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EN PORTADA

L'activitat de
Càritas a Mollet
s'estabilitza
després de la
pandèmia
L'entitat està enllestint un pis d'acollida
temporal per a famílies amb dificultats
MOLLET. Després dels increments
d'atencions que va assumir Càritas Mollet durant la pandèmia
per ajudar moltes famílies amb
di�icultats, l'entitat depenent de la
parròquia ha vist com la seva activitat s'ha estabilitzat. Segons la
memòria de 2021, Càritas Mollet
va atendre 2.108 persones entre
tots els serveis i va destinar-hi un
pressupost de 55.859 euros, una
xifra que augmenta si es tenen en
compte ajuts directes que arriben
des del Bisbat de Terrassa. "Som
una entitat petita però tots els
nostres recursos estan a disposició de la gent de Mollet", explica M. Teresa Securún, responsable de Càritas Mollet. D'aquest
pressupost, el 38% prové de fonts
públiques, en concret de l'Ajuntament que l'any passat hi va destinar 21.500 euros. La resta es
�inança amb fonts privades d'empreses i col·laboradors.
El servei que gestiona més
persones és el d'aliments, que va
atendre 612 famílies i 1.624 persones. Conduït per una desena de
voluntaris, és el projecte on es distribueixen lots d'aliments bàsics

de primera necessitat a les persones que són derivades des del treball social de Càritas i dels Serveis
Socials de l'Ajuntament.

Memòria
de Càritas Inserció
laboral
Mollet (2021)
182
llars

233
persones
ateses

Acollida i
acompanyament

Pis d'emergència social
Més enllà dels serveis habituals
que ofereix Càritas –com el menjador social o la recollida i repartiment de roba– l'entitat té com
a objectiu adaptar-se a les necessitats de la societat i, en aquest

persones
ateses

Ajut a la
lactància
Escola
la Pau

llars

ateses

8
infants
atesos

13
alumnes

Botiga la Teixidora
El Rober
35

Menjador
social
54

persones
ateses

persones
ateses

Projecte de targeta moneder

El repartiment de lots alimentaris, però, podria tenir els dies
comptats. Segons explica Securún,
Càritas juntament amb Creu Roja i
l'Ajuntament estan estudiant fer el
canvi a un sistema de targeta moneder, amb què siguin les famílies
les que disposin de crèdit per poder anar a comprar elles mateixes.
"Es tracta de digni�icar el fet de
rebre aliments. Que cada família pugui comprar el que necessiti en funció dels seus gustos i
la seva cultura i que no depengui d'allò que vingui al lot",
indica la responsable de Càritas
Mollet.

21

Servei
d'aliments 1.624
612 persones

Acompanyament
educatiu 8
joves

sentit, Securún a�irma que una de
les principals demandes és l'habitatge. Per aquest motiu, Càritas
Mollet està enllestint la reforma
d'un pis, que es troba a la primera
planta de l'edi�ici on hi ha l'actual
menjador social, al carrer Cervantes, perquè sigui un habitatge compartit temporal per a famílies amb
di�icultats. "La previsió és que el
puguem inaugurar a l'octubre",
diu la responsable de Càritas.
El pis, d'uns 150 metres quadrats, tindrà 3 habitacions, dos
banys i un menjador sala d'estar, i
està pensat perquè el puguin com-

26
llars

Bretxa
digital
26
llars

35
persones
ateses

partir dues famílies en situació
de vulnerabilitat. "La idea és que
sigui un habitatge temporal i que
els serveixi per regularitzar la seva
situació i fer el pas cap al mercat
lliure d'habitatge", diu Securún,
que avança que les famílies bene�iciàries podran ser derivades tant
des de Càritas com des dels serveis
socials municipals.
Una altra de les novetats en els
serveis de Càritas és l'acompanyament educatiu, un projecte sorgit
després que l'IES Mollet sol·licités
un suport per a l'aprenentatge de
l'idioma a joves d'entre 12 i 16

90.145
Roba kg
recollida
anys, que es troben amb di�icultats per fer el seguiment del curs
escolar pel desconeixement de la
llengua. Així doncs, durant una
hora i mitja a la setmana dues
voluntàries fan sessions amb
aquests joves per oferir-los més
competències lingüístiques.
L'assessorament sobre subministraments energètics i l'acompanyament per superar la bretxa
digital a persones amb di�icultats
amb l'ús d'Internet, són altres demandes socials que Càritas està
cobrint gràcies a la feina dels seus
voluntaris. ❉ LAURA ORTIZ MATEO
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SOCIETAT

Dies de zona blava gratuïta a Mollet

Deu tones de roba usada recollida a Martorelles

Un any més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha
establert un període de gratuïtat dels espais de
zona blava de la ciutat, que enguany serà del 9 al 23
d’agost, ambdós inclosos. La mesura es posarà en
marxa la setmana abans de Festa Major.

