni Fitó, qui destacava la força del teixit empresarial de la comarca –amb gairebé 12.000 so-cietats– i el paper de les cambres territorials: "no són delegacions 

camerals, sinó cambres territo-

rials perquè siguin més fortes i 

ajudin a créixer les empreses de 

la comarca", deia Fitó, qui també insistia que "cal avançar en eco-

nomia verda, la sostenibilitat i 

la lluita contra el canvi climàtic".
Premis Futur CambraDurant el Dia de la Cambra del Va-llès Oriental també es van lliurar els Premis Cambra als millors treballs d'FP de la comarca, uns guardons que volen fomentar la transferèn-cia de coneixement entre el teixit productiu vallesà i els centres edu-catius de la comarca. L'Escola Municipal de Treball de Granollers va rebre tres premis. Van ser per al projecte R-POP Economia Circular –una aplicació que ajuda a reutilitzar els materials rebutjats per altres empreses industrials–; Creació i construcció d'una HPLC virtual per a l'ensenyament i la do-

TEIXIT PRODUCTIU L'INS MOLLET I UNA EMPRESA DE SANT FOST VAN SER PREMIATS DURANT L'ACTE

RECONEIXEMENT Els premiats de l'edició d'enguany, durant el Dia de la Cambra que es va celebrar dijous passat al TAG

cambra comerç vo

cència –que ofereix una alternativa a una màquina real de cromatogra-fia de líquids d'alta pressió, però a un cost més baix, i en què també ha participat l'IES Carles Vallbona–; i Adopta un professional –una apli-cació que permet posar en contacte alumnes i professionals per tal que els perfils s'adaptin més a la dema-nada del mercat–. El quart guardó va ser per a l'IES Mollet del Vallès, pel projecte Robot Repartidor de Peces amb Visió Artificial, per agi-litzar els processos a les plantes de producció.Finalment, també es van lliurar tres premis a empreses vallesa-nes pel seu compromís amb l'FP i l'acollida del nou talent al mer-cat laboral –Petronas Lubricants Spain (Canovelles), Estelec Insta-laciones Integrales (Sant Fost de Campsentelles) i Salicrú (Santa Maria de Palautordera)–.    x.l.

A GRANOLLERS  Josep Sánchez Llibre, Joan Díaz i Helena de Felipe,  divendres 

x.l.

MONTORNÈS.  Després de dos anys d'abscència per la Covid-19, Mon-tornès tornarà a recuperar el mer-cat de segona mà. La plaça Pau Pi-casso acollirà aquesta activitat el 
dissabte, 9 de juliol, de 18 h a 21 h. En aquesta ocasió, el mercat està organitzat pel Departament de Participació Ciutadana i qualse-vol veí o veïna hi pot posar parada 

per vendre aquells objectes en bon estat que no utilitzi, tals com roba, sabates, estris, eines, petits elec-trodomèstics, llibres i joguines, entre altres. Per participar cal inscriure's previament. La inscripció és gra-tuïta i es pot fer fins el pròxim 4 de juliol emplenant el formulari que hi ha a l'enllaç montonres.cat/mer-
cat-segona-ma. 

Montornès recupera 
el mercat de segona mà

ECONOMIA CIRCULAR L'ACTIVITAT ES FARÀ A LA PLAÇA PAU PICASSO EL PRÒXIM DIA 9 DE JULIOL
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"Als Estats Units hi ha una autèntica 

bogeria per l'agricultura urbana. Creuen 

que és la solució del futur per produir ali-

ments amb menys impacte ecològic. Jo, 

senzillament, no m’ho crec”. Amb rotun-

ditat i solidesa, el xef i divulgador culina-

ri Dan Barber exposa les seves reticèn-

cies a l'hora d'incorporar les tecnologies 

actuals al món culinari.

Guardonat amb una estrella verda Mi-

chelin, Barber és el xef i copropietari del 

restaurant de producte de proximitat 

Blue Hill, a Nova York. Ell és un dels con-

vidats al festival Fixing the Future, que 

se celebra al setembre al CCCB (Barce-

lona). Barber reflexionarà sobre la im-

portància de crear comunitats a partir 

dels aliments i sobre les noves modes 

gastronòmiques. He tingut l’oportunitat 

DAN BARBER: "UNA PART DE LA POBLACIÓ ESTÀ 
SOBREALIMENTADA I L’ALTRA DESNODRIDA"

de conversar amb ell perquè ens faci un 

breu avançament de la seva xerrada. 

"L'art de cuinar és importantíssim per 

bregar amb les realitats de l'agricultura. 

Massa sovint acabem obtenint produc-

tes que no estan en perfectes condicions: 

talls de carn, cereals, fruites… Cal talent 

i tècnica per transformar-los en alguna 

cosa que ens inspiri", explica Barber, que 

és un ferm defensor de l'aprofi tament de 
qualsevol classe de producte, i afegeix 

que els recursos que tenim a l'abast són 

molt limitats i hem de trobar una solució 

per revertir-ho.

Barber dona algunes claus de la possible 

solució a la crisi alimentària i de sòl: "La 

meva esperança és que la nostra cultura 

alimentària pugui conrear una diversitat 

de cereals que afavoreixi la terra. El blat 

de moro, el blat i l'arròs són els principals 

cultius que van crear civilitzacions sen-

ceres". I acaba afi rmant que: "concen-

trar-se en les possibilitats dels cereals 

és la millor manera de mantenir un bon 

sòl per al futur" .

No et perdis la seva intervenció dins del 

marc del festival Fixing the Future, el 16 

i 17 de setembre al CCCB (Barcelona). ❉

EL XEF FILÒSOF REFLEXIONA SOBRE LES NOVES MODES GASTRONÒMIQUES, LA CREATIVITAT CULINÀRIA I UNA FUTURA CRISI DEL SÒL

 fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

Podeu aconseguir les entrades al web 

fi xingthefuture.atlasofthefuture.org o bé 
a través d'aquest codi QR

> Dan Barber és un dels més de 50 ponents convidats 
   a la pròxima edició del festival Fixing the Future, 
   que se celebrarà al CCCB el 16 i 17 de setembre. 
   Les entrades, a fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

> Oferta exclusiva per als lectors i lectores 
   del diari Som! Gaudeix d’un descompte del 
   30% en l’abonament complet. Introdueix el codi 
   FIXSOM al comprar les teves entrades al web

ARTICLE ELABORAT PER LISA GOLDAPPLE

IMATGE: JOHNNY AUTRY

El xef Dan Barber, copropietari del restaurant Blue Hill de Nova York / IMATGE: INGRID HOFSTRA
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La irrupció dels partits 

d'ultradreta a les institucions 

ha portat a normalitzar

els discursos d'odi que avalen 

la LGTBIfòbia a la societat

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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La Unió Europea ha fixat el 2035 com a data límit per acabar amb la venda de  

vehicles de combustió. L'objectiu és reduir la petjada de carboni i aconseguir 

millorar la sostenibilitat del planeta. Tot i aquest pas en ferm cap a la reducció 

de l'ús dels combustibles fòssils, al nostre territori encara queda molta feina 

a fer. Els Polígons d'Activitat Econòmica baixvallesans només disposen de 

14 punts de càrrega, dels 48 que hi ha en total a la comarca i el que és més 

preocupant, la venda de vehicles elèctrics i endollables encara està lluny 

d'assolir la xifra obtinguda pels vehicles de combustió. La demanda tot i que 

comença a pujar, encara continua sent baixa, sobretot pel que fa a vehicles 

professionals com els furgons i furgonetes. Amb tot, si es vol caminar cap 

a la sostenibilitat, potser caldria deixar enrere antics costums de mobilitat 

i començar per millorar l'eficiència del transport públic en aquests pols 

industrials, sobretot adaptats per arribar-hi amb el vehicle privat.    