La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han permès recuperar
més de 10 tones de roba a Martorelles durant el primer semestre
d’enguany per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo,
l’equivalent a 41.800 peces de roba. El 90% tindran una segona vida
gràcies a la reutilització i el reciclatge.

EQUIPAMENTS SITUAT A L'EDIFICI MUNICIPAL DE JAUME I, S'HA CREAT AMB EL FONS PER A LES VÍCTIMES DEL SINISTRE AERI DE GERMANWINGS, EN QUÈ VA MORIR LÓPEZ
S.CASANOVAS

Inaugurat l'espai
d'entitats en record a la
molletana Marta López
MOLLET. L'Ajuntament inaugurava dissabte
el nou Espai d'Entitats Marta López Izquierdo, situat a l'edifici del Mollet Hub, a l'avinguda de Jaume I. L'espai, que es troba a la
segona planta de l'immoble, ret homenatge
a la molletana que va ser víctima del sinistre aeri de Germanwings als Alps francesos
l'any 2015 i s'ha pogut fer amb la col·laboració de la família i el fons que va crear la
companyia aèria per les víctimes de l'accident. L'espai d'uns 200 m², disposa de sis
despatxos i una sala de reunions que seran
destinades a entitats de Mollet.
A l'acte hi van assistir diversos representants del consistori local i els familiars de la

Marta López: la seva mare, el seu marit, el seu
germà i els seus dos fills. L'acte va començar
amb uns parlaments a càrrec dels familiars
de la Marta i de representants del consistori i va seguir amb la inauguració de la placa
commemorativa, de la mà de l'alcaldessa i la
mare de la Marta. Finalment, els assistents
van poder visitar el nou espai i les seves sales.
A més d'inaugurar l'espai, l'acte va servir
per homenatjar i recordar un cop més la Marta
López, de manera molt emotiva per a tots els
qui la coneixien. Cristina Subirats, una de les
filles de la Marta, explicava que la jornada era
agredolça: "És una sensació estranya perquè tant de bo no hagués passat, però com

RECORD EMOTIU Membres de la família i del consistori van recordar la figura de la Marta
va passar, nosaltres hem intentat ajudar a
la ciutat, ja que la meva mare és de Mollet
de tota la vida i nosaltres també". Subirats
es mostrava satisfeta amb el resultat: "A la
meva mare li hauria agradat. Ella sempre
ha estat vinculada a les entitats, especialment al món de la dansa i al casteller".
En la mateixa línia es mostrava l'alcaldessa Mireia Dionisio, qui també destacava el
sabor "agredolç" que tenia l'acte. La batllessa agraïa a la família la seva ajuda per
"aportar aquest gran valor a la ciutat" i
explicava que des de l'Ajuntament encara
estan "treballant per decidir com utilitzarem l'espai i quines entitats vindran".
L'alcaldessa destaca que són "sis sales diàfanes" i que volen que hi hagi "entitats culturals i socials vinculades a la ciutat i de
caràcter juvenil i cultural".

La creació d'aquest nou espai ha estat possible pel fons econòmic que l'empresa Lufthansa (matriu de Germanwings) va crear per
ajudar els familiars de les víctimes del sinistre
aeri a complir els seus somnis i projectes. Així
ho explicava la presidenta de l'Associació de
Víctimes del vol GVI-9525 als Alps i amiga
de la família, Lourdes Bonet: "El projecte va
néixer perquè Lufthansa va crear un fons
d'ajuda amb 100.000 € per víctima perquè
les seves famílies poguessin dur a terme
un projecte relacionat amb les il·lusions de
la víctima". Bonet també destacava el procés
que ha tingut el nou Espai d'Entitats: "Hi ha
hagut molta feina. Ha estat un procés llarg,
el vam iniciar fa tres anys, però la pandèmia ens ha endarrerit. El projecte és satisfactori i només queda que les entitats en
puguin fer un bon ús", concloïa. S.CASANOVAS

EDUCACIÓ LA DURADA PREVISTA DE LES OBRES ÉS D'UNES SET SETMANES

Comença la instal·lació dels
mòduls provisionals a Can Vila
MOLLET. Aquest divendres està previst que
comencin les obres d’instal·lació dels dos
mòduls provisionals a l’Escola d’Educació Especial Can Vila, que han de permetre que els
70 alumnes afectats per la clausura dels actuals edificis en mal estat puguin seguir a l'escola el curs vinent. Està previst que la durada
de les obres sigui de set setmanes, un termini
molt just que fa difícil que puguin estar installats el 5 de setembre, dia d'inici de curs. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Mollet i la direcció de l’escola també treballen amb totes
les alternatives possibles per tal de garantir
l’inici del curs de tot l’alumnat a Can Vila. A
més, dilluns hi ha prevista una reunió amb el
Departament d'Educació, a qui es plantejarà
la possibilitat d'endarrerir l'inici de curs al 12
de setembre per donar marge a que estiguin
acabats els treballs de més envergadura.

Aquesta setmana, l’Ajuntament i la direcció de
l’escola s’han reunit amb l’AMPA per explicar
totes les actuacions que s’han realitzat fins al
moment i poder començar les obres amb la
màxima celeritat possible. Fins al dia d'avui,
s'ha elaborat el projecte executiu (projecte
d’implantació dels mòduls, definició de l’obra
civil i les connexions necessàries de serveis),
l'estudi topogràfic pel mesurament del terreny i l'estudi geotècnic per analitzar la qualitat del sòl. També s'ha procedit a la recerca de
l'empresa constructora que pogués fer l’obra
civil i l'empresa subministradora de mòduls,
mitjançant l'activació de tot el procediment
de declaració d'emergència prevista a la llei
de contractes. El cost total per elaborar el projecte, l'obra civil, la instal·lació i el lloguer dels
mòduls suposa una despesa total per aquest
any 2022 de 617.934,84€.
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NECROLÒGIQUES VA SER MESTRA DE FORMACIÓ PERÒ ES VA DEDICAR GAIREBÉ TOTA LA VIDA AL NEGOCI FAMILIAR DE MOTOCICLETES

SALUT

Mor Montse Abril, de Motos Isern
i filla del mestre Joaquim Abril

Martorelles
col·loca el sisè
desfibril·lador

ARXIU

MARTORELLES. El Centre de Suport a

lia– i més endavant a una escola
de Bagà (el Berguedà). El 1959,
però, demana excedència i deixa
d'exercir com a mestra per dedicar-se al negoci familiar del seu
marit, en Josep Isern de Bicicletes
Isern, primer a la botiga que l'empresa tenia a Berenguer III i més
endavant a l'edifici de l'avinguda
d'Antoni Gaudí.

Amant de les motos

MONTSE ABRIL Apassionada del món de la moto, va formar una parella inseparable amb el seu marit, Josep Isern
MOLLET / SANT FOST. Montse Abril
empresària del món de la bicicleta i la moto de la històrica firma
Motos Isern i filla del mestre Joaquim Abril de Sant Fost moria el
passat cap de setmana, segons va
informar la seva família a través

de les xarxes socials.
Nascuda el 1941 a la Vilella Baixa (el Priorat), Montse Abril va
viure part de la seva infantesa a
la província de Saragossa després
que el seu pare el mestre Joaquim
Abril –qui dona nom a una de les

MOBILITAT LA REDUCCIÓ DEL 30% S'APLICARÀ EL SETEMBRE

escoles de primària de Sant Fost–
fos traslladat a treballar-hi.
La petita de tres germanes, la
Montse va estudiar per a mestre,
ofici que va exercir tant a Sant
Fost –fent de mestra als estiuejants del poble per ajudar la famí-

Apassionada del món de la moto,
va formar una parella inseparable, com recorda la seva família,
amb en Josep Isern, amb qui va tenir dues filles, la Núria i la Glòria.
El matrimoni, un cop jubilats, van
promoure l'actual Museu Isern,
un espai de record i memòria del
món de la bicicleta i el motociclisme des de principis del segle XX.
Arran de la seva defunció, la família ha anunciat que prepara un
homenatge per poder recordar la
figura de la Montse el pròxim mes
de setembre.