ECOLOGISME D'APARADOR

Editorial

l 30 de juny de 2005, Espanya va 

fer història amb l'aprovació d'una 

modificació en el codi civil en fa-

vor del matrimoni igualitari, el 

país es va convertir en el tercer a tot el món 

a fer un pas tan important en el reconeixe-

ment de drets de les persones LGTBI. 

Amb l'entrada en el Govern del PP, aquest 

progrés va començar a alentir-se, com de-

mostren les dades del mapa i l’índex anual 

Rainbow Europe, que aquest 2022 col·loca a 

Espanya en el 11è lloc.

Les principals causes de descens en aques-

ta llista giren entorn del reconeixement de 

les persones no binàries i al dret a l'auto-

determinació, i de la desigualtat legislativa 

entre territoris com el factor determinant en 

l'empitjorament en les notes del país.

Per si no fos prou, se suma ara, la irrupció 

de la ultradreta a les institucions i, amb ella, 

la normalització dels discursos d'odi que 

avalen la LGTBIfobia. Segons informes del 

Ministeri de l'Interior, en 2021, els delictes 

a persones per orientació sexual o identitat 

de gènere van ser la segona causa de delictes 

d'odi a Espanya.

Dret a ser en diversitat
Per això, des de Podem, encapçalant la 

regidoria d’Igualtat, Feminisme i Diversitat, 

creiem que és prioritari dotar de recursos als 

municipis perquè, a través dels SAI (Servei 

d’atenció integral a persones LGTBI) locals 

i comarcals, els ens locals puguin garantir a 

les persones LGTBI que pateixen o es troben 

en risc de patir qualsevol classe de violència 

o discriminació el dret a rebre de manera im-

mediata una protecció integral. 

Des de la nostra responsabilitat seguirem 

impulsant l’increment dels recursos tècnics 

i econòmics, garantint les condicions perquè 

les polítiques LGTBI es prioritzin i es conso-

lidin. 

Continuarem treballant en l’àmbit mu-

nicipal polítiques efectives d’eradicació de 

la LGTBIfòbia amb recursos d’informació i 

atenció, formació i sensibilització, que facin 

de les nostres ciutats i pobles espais segurs 

per a la diversitat sexual i de gènere en totes 

les seves manifestacions.

Tenim el dret a ser en diversitat i a viure 

vides dignes i lliures. Per l’orgull de la gent.

E

NÚRIA
MUÑOZ

Regidora d’Igualtat, 
Feminisme i Diversitat

Candidata de Podem Mollet a 
les eleccions de 2023

No hem de mirar gaire enrere

per comprovar que gran part 

dels comerços que s'hi van 

mantenir durant dècades a la 

plaça han anat tancant

uan ens desplacem d’una ban-

da a l’altra, sigui a peu o en ve-

hicle, en un trajecte curt o una 

gran distància, ho fem a través 

d’un paisatge concret, però que està en 

constant evolució. El mateix ens passa si 

des d’un punt fix mirem l’entorn.  El temps 

atmosfèric, la posició del sol, el cicle anual 

i l’acció humana transformen els paisatges 

de forma permanent. Alguns d’aquests can-

vis són de percepció instantània, per altres 

cal fer ús de la memòria o deixar-nos guiar 

per imatges o per altres  vestigis històrics. 

Amb un mínim d’interès o voluntat podem 

fer l’exercici  de fer present, d’imaginar o de 

recordar els canvis experimentats a qualse-

vol indret al llarg d’un període determinat; 

fem-ho, per exemple, a plaça Prat de la Riba 

de Mollet del Vallès.

A principis del segle XX, a aquest espai  ja 

hi havia la Casa de la Vila i diferents comer-

ços, barbers, sastres, la farmàcia i la casa on 

vivien els capellans, enderrocada el  1949 

per bastir-hi el mercat municipal. Com a 

bona plaça de poble hi han succeït actes de 

la vida quotidiana i gran part dels princi-

pals esdeveniments històrics locals i dife-

rents activitats cíviques i festives. La ma-

joria dels edificis que conformen la plaça 

s’han refet durant les últimes dècades, però 

n’han mantingut la disposició. Els trasllats 

de l’Ajuntament i del Mercat Municipal a 

una nova centralitat van modificar els  usos 

dels dos edificis. El segon acull activitats 

Q

PRAT DE LA RIBA, PLAÇA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

ciutadanes i l’antiga seu del consistori, 

després d’un ús temporal,  resta a l’espera 

d’alguna funció concreta més enllà de pen-

jar-hi domassos i pancartes al balcó.

No hem de mirar gaire enrere per com-

provar que gran part dels comerços que 

s’hi van mantenir durant dècades han anat 

tancant: la cansaladeria, la sastreria, el 

barber, el quiosc,  la impremta, l’òptica o la 

merceria. Ara hi proliferen els bars, les pi-

zzeries, les gelateries i els cafès en un nou 

monocultiu que s’estén per una plaça ple-

na de terrasses curulles de taules, cadires i 

para-sols. Infinitats de converses es gene-

ren al voltant d’algun beure o menjar fins 

que el fred a l’hivern o les ordenances mu-

nicipals fan plegar.  I l’endemà tornem-hi.  

Alguns caps de setmana o per la festa 

major s’hi poden veure espectacles o acti-

vitats protagonitzades  per les abnegades 

entitats de cultura popular. Al poc espai 

que queda lliure, la canalla encara hi juga a 

pilota, omplint globus d’aigua a la font mo-

dernista o llençant petards ara que és Sant 

Joan.  D'aquí a un temps també prendran 

consciència del pas del temps i dels canvis 

que s’esdevindran a la plaça i arreu.

Ens el mengem fent tabola

els fideus a la cassola.

Llargs o curts són divertits

i bons per llepar-s’hi els dits.

Quan el suc ens regalima

la mare, de por, s’aprima.

Però si ens els acabem

fins perdona que ens taquem.

Miquel Martí i Pol, 
del seu llibre Bon profit

a poesia es respira arreu. Els 

moments més insospitats sem-

pre la seva companyia ens porta 

l’alegria. “Fer tabola” és normal 
L

FIDEUS A LA CASSOLA

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

en la vida en família i molt més quan la 

canalla en són protagonistes com en els 

àpats i molt més amb el risc d’embrutar-se. 

Una taca viscuda alegrement porta el rit-

me d’una poema. Fins i tot quan la mare 

“s’aprima” a l’adonar-se de la feina que tin-

drà per rentar la roba. Però la felicitat dels 

fills amb el bé que s’ho passen acabant-los, 

és felicitat de la mare, per què “els perdo-

na”. Un poema  és metàfora de la vida en la 

que els mals moments poden ser font de 

bons resultats amb respostes adequades. 

Viure poèticament és entendre el perquè 

dels moments de l’existència sigui quina 

sigui la seva veritat. El fet de viure poètica-

ment senzillament es troba en la resposta 

positiva que donem a les diferents sensaci-

ons que sovint ens aparten dels objectius 

d’una bona convivència.



DJ, 23 JUNY 2022 17

OPINIÓ

a setmana passada es van com-

plir les pitjors previsions. La calor 

extrema a més a més de la baixa 

humitat han provocat que els in-

cendis forestals s’estenguessin per diferents 

punts de la geografia catalana.