Mollet abaixa el cost de la
targeta multiviatge de bus
la reducció del 30% del preu de la
targeta multiviatge i dels bitllets
bonificats (T-Gent Gran i T-Jove)
de l’autobús urbà des de l’1 de
setembre fins al 31 de desembre
del 2022. Així, el preu T-10 Mollet costarà 5,90 euros i la T-Jove i
la T-Gent Gran, 2,95 €. La mesura,
voluntària pels Ajuntaments que
s’hi vulguin acollir, deriva del decret del Govern espanyol que pren
mesures per respondre a les con-

seqüències econòmiques i socials
de la guerra d’Ucraïna. Així, tots el
títols adquirits a partir de l’1 de setembre caducaran el 15 de gener de
2023. Mentre que els adquirits durant el 2022 sense estrenar es podran bescanviar per títols 2023. Si
són rebaixats, caldrà abonar la diferència. Si hi ha augment de tarifes,
també. No es faran devolucions per
títols utilitzats parcialment tant si
és abans del 1 de setembre de 2022
com posteriorment.

HABITATGE HAN ESTAT REALLOTJATS EN UNA PENSIÓ

Desnonada d'un pis a Mollet
una família amb tres menors
MOLLET. Una família amb tres menors va ser desnonada dimecres al
matí, d'un pis a la Rambla Balmes de
Mollet, segons va informar la Plataforma d'Afectades per l'Habitatge
de Mollet i el Baix Vallès. Serveis

Socials de l'Ajuntament de Mollet
ha reallotjat a la família en una pensió de Cardedeu mentre esperen la
resolució de la mesa d'emergència.
El desnonament estava previst fa
15 dies, però es va ajornar.

Naixements
7/22 Pere Jiménez Pujades (Santa Perpètua)
7/22 Adara Gil Hernández (Caldes)
7/22 Mayan Derouvane Aarab (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet amb
el consentient dels pares per ser publicats.

Defuncions

SOLIDARITAT GUIFRÉ BOMBILÀ ES TROBA AL KURDISTAN
G.B.

MOLLET. L’Ajuntament ha aprovat

la llar compta des de la setmana passada amb un desfibril·lador automàtic. Concretament, el dispositiu es
troba a la façana exterior de l'edifici
al costat de la porta principal. Amb
aquesta instal·lació ja són sis els
desfibril·ladors que l'Ajuntament
ha instal·lat al municipi. Al mes de
desembre de 2015 es va instal·lar el
primer a l'Envelat de Carrencà que
es va recol·locar temporalment a la
Masia a l'espera del nou equipament
que es construirà a l'espai, i al 2017
es va instal·lar el segon, un DEA mòbil. en un vehícle de la policia local.
El tercer va ser pel camp de futbol al
2018, el quart pel pavelló d'esports
al gener de 202, i el cinquè a l'Ajuntament a l'octubre de 2021.

MOLLET DEL VALLÈS
19/07 María Beneto Peinado
19/07 Margarita Sirvent Damunt
20/07 Jorge Cabré Carbó
22/07 Antonio Gómez Luna
24/07 Antonio Domínguez Amador
PARETS DEL VALLÈS
20/07 Antonia Carreras Vilella
24/07 María Sénz de Pablo Cahiz
MARTORELLES
25/07 Carolina Villaroya Mompel
LA LLAGOSTA
23/07 Maria Pujades Bellmunt
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
22/07 Joaquina Ferrer Berenguer
23/07 Carmen Rodriguez García

74 anys
91 anys
66 anys
90 anys
80 anys
97 anys
94 anys
88 anys
93 anys
86 anys
79 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

GUIFRÉ BOMBILÀ El molletà (segon per la dreta) ha viatjat al Kurdistan Meridional

Un molletà, de brigadista
internacional per
l'alliberament kurd
MOLLET. El molletà Guifré Bombilà
és un dels membres de la brigada
internacionalista Rojava Working
Brigade, coorganitzada per diferents espais del moviment d'alliberament kurd, que té com a objectiu
visibilitzar la situació del poble
kurd. Bombilà, que fa uns dies que
es troba a Bashur, al Kurdistan
Meridional al nord de l'Iraq, s'ha
integrat a la brigada que ha estat

articulada des de la Xarxa Kurda
d'Amistat Internacional, amb la
intenció de "trencar simbòlicament el bloqueig econòmic, polític i mediàtic que pateix l'Administració Autònoma del Nord
i Est de Síria –que inclou la més
coneguda zona de Rojava– des
de la germanor entre pobles, no
entre Estats", explica per mitjà de
les seves xarxes socials.
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LGTBIQ+ ELS FETS HAURIEN SUCCEÏT LA MATINADA DE DIJOUS A DIVENDRES DE LA SETMANA PASSADA AL PARC DE CA L'ESTRADA