El foc que en ocasions és renovador, puri-

ficador i, fins i tot, festiu, tal com succeeix en 

els solsticis d’hivern i d’estiu, pot tornar-se 

massa sovint en un element devastador, des-

tructor.

Ens va colpir el testimoni –el vam escoltar 

en un noticiari– d’una veïna del Solsonès que 

en el moment de comprovar que les flames 

s’acostaven al seu mas va exclamar que era 

l’infern! I sí, els boscos secs, sense gestió fo-

restal i carregats de biomassa, és a dir, amb 

un dens sotabosc, poden generar flames que 

s’enlairen per damunt dels quinze metres.

Els incendis del Solsonès m’han fet recor-

dar el que va passar l’estiu del 1998 quan un 

gran incendi va cremar 24.000 hectàrees de 

la Catalunya Central. Aquesta enorme per-

torbació ha canviat el paisatge forestal del 

Solsonès, que abans restava dominat per la 

pinassa. En l’actualitat l’arbre més abundant 

és el roure de fulla petita. Les flames del foc 

del 1998 van arribar als murs del santuari 

del Miracle. Jordi Castanyer, monjo de la peti-

ta comunitat benedictina del santuari, expli-

cava que en aquelles hores van sentir “pànic, 

per la proximitat del foc ja que el teníem per 

totes bandes i era com un monstre que no 

podies dominar”.

Fixem-nos com dos testimonis ben dife-

renciats es refereixen a l’incendi com “l’in-

fern”,  “un monstre”, i això és així, perquè pot 

esdevenir incontrolable i s’ho endú tot per 

endavant, és a dir, arbres, plantes, animals, 

les possessions dels pagesos i, a vegades, la 

seva vida. El foc ho destrueix tot i tanmateix, 

ho pot transformar tot, inclosos els paisatges 

dels espais sagrats, tal com va passar el 1986 

en el paorós incendi de Montserrat o en el 

El foc destructor
del Solsonès.

Recordem que el sagrat no és pas només 

el que hi ha dins del temple o santuari sinó i 

també el paisatge que l’envolta i, fins i tot, la 

xarxa de camins que connecten tots els es-

pais sagrats i que permet parlar d’una vera 

geografia sagrada. Recordem, també que, a 

l’àrea mediterrània, el foc ha tingut sempre 

una presència recurrent, és a dir, que els in-

cendis dels ecosistemes mediterranis for-

men part de la seva dinàmica natural.

Al llarg de la història, els humans de les 

àrees mediterrànies n’han estat veritables 

estimuladors. En primer lloc per aconseguir 

noves terres conreables i posteriorment per 

afavorir el pasturatge. Els focs han estat no-

tablement greus en els darrers seixanta anys 

on s’han barrejat diferents tipus de proces-

sos: el despoblament rural, la concentració 

urbana, el retrocés dels aprofitaments fores-

tals i ramaders, el creixement de la superfí-

cie arbrada, el retrocés de les pastures...

El  drama dels incendis que vivim aquests 

dies queda indissolublement lligat a la crisi 

ecològica que viu el planeta des de fa dèca-

des. En aquest sentit és pertinent recordar 

les paraules del Sant Pare a l’encíclica Lauda-to Si’: “Faig una invitació́ urgent a un nou dià-
leg sobre la manera com estem construint el 

futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè̀ el desafiament 
ambiental que vivim, i les seves arrels huma-

nes, ens interessen i ens impacten a tots.”

Podem, doncs, concloure que, el repte que 

tenim davant nostre no és pas només res-

ponsabilitat dels governants o de les institu-

cions mundials sinó també de tots i cadascun 

de nosaltres.

L

JOSEP
GORDI

Doctor en Geografia

Juny, mes de calima i cel groguenc

La calitja o calima és un fenomen meteorològic que es produeix quan hi ha pols en suspensió en 
l'atmosfera i que provoca que l'aire tingui un aspecte opac i tèrbol i que el cel es vegi de color 
groguenc o ataronjat. Hi ha diversos tipus de calitja:
· Calitja tipus A - d'origen natural. Les partícules en suspensió són de sorra, pols o d'elements 
presents naturalment en l'ambient.
· Calitja tipus B - Sol donar-se en episodis molt concrets. Pot succeir quan la contaminació a 
les ciutats és més alta donada l'estabilitat atmosfèrica i l'absència de vent. En aquest cas, les 
emissions de gasos dels tubs d'escapament dels vehicles i les indústries queden estancades 
produint una capa de contaminants. També pot originar-se pel fum i les cendres d'un incendi 
forestal.

Aquesta pols en suspensió està composta per aluminosilicats (òxid d'alumini i sílice), argila, guix, 
calcita i altres minerals. També conté partícules microscòpiques d'altres bacteris, fongs, pol·len 
i contaminants emesos per l'activitat humana en indústries on es crema carbó, o per la mateixa 
combustió dels motors dels vehicles. Pot contenir traces de brom, crom, níquel, zinc i zirconi.

Encara que no ho sembli, la pols sahariana també té efectes beneficiosos. En contenir altres 
elements com el fòsfor i el ferro la seva dispersió facilita la fertilització de la terra i del mar. 
Aquesta pols ajuda a la creació de plàncton, que enriqueix les aigües. El plàncton incrementa el 
consum de carboni a l'oceà, una solució en la lluita contra l'escalfament global.

Aquests esdeveniments de pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica són cada vegada 
més freqüents. Durant aquest any ja se n'han produït deu, quatre dels quals han provocat 
l'activació d'avisos preventius. Normalment, els episodis de calitja, solen durar uns dies. I 
finalitzen amb el canvi de masses d'aire que ajuden a dispersar les partícules en suspensió.
La inhalació perllongada d'aquestes substàncies resulta perjudicial per a la salut.
La calitja sol empitjorar els índexs de qualitat de l'aire, especialment l'índex PM10 (partícules 
disperses en l'atmosfera amb diàmetre inferior a 10 µm). A Espanya, el valor límit diari de PM10 
s'estableix en 50 µg/m3.

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors de SomMollet 
de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. 
També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost. 

El drama dels incendis que

hem viscut aquests dies queda

indissolublement lligat a la crisi

ecològica que viu el planeta

des de fa dècades

Els horts urbans a les escoles

serveixen perquè els alumnes

puguin adquirir coneixement

sobre plantes de manera pràctica
ls horts urbans són petits espais de 

conreu creats en el bell mig de la 

ciutat. Es poden trobar fets amb pa-

lets o en jardineres, a petits balcons 

a terrasses o fins i tot a espais comunitaris com 

centres cívics. En qualsevol de les seves formes 

compten amb un llarg llistat de beneficis.

Entre els més destacables, la disminució 

de l'estrés, de l'ansietat i fins i tot, la millo-

Els beneficis dels horts urbans
ra de l'alimentació. Tots els estudis avalen 

que la seva presència està relacionada amb 

una millor qualitat de vida, i si hi ha algú que 

ho sap molt bé és l'Aida Grima, veïna de Mo-

llet del Vallès i gerent de GeoBlau, empresa 

d'educació mediambiental.

Després d'estudiar geografia i intervenció 

i gestió ambiental va decidir llençar-se amb 

una idea innovadora que encara no estava 

instaurada al Vallès Oriental. Un programa 

d'educació mediambiental que promou el 

cultiu d'horts a escoles i espais comunitaris.

En el cas de les escoles treballen tant la cre-

ació de l’hort desde zero com el seu mante-

niment i porten a terme activitats setmanals 

relacionades amb les lliçons de l’aula. Com 

per exemple, l’estudi de les parts de la plan-

ta o dels insectes. Afirma que els alumnes, 

que van des de preescolar fins a primària, 

fan molt més pòsit d'aquest coneixement al 

poder tractar de forma pràctica la teoria. Tan-

mateix, destaca com la possibilitat de plan-

tar, cuidar, veure crèixer i collir els aliments 

de l’hort ajuda a millorar l’alimentació dels 

alumnes que es mostren entusiasmats per 

tastar verdures i llegums que d’altra forma 

no faríen. 

La resta de veïns de Mollet poden gaudir 

de l’hort comunitari coordinat per GeoBlau al 

Centre Cívic de Can Borrell. Els dilluns troba-

ran a l’Aida cuidant de l’hort, posant canyes, 

traient herbes, regant. Els veïns poden su-

mar-se el mateix dia o fer-ho entre setmana 

demanant el material al conserge. Si és dia 

de collita, una part de verdures fresques és 

repartida entre tots els col·laboradors.

Finalment, des de GeoBlau també compten 

amb un servei de Casal d’estiu mediambien-

tal al juny-juliol on totes les activitats, ginca-

nes i manualitats tenen a veure amb l’ecolo-

gia, la natura i el medi ambient. Els nens ho 

gaudeixen i GeoBlau sempre està encantat de 

rebre més currículums de possibles monitors 

per a aquesta i altres activitats medi ambien-

tals que sorgeixen al llarg de l’any.

Tota una invitació a gaudir i a treballar per 

divulgar les bondats de la sostenibilitat i les 

bones pràctiques mediambientals.

E

LAIA 
SHAMIRIAN

Periodista gastronòmica i 

nutricionista

Doctor en Geografia
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Festival de patinatge a Sant FostEl Critèrium vallesà de ciclisme serà el 10 de juliol
El CP Sant Fost va celebrar el passat dissabte la 

7a edició del seu Festival de patinatge artístic. 

L'acte va començar a les 20 h al Pavelló 2, on les 

els patinadors i patinadores del club van poder exhibir les seves coreografies.
El Club Ciclista Mollet ha presentat la 41a edició del Critèrium 

del Vallès. La cursa se celebrarà el 10 de juliol i comptarà amb un 

recorregut de 132 km. La prova tindrà categoria elit i sub 23 i atorgarà premis econòmics als 10 primers classificats. Les inscripcions es 
poden fer a la pàgina web de la Federació Catalana.

Els Campionats del Vallès 
arriben al seu final després de 
dues jornades a Mollet

MOLLET / BAIX VALLÈS. Els Campio-

nats del Vallès van tancar la seva 58a 

edició diumenge passat. La compe-

tició, organitzada enguany pel CA 

Mollet, va reunir a més de 500 atle-

tes dels dos vallesos entre les dues 

jornades, celebrades el 12 i el 19 de 

juny. Per part del Baix Vallès, hi van 

ser presents el CA Parets, el CA Mon-

tornès i l'amfitrió, el CA Mollet.

La primera jornada va comptar 

amb més de 300 atletes, mentre 

que la segona va baixar la dada 

de participació a uns 200 atletes. 

Aquesta baixa ve causada per la 

coincidència amb altres competi-

cions i proves, com campionats ca-

talans i estatals. La segona jornada 

no va estar exempta de problemes, 

atès que uns errors en el sistema 

de resultats van alterar momentà-

niament algunes classificacions.

Bones marques i sensacions
Els atletes van afrontar aquests 

campionats de maneres diver-

ses. Manuel Triado, atleta del CA 

Mollet als 1.500 m explica que està 

"molt satisfet amb la participa-

ció". Triado, que tornava d'una 

lesió que l'ha tingut aturat un mes, 

va aconseguir una marca de 4:50, 

"per sota de la mínima d'Espa-

nya que em demanen", comenta 

l'atleta.

Una de les atletes que va acon-

seguir pujar al podi és Carla Pun-

zano, del CA Montornès. Punzano 

va obtenir una medalla al llança-

ment de javelina i una altra al de 

pes, uns resultats pels quals es 

mostra "molt satisfeta, el podi 

em té gust de glòria". L'atleta ex-

plica que tenia ganes de competir 

en un torneig així: "He participat 

per recordar i estimar l'atletis-

me, que és el lloc que em fa molt 

feliç". 

Una segona jornada tranquil·la
La segona jornada va tenir menys 

atletes que la primera. Així ho re-

coneix Marcos Venteo, president 

de l'organitzador CA Mollet: "Ha 

estat una segona jornada més 

tranquil·la que la primera".

Sobre el fet d'organitzar aquests 

campionats, Venteo explica que 

ells només volen "fer-ho el millor 

possible i que surti de la millor 

manera".  sergi casanovas

ATLETISME  MÉS DE 500 ATLETES DELS DOS VALLESOS VAN COMPETIR A LA PISTA PEDRA SALVADORA

ATLETISME VALLESÀ  Esportistes de tot el Vallès van participar al campionat

s.c.

MOLLET. Aroa Zapata, atleta del CA 

Mollet, va batre dissabte passat 

una marca històrica al Campionat 

de Catalunya sub 12. La molletana 

va realitzar un salt de 4,75 m, su-

perant així el rècord de Catalunya 

de salt de longitud sub 12, que por-

tava vigent des del 1990. D'aques-

ta manera, Zapata trenca un dels 

rècords més antics que quedaven 

a l'atletisme català. 

Aroa Zapata va superar en més 

de mig metre el millor registre de 

la segona classificada, una demos-

tració del gran salt que va signar la 

de Mollet. Com és obvi, l'atleta va 

proclamar-se campiona de Cata-

lunya amb aquesta marca, fet que 

després també va aconseguir a la 

cursa dels 60 m.

Rubén Serrano, entrenador dels 

atletes sub12 del CA Mollet, desta-

ca que els hi va fer "molta il·lusió" 

assolir aquesta fita. Serrano ex-

plica com ho van viure l'Aroa i la 

seva família: "Tots estaven que 

no s'ho creien, va ser un esclat 

d'alegria. Ella s'ho va passar 

molt bé".

El millor club del campionat
El Club Atlètic Mollet va tenir una 

jornada excel·lent al Campionat de 

Catalunya sub12, celebrat a Caste-

llar del Vallès. A més dels dos ors 

d'Aroa Zapata, l'entitat molletana 

va obtenir quatre medalles més: 

l'or de Gisela Andrés als 2.000 m 

marxa, la plata d'Arnau Carreras al 

llançament de pes, la plata de Da-

vid Escribano als 600 m i el bronze 

d'Ivan Garcia a la mateixa prova. 

Tot i ser una competició individu-

al, la pluja de podis li va donar al 

CA Mollet la primera posició a la 

classificació de clubs, mig punt per 

davant del Cornellà Atlètic.

L'entrenador Rubén Serrano fe-

licita els seus nois i noies per tots 

els èxits aconseguits, ja que afirma 

que han tingut "una temporada 

molt dura" i que "han treballat 

molt". El preparador es va mos-

trar satisfet pel "bon planter" que 

té el CA Mollet a les categories de 

base.