SUCCESSOS

Els Mossos investiguen la presumpta
agressió homòfoba a un gai a Mollet

S'allarga la vista
oral de l'accident
de Freginals

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra
han iniciat una investigació per
esclarir els fets sobre la presumpta agressió homòfoba que va tenir
lloc la matinada de dijous a divendres de la setmana passada, a Mollet. La presumpta víctima va presentar denúncia sobre el succés
dimecres d'aquesta setmana.
Els fets haurien tingut lloc al
Parc de Ca l'Estrada, abans de les
4 h de la matinada, gairebé tres hores després de la fi del concert que
Ladilla rusa va oferir en el marc
del festival Mollet Music Week.
Segons l'Agència Catalana de Notí-

cies, el noi gai hauria estat agredit
físicament amb un casc de moto –
un extrem que els Mossos no confirmen– i al crit de "maricón".
Arran dels fets, l'Observatori
contra l'homofòbia va activar el
protocol per una agressió homòfoba i va donar atenció psicosocial
a la vícitma i acompanyament jurídic.
Per la seva part l'Ajuntament de
Mollet també va activar el protocol
del Servei Local d'Atenció Integral LGTBI, el qual ofereix suport
judicial i psicològic. El consistori
indicava que ho va fer després de

les actuacions dutes a terme per la
Policia Municipal la matinada del
22 de juliol i després de parlar amb
l'Observatori contra l'homofòbia.

Rebuig i condemna dels fets
A les seves xarxes, l'Ajuntament de
Mollet va mostrar el seu rebuig a
qualsevol atac i discriminació per
orientació sexual.
També la banda Ladilla Rusa, va
condemnar els fets: "Una abraçada per aquest noi. Intolerable.
Seguirem lluitant perquè els
nostres concerts, com a mínim,
siguin espais de seguretat. Prou

TRIBUNALS LA DEFENSA DELS CDR DE L'OPERACIÓ JUDES DEMANA PRORROGAR LA INVESTIGACIÓ

Denuncien que el jutge vol tancar
"en fals" la instrucció del 23S
Les defenses dels CDR encausats
en l'Operació Judes han interposat
un nou recurs davant l'Audiència Nacional, després que el jutge
Manuel Castellón, magistrat del
Jutjat Central d'Instrucció número
6, hagi decidit no prorrogar la fase
inicial de la investigació.
A través d'un comunicat, Alerta
Solidària -qui s'encarrega de la
defensa dels CDR- considera la decisió "irracional" i que "aboca al
tancament de la fase inicial del
procediment judicial".
Així mateix, expliquen que els
advocats de la defensa van rebre
divendres passat la interlocutòria
en què el jutge instructor dene-

gava la pròrroga i denuncien que
"contra tota lògica, amb diligències sol·licitades encara per ser
practicades, i altres que puguin
derivar-se d’aquestes, i a l’espera d’accedir a la ingent informació que fins ara se’ls ha negat, el
jutge es prepara per a l’acte de
tancament de la instrucció".

11 resolucions favorables
Alerta Solidària considera la decisió "un moviment per tal d’escometre, un cop més, contra el
dret de defensa de les persones
encausades". En aquest sentit,
indiquen que la fiscalia, en un escrit de 17 de juny, se sumava a la

petició de les defenses d’Alerta Solidària de prorrogar la instrucció.
"Cap part, de fet, s’hi oposa, només el jutge", asseveren.
Apunten que la decisió arriba
"just després de rebre l’11a
resolució de la Sala d’apel·lacions, en què s’atorga la raó a les
defenses, i s’ordena al jutge instructor, per 11a vegada, a donar
ple accés a les secretíssimes diligències 104/17 i 99/18". Accés
que encara no s'hauria produït.
Per aquest motiu, consideren
el cas una "constant lluita processal" i denundien el jutge per
"boicotejar el normal funcionament de la instrucció".

violència", deia el missatge que el
grup va piular a Twitter.
A aquest missatge de rebuig a
l'agressió també s'hi van sumar
partits polítics locals a través de
les xarxes socials com el PSC, Ara
Mollet ERC, Mollet en Comú i la
CUP Mollet.
Mentre que el sindicat Comissions Obreres de Catalunya feia públic un comunicat on mostrava la
seva "indignació i preocupació
pels fets" i feia una crida a organitzacions i institucions a treballar
conjuntament per "eradicar la violència vers el col·lectiu".