Al mateix lloc es va celebrar 

també el Campionat de Catalunya 

sub14, on el club molletà va sumar 

un podi més. Va ser la tercera po-

sició de Marc Tellez als 1.000 m 

obstacles.  sergi casanovas

Aroa Zapata bat un rècord 
de Catalunya del 1990

 EL CA MOLLET VA TRIOMFAR AL CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB 12

AROA ZAPATA

ca mollet
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El Memorial José Madero del 
CF Mollet UE acull una vintena 
d'equips benjamins i alevins

MOLLET. La primera edició del Me-
morial José Madero del CF Mollet 
UE va acollir una vintena de clubs 
de l'àrea de Barcelona. Equips 
benjamins i alevins van disputar 
partits durant tot el dissabte i diu-
menge als diversos camps de fut-

bol 7 del Germans Gonzalvo.
Clubs de renom de la zona com 

el CE L'Hospitalet, el CE Sabadell 
o el CF Badalona van participar en 
el nou torneig del CF Mollet UE. Els 
equips benjamins van inaugurar 
la competició el dissabte, mentre 

que els alevins van ser els protago-
nistes de la jornada de diumenge.

Una valoració molt positiva
Jordi Candela, president del CF 
Mollet UE, destaca que la intenció 
d'aquest torneig és "reunir els 

equips de la zona" i permetre'ls 
"canviar el xip de la lliga per una 

altra manera de competir".
El president també explica per 

què han decidit aquest nom per 
la competició: "El torneig va en 

memòria de José Madero, una 

persona que va estar molts anys 

al club com a conserge i ens l'es-

timàvem molt".
El director esportiu del club, Ai-

tor Tobar, també es mostra satis-
fet amb el resultat final: "Ha estat 

una jornada molt positiva i en 

l'àmbit de gestió ha anat molt 

bé". El directiu afirma que el me-
morial s'ha creat "amb la intenció 

de donar una activitat diferent 

per acabar la temporada".   s.c.

FUTBOL  EL CF MOLLET UE VA ESTRENAR EL NOU TORNEIG DE BASE AL CAMP GERMANS GONZALVO

UNA JORNADA DIFERENT Clubs de tota la província van acudir al nou Memorial

s.c.

El mini del Sant Gervasi 
guanya la Pequecopa

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi va 
acollir diumenge passat la Peque-
copa, el torneig per a equips minis 
de la Copa Colegial. El torneig va 
acabar amb bon sabor de boca per 
als de Mollet, amb el conjunt mas-
culí aconseguint el títol. L'equip 
femení també va signar una bona 
actuació, però no va poder passar 
a les semifinals.

Hector Baz, entrenador del mini 
masculí, valora positivament el tri-
omf: "Acabar d'aquesta manera 

l'any és una satisfacció i un pre-

mi". El tècnic afirma que "repre-

sentar l'escola és molt bonic".
A més de la competició, l'Esco-

la Sant Gervasi també va acollir 
un concurs de triples, un concurs 
d'esmaixades i un all-star. 

BÀSQUET  L'ESCOLA VA SER LA SEU DE LA COMPETICIÓ DE BASE

CAMPIONS L'equip mini masculí podrà penjar la banderola com a guanyador

Escola sant gErvasi

Segueixen els fitxatges 
al sènior del CF Mollet UE
MOLLET. La planificació de la tem-
porada 2022/23 del CF Mollet UE 
segueix a ple rendiment. El club 
molletà ha anunciat tres noves 
incorporacions aquesta setmana: 
Aldana, Óscar Mejías i Lars.

La primera incorporació anunci-
ada va ser Aldana, un migcampista 
que arriba des de l'EE Guineueta, 
que aquest any ha jugat a Terce-
ra RFEF. Juntament amb ell, es va 
anunciar la incorporació d'Óscar 

Mejías. El davanter arriba des del 
CF Les Franqueses, on va marcar  
10 gols a Primera Catalana la tem-
porada passada. També des del CF 
Les Franqueses arriba Lars, un ex-
trem ràpid i amb regat. El davanter 
aportarà experiència i desequili-
bri a l'atac del CF Mollet UE.

Aquests fitxatges se sumen als 
4 ja anunciats la setmana passada, 
fent un total de 7 incorporacions 
fins al moment pel club molletà. 

Primera Catalana  TRES REFORÇOS MÉS PER A L'EQUIP

MOLLET DEL VALLÈS. La UD Lourdes 
ha anunciat que l'Ajuntament no 
substituirà la gespa del camp Juan 
Bocanegra, tal com estava previst 
a les obres de millora de la instal-

lació que es duran a terme durant 
aquest estiu. Els tècnics munici-
pals han valorat que l'estat actual 
de la gespa és bo i que, per tant, no 
cal una substitució. 

La resta de millores previstes al 
camp de Can Vila, principalment la 
renovació dels accessos i dels tan-
caments, sí que es realitzaran en 
el període previst. Les obres es fa-
ran aquest estiu, després d'endar-
rerir-se un any per la pandèmia.

Des de la UD Lourdes denuncien 
que la gespa té "16 anys" i que són 
"l'únic club de la ciutat al qual 

mai se'ls hi ha renovat el ter-

reny de joc". 

L'Ajuntament decideix no 
canviar la gespa del camp 
municipal Juan Bocanegra

FUTBOL LA UD LOURDES DENUNCIA QUE L'AJUNTAMENT NO TOCARÀ LA GESPA DURANT LES OBRES
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El CE Mollet Team torna amb

13 medalles de la Copa Ibèrica

MOLLET. El Club Esportiu Mollet 

Team ha aconseguit 13 podis a la 

Copa Internacional Ibèrica de Ka-

rate Wado-Ryu, celebrada el pas-

sat cap de setmana a Buitrago de 

Lozoya (Madrid). 

Chaimane Bajait, Cori Miguel i 

Yasmine Bajait van ser les màxi-

mes triomfadores de la competi-

ció, proclamant-se campiones tant 

en kata com en kumite. Les dues 

primeres esportistes ho van acon-

seguir a la categoria aleví, mentre 

que Yasmine Bajait ho va fer a la 

juvenil. Als seus 6 ors se li van su-

mar la plata de Carla Lorente i els 

bronzes d'Eric Carrasco i Youssef 

Ezaouia en alevins; i els bronzes 

de Marc Lorente y Ziyad Ezzaouia 

a juvenils.

El CE Mollet Team també va pu-

jar al podi per equips. Les noies 

del conjunt aleví es van proclamar 

campiones de kata, mentre els ju-

venils van obtenir la segona posi-

ció.

Competicions en l'horitzó
El president del club, Antonio 

Díaz, explica que aquest bon ba-

lanç se suma a l'any "molt posi-

tiu" que porten. El dirigent afirma 

que aquest any porten un palma-

rés "molt bo" i que ho han agafat 

"amb ganes després de la pan-

dèmia". L'objectiu del CE Mollet 

Team aquest any se centra en els 

campionats d'Espanya i d'Europa, 

que es disputaran a l'octubre. Díaz 

destaca que seguiran participant 

en diverses competicions per "ar-

ribar rodats als grans campio-

nats".  sergi casanovas

KARATE  EL CLUB MOLLETÀ VA PARTICIPAR A LA COMPETICIÓ CELEBRADA A BUITRAGO DE LOZOYA

INTERNACIONAL Els molletans van competir amb karatekes de tot el món

CE MollEt tEaM

Cinc podis pel SQS Team 

al Campionat Hot Steps
MOLLET. Els equips SQS Team de 

l'escola de dansa The House of 

Crown han tornat amb èxit del 

Campionat Hot Steps de dansa 

urbana. El torneig, celebrat a Sa-

badell, va veure pujar al podi a 5 

equips de l'escola de Mollet. 

El grup Crazy Queens i el SQS 

Team Crew van ser els grans tri-

omfadors, aconseguint la prime-

ra posició a les seves modalitats. 

L'equip Anonymus va signar una 

segona plaça a la categoria a la 

categoria júnior i també es van en-

dur el premi a la millor posada en 

escena. Per acabar, els grups SQS 

Empire i SQS Mini Queens també 

es van penjar la medalla de plata a 

les categories infantil i babys res-

pectivament.

En unes setmanes, els equips SQS 

Team Crew i el Crazy Queens viatja-

ran fins a Mallorca, on participaran 

a un campionat internacional. 

DANSA  DOS PRIMERS I TRES SEGONS ÉS EL BALANÇ DE L'ESCOLA

DANSA URBANA La competició va donar cinc medalles al club

hot stEps
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Recordant La Marieta amb 
música, aigua de València 
i una bona gentada

MOLLET. Exposicions, concerts, 

edicions de llibres, teatre, ràdio 

en directe, recitals poètics, tallers 

de tasts de vins, una festa fallera... 

Aquestes són només algunes de les 

múltiples accions que es van gaudir 

o impulsar des de La Marieta a fi-

nals del segle passat. El restaurant 

va ser en aquella etapa, més enllà 

d'un lloc on omplir la panxa, un lo-

cal de creació i creativitat cultural.

Ara, més de dues dècades des-

prés que la Marina Duñach i el Joan 

Antoni Salom n'abaixessin la persi-

ana, el Centre Cultural La Marine-

ta acull una exposició que repassa 

aquells 17 anys de vivències i que 

es va inaugurar divendres passat 

amb tot un èxit d'assistència.

La inauguració de La Marieta del 

segle passat 1984-2001, com no 

podia ser d'una altra manera, va 

comptar amb elements clau que 

definien el bar, com és la música i 

l'aigua de València. Per l'escenari 

muntat al pati de La Marineta hi 

van passar diversos grups convi-

dats, però els micros també esta-

ven disponibles perquè qualsevol 

que ho volgués hi passés a donar 

la nota. "L'escenari està obert i a 

mesura que aneu bevent aigua 

de València hi podeu anar pas-

sant", deia en Joan Enric Mogas, 

l'encarregat de donar el discurs 

d'inauguració i un dels tants que 

van formar la mítica Taula Zero.

Sobre aquesta taula que estava 

ubicada a l'entrada del restaurant 

-i que durant la mostra restarà a 

l'entrada de La Marineta-, Mogas 

apuntava: "Era petita però al seu 

voltant podia acollir un munt 

de persones de procedències i 

realitats diverses disposades a 

passar una bona estada xerrant, 

bevent...". Només calia "que algú 

llencés una espurna" perquè s'hi 

organitzés un concert espontani o 

qualsevol altra moguda.

Mogas va definir la Taula Zero i 

el restaurant com "un espai de lli-

bertat", que va ser "molt impor-

tant per al Mollet de l'època". 

Els propietaris, satisfets
La Marina Duñach i en Joan Antoni 

Salom, qui van ser els propietaris 

de La Marieta durant 17 anys, es 

mostraven molt satisfets per l'ex-

posició i per la gran gentada que hi 

va haver. "La Marieta era un lloc 

de trobada, i anessis sol o acom-

panyat, sempre hi trobaves un 

lloc per a tu", deia Duñach alho-

ra que assenyalava la gran estima 

que hi havia entre els presents: 

"Mireu com ens abracem! Hi ha 

un carinyo, i no és allò d'anar a 

veure part de la història pas-

sada, sinó que és una història 

de relacions humanes que en-

cara avui existeixen". Per últim, 

Duñach deia: "Veient aquesta 

resposta d'avui, penso que vam 

fer-ho bé a La Marieta".

Salom, per la seva banda, qui 

fa uns anys que va tornar a viure 

a Carcaixent, a la seva Comunitat 

Valenciana natal, deia també co-

foi que divendres era un dia que 

no podia perdre's: "He retornat a 

veure molta gent coneguda i no 

dono l'abast de saludar la gent". 

Amb tot, assenyalava a "la colla 

de la Taula Zero" i a la Marina 

Duñach, "l'alma mater d'aquesta 

trobada", com els responsables 

de l'exposició.

 

Què hi ha a l'exposició?
En una sala de La Marineta es re-

crea la cuina, amb estris de dife-

rents mides i èpoques, i amb una 

taula parada com les que hi havia 

al restaurant.

En una altra sala es pot gaudir de 

projeccions de fotografies i vídeos 

de l'època, i en una tercera sala 

hi ha penjats els cartells "que se-

gueixen un petit camí de la his-

tòria cultural del que es va fer 

a La Marieta en aquells anys", 

va explicar la Marina Duñach. En 

aquell mateix espai també hi ha 

EXPOSICIONS  LA MOSTRA 'LA MARIETA DEL SEGLE PASSAT 1984-2001' ES VA INAUGURAR DIVENDRES PASSAT A LA MARINETA AMB UNA TARDA BEN FESTIVA

A LA TAULA ZERO  Els antics propietaris, Joan Antoni Salom i Marina Duñach

s.c.r.

AIGUA DE VALÈNCIA  La beguda "insígnia" de La Marieta no va faltar a la inauguració de l'exposició

s.c.r.

les obres del fons d'art de La Ma-

rieta -obres que hi deixaven els 

artistes que exposaven al restau-

rant- i que es poden adquirir per 

un preu a partir de 20 euros fent-

ne així una aportació solidària, ja 

que tota la recaptació anirà a parar 

a l'ONG Proactiva Open Arms. Els 

assistents també poden comprar 

exemplars de dues publicacions 

fetes a La Marieta com són el Tas-

taolletes, farcit de receptes culinà-

ries, i la revista Taula Zero, amb 

motiu del desè aniversari del res-

taurant i que recollia les principals 

activitats dutes a terme. En aquest 

cas, els preus són de 10 i 5 euros 

respectivament, que serviran, una 

part, per assumir les despeses de 

l'exposició i de la inauguració, i la 

part restant també anirà a parar a 

la mateixa ONG.    sergio carrillo

MOLLET.  Dilluns arrenquen els ca-

sals d'estiu i el Museu Abelló tor-

narà a oferir una activitat perquè 

puguin realitzar fins al 31 de juliol.

L'activitat -adreçada a infants 

d'entre 4 i 16 anys i gratuïta per 

als grups de casals d'estiu de la 

ciutat- girarà al voltant de la figura 

de Joan Abelló i els seus viatges. Es 

farà una visita a l'exposició perma-

nent Abelló, un tast, per descobrir 

què duia el pintor durant els seus 

viatges arreu del món.

Al taller, els infants il·lustraran 

una col·lecció de postals, tot inspi-

rant-se en els viatges d'Abelló i uti-

litzant diferents tècniques: dibuix, 

pastel, aquarel·la o collage.

Per a reservar-ne l'assistència 

cal contactar amb el Museu mit-

jançant el telèfon 93 544 50 99 o 

el correu educamabello@mollet-

valles.cat, i cal destacar que l'ac-

tivitat té una durada d'una hora i 

mitja, es pot realitzar al matí (de 

10 h a 13 h) i els grups han de ser 

d'un màxim de 25 persones.

Visita al MNAC
D'altra banda, el museu molletà 

també organitzarà dijous vinent 

(18.30 h) una sortida al Museu  Na-

cional d'Art de Catalunya per anar 

a visitar l’exposició Turner. La llum 

és color, que està dedicada al pin-

tor William Turner.  

El Museu convida 

els casals d'estiu a 

conèixer l'Abelló

OFEREIX UNA ACTIVITAT PER DESCOBRIR ELS VIATGES DEL MESTRE

Sílvia Soler, a Sant FostRafel Nadal, al club de lectura de Martorelles

El club de lectura de Sant Fost de Campsentelles 

de dijous vinent (18.30 h) tractarà L’estiu que 

comença, de l'escriptora figuerenca Sílvia Soler. 
Estarà dinamitzada pel José Luis Ibáñez a 

Biblioteca Biblio@teneu i cal inscripció prèvia.