MOLLET. La vista oral del judici per
l'accident d'autocar a l'AP-7 a Freginals (Montsià), que va deixar tretze
víctimes mortals i 26 més de ferides
el 19 de març de 2016, s'allargarà
durant uns dos mesos i mig. Segons
l'ACN, aquesta és la previsió que fa
la titular del jutjat penal número 1
de Tortosa, qui ha convocat totes les
parts el pròxim 15 de setembre a una
reunió per acordar la data concreta
d'inici de la vista oral davant la complexitat per la multiplicitat d'acusacions particulars i perjudicats, amb
domicilis en 26 països diferents. La
fiscalia demana 4 anys de presó per
al conductor de l'empresa molletana
Autocares Alejandro.

ELS FETS VAN TENIR LLOC DAVANT L'AMBULATORI, DILLUNS
protecció civil sant fost

Dos ferits en un accident a Sant Fost
Dues persones van resultar ferides dilluns, pels volts de les 13.05 h, a la carretera
B-500. El xoc entre dos turismes es va produir a l'altura de l'ambulatori de Sant
Fost, segons va informar Protecció Civil de la localitat. En un primer moment, els
ferits van ser atesos al Centre d'Atenció Primària, però després se'ls va derivar a
l'Hospital de Mollet. El succés va obligar a tallar el trànsit a la via durant mitja hora
i després, mentre s'estaven fent els treballs de neteja a la calçada, es va donar
pas alternatiu fins que es va restablir la circulació al trànsit a les 15 h.
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PARTITS IUSF CONSIDERA BASTIDA UN "BON SOCI", PERÒ REITERA QUE S'HA "APROFITAT" DEL CÀRREC

Independents no pactarà amb
ningú i governarà la resta de
legislatura en minoria

Una important llei contra
la discriminació

ANNA MIR

SFeCP no va acceptar i IUSF va decidir trencar el pacte.

Bastida, un "bon soci"

A LA SALA DE PLENS Pere Raspall, Juan Fernández i Enric Gil d'IUSF
SANT FOST. "Independents Units
per Sant Fost (IUSF) no pactarà
amb ningú i governarà la resta
de legislatura en minoria. Demanarem a la resta de partits la
col·laboració per tirar el poble
endavant", així ho anunciava el
president d'IUSF, Juan Francisco
Fernádez, durant la roda de premsa
celebrada dimecres a l'Ajuntament
de Sant Fost.
Acompanyat pel vicepresident
d'IUSF, Enric Gil, i Pere Raspall, regidor de Comerç i secretari d'IUSF,
Juan Fernández, va comunicar els

motius pels quals la formació decidia la setmana passada trencar el
pacte de govern amb Sant Fost en
Comú Podem (SFeCP).
Fernández va explicar que l'alerta sobre la presumpta participació
de Bastida en un negoci privat els hi
hauria donat un veí en un ple celebrat fa un parell de mesos i que va
ser el passat dijous quan van comunicar al seu soci de govern que havien "perdut la confiança" amb Bastida, però que estaven disposats a
continuar el pacte amb la condició
que el regidor no continués. Fet que

Fernández va afirmar que "en cap
cas estem posant en dubte, ni la
feina, ni les ganes, ni la dedicació de Bastida, però entenem i
afirmem que no es pot fer servir la condició de regidor per
un aprofitament indegut dels
coneixements i informació que
rep de l'Ajuntament".
També va exposar que per IUSF
la decisió no ha estat fàcil: "Nosaltres no volíem trencar el pacte,
no volíem un altre escàndol a
Sant Fost. Però no volíem arribar
a les eleccions i que ens diguessin que per mantenir el govern
hem aguantat".
Així mateix, Fernández va voler
deixar clar que "el pacte funcionava correctament" i va afegir: "No
volem cap guerra amb Bastida.
Ha estat un bon soci, però no podem acceptar aquests actes". Segons Fernández, però, el problema
del que ha succeït els darrers 3 anys
és "no resepectar la voluntat del
poble derivada de les urnes".
Les regidories de Bastida les assumirà, de moment, l'alcaldessa.