La Biblioteca Lolita Milà, de Martorelles, rebrà dijous vinent (18 h) 

la visita de l'escriptor Rafel Nadal per participar del club de lectura 

que girarà entorn de la seva novel·la La senyora Stendhal. Com és 

habitual, la sessió estarà dinamitzada per l'escriptora montmelonina 

Anna Ballbona. Cal inscriure's a biblioteca@martorelles.cat.

CULTURA
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CATIFES DE SAL PER 
CELEBRAR EL CORPUS

Els carrers Major i de Palau d'Ametlla de 
Montornès es van omplir el cap de set-
mana de les tradicionals catifes de sal 
per celebrar el Corpus, una activitat pro-
moguda per la montornesenca Tili Parra 
i que comptava amb la participació d'un 
grup de veïns i veïnes del municipi i de 
diverses entitats, així com amb la col·la-
boració, entre d'altres, de l'Ajuntament 
i de la Unió de Botiguers de Montornès. 
Dissabte a la tarda es van pintar les ca-
tifes i es van farcir amb la sal acolorida, i 
diumenge es van poder veure fins que va 
arribar el torn de la processó del Corpus.

PARRÒQUIA  DE SANT SADURNÍ

POPULAR  DISSABTE ES VAN PINTAR ELS DIBUIXOS QUE DESPRÉS ES VAN FARCIR DE SAL

MONTORNÈS.  El campionat de bit-
lles i petanca va ser dissabte l'es-
trena del programa de les Festes 
de Sant Joan de Montornès Nord, 
la 48 edició d'aquest esdeveni-
ment que el cap de setmana passat 
també va comptar amb la gimcana 
infantil Mulla't, a càrrec de Pere 
Anton, amb la 5a marxa nocturna 
de Sant Joan, del Club Atletisme 
Montornès, i amb la projecció del 
film El ventre del mar.

Els actes centrals de la festa es 
concentraran el 23 de juny, per 

celebrar la revetlla de Sant Joan, i 
hi destaca la cercavila gegantera 
que conduirà els emblemàtics ge-
gants de Montornès fins a la plaça 
del Poble, on se celebrarà el pregó, 
amb usuaris i usuàries del Casal de 
la Gent Gran Nord, i la tradicional 
posada del mocador de les festes. 
El Ball de Diables i Drac de Montor-
nès faran novament un correfoc 
pels carrers del barri, amb l’encesa 
de la foguera i el castell de focs, que 
es mantindrà a l’Escola Marinada. 
La vetllada culminarà a la plaça del 

Poble amb coca, cava i ball.
L’endemà es tornarà a convocar 

tothom al porxo de l’Escola Marina-
da per compartir la paella popular 
–amb opcions vegetariana i mar i 
muntanya–. La 13a edició del recital 
de poesia Bernardo López retrà en-
guany homenatge a Santiago Placín, 
compromès veí del barri que va mo-
rir recentment. El divendres acaba-
rà amb festa grossa amb les versions 
de La Central al pati de Marinada.

El dia amb més activitats serà 
dissabte, amb el tobogan aquàtic  i 
el laberint d'aigua al carrer del Va-
llès al matí, el berenar a càrrec de la 
Comunitat Islàmica de Montornès 
a les 18 h a la plaça del Poble, on a 
les 19 h hi haurà el xou Absurd, dels 

mataronins Circ Vermut, i a les 20 h 
es presentarà el mural i el vídeo del 
CJ Satèl·lit al mateix equipament. 
La nit de dissabte oferirà tres ac-
tivitats simultànies per escollir 
a les 22 h: la baixada nocturna de 
carretons per al jovent, els tallers 
del Panda Manda per a la canalla, 
i l’espectacle de varietats que de 
nou comptarà amb la coneguda ar-
tista Rosario Mohedano.

Pel que fa a diumenge, hi haurà 
la festa de l'escuma a la plaça del 
Poble (12 h), el berenar de la gent 
gran i ball amb el duet Axis al Ma-
rinada (18 h), una tarda de jocs i 
bingo familiar a la plaça (21 h) o el 
concert acústic del montornesenc 
Abel Álvarez.  

48 anys de festa a Montornès Nord
UNA TRENTENA D'ACTIVITATS DES DE DISSABTE PASSAT I FINS AL PRÒXIM DIUMENGE 26 DE JUNY PER CELEBRAR SANT JOAN

PAU FARELL

La plaça de la Cucurny acollirà la revetlla de Sant Joan de Montmeló, a càrrec de la 
colla de Diables i d'Òmnium Cultural i ampliant la programació del 2019. A les 19.30 
h hi haurà l'espectacle d'animació Xops com Pops a càrrec de Carles Cuberes, a les 
20.30 h es rebrà la Flama del Canigó a la plaça de la Vila i es farà un seguici fins a la 
Cucurny, on es farà la lectura del manifest i l'encesa de la foguera que donarà pas a un 
correfoc pel carrer Antonio Machado. A la mateixa Cucurny hi haurà un sopar a càrrec 
de Diables. Pel que fa a la part musical, hi actuaran el Trio Choffers i Rocktambuls.

Revetlla montmelonina

CLUB ATLETISME MONTORNÈS

5a MARXA NOCTURNA  Un dels primers actes de la programació d'enguany

Quatre dies per 
celebrar la festa 
del barri de Lourdes
MOLLET. Aquest dijous arrencarà 
la festa de l'Associació de Veïns 
del Barri de Lourdes, coincidint 
amb la revetlla de Sant Joan i que 
s'allargarà fins diumenge amb tota 
mena d'activitats a la plaça de Ra-
fael Alberti.

Les primeres activitats seran una 
exhibició de taekwondo a càrrec de 
l'escola Lee Young Parets (19.30 h) 
i les actuacions musicals de Mari 
Pérez (cantant), David Muñoz (gui-
tarra), Javier Rodríguez (percus-
sió) i el grup Kleo Covers (22.30 h). 
Tot plegat serà aquest dijous.

Divendres hi haurà una xocola-
tada infantil (11 h), una sessió del 
dj Brian amb música variada (20 
h), sevillanes amb la col·laboració  
de María Ángeles Lara (21 h) i l'ac-
tuació rumbera a càrrec d'Enrique 
Santiago i la seva banda (23 h).

Dissabte engegarà amb el canó 
d'escuma a les 12 h, així com amb 
un xou de pallassos i animació in-
fantil (19 h), el grup Década de los 
60 farà un xou de playback (21 h) 
i Leandro DM dj clourà la nit amb 
més música (23 h).

El darrer dia serà el més gastro-
nòmic, amb un vermut popular per 
a socis amb l'actuació del grup Ro-
ciero de Parets (12 h) i el concurs 
de paelles 15 h). A les 20 h hi haurà 
playback havaneres i rom cremat, 
i dj Brian protagonitzarà el darrer 
acte, amb un final de festa a partir 
de les 22 h.

Les revetlles molletanes
D'altra banda, la capital baixva-
llesana acollirà aquest vespre múl-
tiples activitats per Sant Joan. Més 
enllà de la rebuda de la flama a la 
plaça de Catalunya –amb sardanes, 
cercavila gegantera i castellera, 
uns pilars per la revetlla i els tra-
dicionals parlaments– i de la cele-
bració a Ca l'Estrada –amb l'encesa 
de la foguera, el sopar popular i 
la música a càrrec de dj Maceta 
Sound Beat–, altres entitats també 
proposen activitats alternatives.

És el cas de la Irmandade a Nosa 
Galiza, que a partir de les 20 h ce-
lebrarà la revetlla al pati de Can 
Gomà; o de l'Associació Balls de 
Saló, que ofereix un ball amb Mar 
i Cel a la pista exterior del pavelló 
Riera Seca a partir de les 23 h.

Les associacions de veïns de la 
Fira d'Artesans (plaça de l'Artesa-
nia, 20 h), de l'Estació del Nord 
(pista inferior del pati de l'escola 
Sant Jordi) i de l'Estació de França 
(carrer de Francesc Macià, 70, a la 
zona de vianants davant del local 
de l'entitat) també programen ac-
tes de revetlla.  

REVETLLES

Sant Pere, amb la 
Joventut Sardanista

MARTORELLES. Dissabte 25 de juny, 
de 19 h a 23 h, la Joventut Sarda-
nista celebrarà la 38a edició de la 
revetlla de Sant Pere. Serà amb 
una audició de sardanes amb la Co-
bla Contemporània a partir de les 
19.30 h. Posteriorment hi haurà el 
sopar, a les 22 h: pa amb tomàquet 
i embotit, patates i olives, aigua, 
vi, coca de revetlla, copa de cava, 
cafè o tallat. Per últim, a les 23.15 
h arrencarà el ball de revetlla. Tot 
plegat serà al Pati de Carrencà, els 
tiquets per al sopar i el ball tenen 
un preu de 12 euros (14 per als no 
socis) i hi haurà servei de bar.  
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Sisè conveni de 
Montornès amb 
el Circ Raluy
MONTORNÈS. L'Ajuntament i el 
prestigiós Circ Raluy han signat 
un nou conveni –el sisè– per faci-
litar l’accés al circ a la ciutadania, 
especialment a les persones usuà-
ries dels Serveis Socials, i també al 
públic en general amb 600 vals de 
descompte 2x1. El Circ Raluy farà 
quatre funcions del nou espectacle 
In Art We Trust, entre el 24 i el 26 
de juny al recinte firal.

L'acord es va formalitzar di-
marts amb la signatura del docu-
ment a la cafeteria del circ, ubicada 
en una de les caravanes històriques 
del recinte. La trobada va comptar 
amb la presència de l’alcalde, José 

A. Montero, la codirectora del Circ 
Raluy, Louisa Raluy, i la regidora 
de Cultura i Festes, Mercè Jiménez.

Per aconseguir un dels vals 2x1 
caldrà adreçar-se a qualsevol dels 
punts habilitats: al Centre Infan-
til Pintor Mir, a l'Oficina d'Aten-
ció Ciutadana Centre i a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana Nord. A més, 
les persones majors de 65 anys que 
siguin veïnes de Montornès i que 
mostrin el seu DNI podran entrar 
de franc en la funció del 24 de juny 
a les 20 h fins a exhaurir les places 
reservades per al col·lectiu. També 
hi ha l’opció d’adquirir les entrades 
al web de la companyia.  

ARTS ESCÈNIQUES  LA PRESTIGIOSA COMPANYIA CIRCENSE OFERIRÀ AQUEST CAP DE SETMANA, DE DIVENDRES A DIUMENGE, L'ESTRENA DEL XOU 'IN ART WE TRUST'

UN TASTET DE L'ESPECTACLE  Assajant el xou 'In art we trust', que s'estrenarà aquest divendres al recinte firal

aj. montornès

MOLLET. "Brutal!". Així resumeix 
el director Ferran Jiménez el mu-
sical Newsies representat el cap de 
setmana a Can Gomà per alumnes 
de secundària i batxillerat de l'ins-
titut Aiguaviva.

"Van ser dues hores i no hi va 
haver ni una caiguda de ritme. 
Potser alguna nota desafinada, 
però res. És espectacular que 
hagin fet això uns nanos de pri-
mer d'ESO a batxillerat, és una 
passada", hi afegeix un Jiménez 
completament satisfet pel resultat 
d'una feina que va engegar el no-
vembre.

El director explica que aquest 
musical, que relata la vaga dels nois 
dels diaris de 1899 en què els joves 
venedors de diaris es van aixecar 
en protesta contra Joseph Pulitzer 
i William Randolph Hearst, mai 
s'havia fet en català. "És l'estrena 
mundial de Newsies en català. 
Ho he buscat i no he vist absolu-
tament res en català", apunta un 
Jiménez que ha estat l'encarregat 
de traduir aquest musical de Broa-
dway de l'anglès al català.

Malgrat que sembla que a casa 
nostra no s'ha apostat per aquest 
xou, Newsies és un dels musicals 
predilectes que es representa ar-

reu del continent americà per es-
coles i instituts. Tanmateix, sovint 
els centres interpreten una versió 
més curta que l'original, una ver-
sió júnior, però els molletans van 
fer l'obra íntegra a excepció de 
dues cançons.

Cal destacar, a més, que bona 
part dels periòdics que van passar 
per l'escenari de Can Gomà durant 
els espectacles eren diaris Som.

Impulsat per l'AFA i La Tramolla
L'AFA de l'Aiguaviva va contactar 
a principi de curs amb La Tramo-
lla per si podien encapçalar –com 
a extraescolar– un musical on ca-
dascú pogués aportar el seu granet 
de sorra. "Hem fet la construcció 
d'un musical com un vehicle 
educació transversal", assegura 
en Ferran Jiménez, qui ha estat el 
professor de teatre, però també 
ha estat acompanyat per la Muri-
el Pascual, com a docent de dansa, 
i per l'Òscar Bretau, professor de 
cant.    sergio carrillo

L'Aiguaviva i La Tramolla fan 
l'estrena de 'Newsies' en català

UN CLÀSSIC DE BROADWAY REPRESENTAT PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

SOBRE L'ESCENARI DE CAN GOMÀ  Ballant i cantant, els alumnes van encarnar aquells joves estatunidencs de finals del XIX

albert martínez

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24

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

Amb l'entrada de l'estiu 
astronòmic, curiosament, 
les temperatures han bai-
xat, i avui ho faran un xic 
més, amb cel majoritària-
ment serè.

Seguirem amb aquest cel 
serè, que permetrà que les 
temperatures avui pugin 
respecte a ahir, sense arri-
bar a valors extraordina-
ris.

Petita reculada de la tem-
peratura, en un altre dia 
dominat pel sol però amb 
alguns núvols a primera i 
darrera hora.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 36ºC 21ºC 33ºC - 31 km/h SE

DIVENDRES, 17 35ºC 23ºC 32ºC - 26 km/h SE

DISSABTE, 18 34ºC 23ºC 29ºC - 23 km/h SE

DIUMENGE, 19 31ºC 21ºC 28ºC - 32 km/h ESE

DILLUNS, 20 29ºC 21ºC 27ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 21 33ºC 22ºC 28ºC 6,6 27 km/h SE

DIMECRES, 22 - 20ºC - 0,2 -

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

Els assistents al Jardinet del Casal Cultural de Mollet gaudien divendres passat de 

la darrera Tertúlia Artística del curs, que en aquest cas se centrava en la mateixa 

dinamitzadora del cicle, la fotògrafa molletana Judith Vizcarra. Una performance 

de Vizcarra, amb música de piano tocada en directe pel també molletà Santi 

Escura i acompanyats d'un audiovisual, repassaven els 22 anys de trajectòria 

professional de Vizcarra.  Foto: ig Judith vizcarra

22 anys de carrera de Judith Vizcarra
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