LA FORMACIÓ MORADA NEGA LES ACUSACIONS I TITLLA ELS FETS D'"ACTUACIÓ ELECTORALISTA"
ARXIU

SFeCP emprendrà accions
judicials pel cessament
del regidor Bastida
SANT FOST. En un comunicat fet públic divendres al matí, Sant Fost En
Comú Podem (SFeCP) va manifestar que s'havia assabentat a través
dels mitjans de comunicació de la
decisió de l'alcaldessa d'expulsar
del govern municipal el primer
tinent d'alcalde i regidor de la formació morada, Alberto Bastida.
En el comunicat el partit deia no
entendre l'actuació d’Independents Units per Sant Fost (IUSF)
i que els havia "sorprès tant els
fets com les formes", les quals
titllaven d'"estratègia electoralista".
Apuntaven que En Comú Podem
i el regidor Albert Bastida, "ne-

guen i desmenteixen completament les acusacions d’IUSF
enfront del regidor" i, explicaven
que "un cop parlat amb el nostre
partit i els serveis jurídics, emprendrem les accions judicials
pertinents en defensa dels interessos, tant del partit, com del
nostre regidor".
Per altra banda, asseguraven
que el cessament del regidor s'havia produït "sense comunicació
prèvia i de forma unilateral" i
sense donar trasllat al decret corresponent. Fet que des d'IUSF,
desmentien, afirmant que dijous
passat, el mateix dia que es produïa el cessament, se li hauria notifi-

L’expert respon

Tot i la seva rellevància, algunes lleis passen incomprensiblement desapercebudes en el
moment d’aprovar-se. Aquest
és el cas de la recent Llei
15/2022, de 12 de juliol, anomenada per a la igualtat de
tracte i la no discriminació.
Una llei ambiciosa que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol diferents mesures aprovades per Europa i recopila i
amplia les disposicions contra
la discriminació ja contingudes
a altres lleis i normativa, incloent-hi la Constitució.
Com dèiem, és una llei amplia
i transversal que pretén prevenir i reparar els danys causats
per conductes discriminatòries en diferents àmbits com
ara, per exemple, l’educació,
el transport, els espectacles
públics, la sanitat i, per suposat, el treball. Serà aquests dos
darrers àmbits, els que tenen
a veure amb la salut i la feina,
els que avui centraran la nostra
atenció, doncs les novetats introduïdes poden arribar a ser
d’enorme transcendència.
Finalment, la salut com
a causa de discriminació
Des del punt de vista del Dret
Laboral, sens dubte la novetat més important és que ara
sí, i de forma molt explícita i
detallada, s’inclou la malaltia
i qualsevol condició relacionada amb la salut (estat serològic, predisposició genètica a
patir una determinada patologia...) com a causa de discriminació. I això suposa un radical
canvi de paradigma.
A l’Estat espanyol existeix una
sòlida jurisprudència que afirma que en el supòsit d‘acomiadament del treballador en
situació d´incapacitat temporal (IT) no és possible defensar
que la incapacitat és causa de
discriminació en si mateixa i la
qualificació jurídica que es fa
de l’acomiadament és la improcedència, i no la nul·litat. O el
que és el mateix, no hi ha res
que impedeixi acomiadar una

persona en situació de baixa
mèdica. Una afirmació que els
tribunals s’han vist obligats a
anar matisant per adaptar-se a
la doctrina comunitària en determinats casos, quan s’acredita que el motiu real de l’acomiadament és l’estat de salut de
la persona. Així, per exemple,
s’han declarat nuls acomiadaments de persones en situació
d’IT quan es considera que les
lesions o la malaltia són greus,
es preveu una baixa de llarga
durada i resulta incerta la perspectiva de plena recuperació.
En aquests casos especialment
greus els tribunals han optat
per equiparar la incapacitat al
concepte de discapacitat i instar la nul·litat de l’acomiadament quan no hi ha altra causa. Però es tracta d’un supòsit
molt concret i en la majoria de
casos, els acomiadaments en
situació de baixa mèdica han
estat considerats simplement
improcedents i la nul·litat ha
quedat reservada als supòsits
en què el treballador acredita
que el motiu real de l’extinció
és el seu estat físic o psíquic.
És possible instar ara
la nul·litat?
Doncs caldrà veure com s’acaba desplegant la norma i quina
interpretació es farà als jutjats,
però atenent al contingut de
la nova Llei 15/2022, considerem que és factible i lògic
reclamar la nul·litat dels
acomiadaments sense causa
objectiva que afectin persones
en situació de baixa mèdica o
malaltes. En absència d’aquesta causa objectiva que faria que
l’acomiadament fos procedent,
cal entendre que la veritable
causa per a l’extinció és la condició de salut de la persona i
aquesta seria, atenent a la recent llei, una pràctica discriminatòria i, per tant, nul·la, tal
i com des de molts sectors dedicats a la defensa de les persones treballadores hem vingut
reclamant durant dècades. Fins
ara, de forma infructuosa. Qui
sap si de futur, amb l’empara
d’aquesta nova llei.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT
LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES.
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

ALBERTO BASTIDA
cat al regidor per via electrònica i
dimecres d'aquesta setmana se li
havia entregat en mà.
Tanmateix el comunicat finalitzava indicant: "Continuarem treballant pel municipi, com hem fet
fins ara, i esperem que la nostra
expulsió del govern no signifiqui
aturar projectes i accions dutes a
terme pel nostre regidor".

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop
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OPINIÓ

Vacances en pau?

Editorial

FI DE CURS

FRANCESC

Amb l'arribada de les vacances d'estiu es tanca un nou curs polític, que, en el
seu tram final, ha portat sorpreses, algunes més inesperades que altres. El
canvi d'Alcaldia a Mollet i el trencament del pacte de govern a Sant Fost són
l'avantsala de l'any electoral de cara als comicis municipals de la primavera
de 2023. A partir del setembre s'intensificaran les presentacions de candidats
i s'esbairan alguns dubtes com les possibles llistes conjuntes, el nombre
de partits que hi concorreran, i la presència o no de l'extrema dreta entre
aquestes candidatures. Als respectius governs municipals els queda aprovar
un pressupost i unes ordenances i també serà interessant, sobretot en el cas
de Sant Fost on ja han anunciat que governaran en minoria fins al maig, quins
apropaments es donaran per part de l'oposició. De moment, que la treva d'estiu
serveixi per agafar embranzida per al pròxim curs que es preveu intens.

ORIOL FORT I MARRUGAT

Per compartir

Humanitòleg

SENSE DATES:
L'ARREVEURE
mb aquesta columna acabo les meves col·laboracions regulars amb
SomMollet. Aquest fet forma part
d’un procés que l’octubre passat ja
vaig anunciar en presentar el poemari Dels poemes en trauràs les dates: la voluntat d’iniciar un trajecte introspectiu per
afrontar, plàcidament, les darreres etapes
que porten a la "casa del silenci".
Recorda:
no existeix l’horitzó,
només camins per arribar-hi.
És per això que, amb sinceritat transparent, vull expressar el meu agraïment a Ramon Torrents i a Laura Ortiz, que han dirigit
Contrapunt i SomMollet en aquests anys de
col·laboració iniciada el setembre de 2014.
Mai durant aquests vuit anys –que vol dir
quasi un centenar d’articles– no m’he sentit limitat en cap ordre. Tot i no ser sempre
coincident amb la línia editorial d’aquests
mitjans de comunicació, mai no se m’ha condicionat ni una sola paraula, tot el contrari:
afabilitat i estímul.
La llibertat de premsa, la llibertat d’expressió no són eines fàcils d’acceptar i usar. Impliquen la convicció que l’altre, els altres poden
tenir raó i, així, que han de tenir la possibilitat
que la seva veu s’escolti. Els mitjans de comunicació, tan públics com privats, tenen una
línia editorial: uns criteris, uns valors, uns
objectius socials, econòmics, polítics, culturals que defensen i promouen mitjançant
l’eina d’un diari, d’una ràdio, d’una televisió.

A

Són imprescindibles. Com ho és que els mitjans no confonguin la informació amb l’opinió, que informin de fets tal com han succeït
i que opinin diferenciant relat i parer. Fins i
tot podem pensar que una mostra d’autèntica qualitat d’un mitjà són les eines que dona
per a la reflexió sobre el fet informat. Encara
més, escatir què cal informar ja és una forma
d’expressar uns valors o uns criteris determinats. Es tracta, doncs, d’un equilibri —relat/
parer—molt difícil que no tots els mitjans saben o volen practicar.
En temps de sobre-concentració de mitjans de comunicació en mans de grans centres de poder que condicionen o manipulen
els nostres valors, la nostra vida, l’existència
de mitjans propers i independents és indispensable per a una formació col·lectiva humana arrelada en la font acostada i constatable. Aquests mitjans propers i independents
poden crear ciutadans amb la capacitat
d’exigir, arreu i en tot, el sabor de la fruita
autèntica que no es pot aconseguir amb artificis; el gust per la veritat i per l’opinió fruit
d’una relació sinèrgica entre periodistes i
lectors, oients o espectadors.
Aquest és el meu desig per a SomMollet i
per a tots vosaltres.
Escolta:
si no et dono
tot el que he après,
les cendres no cabran
a l’urna.

Tibsima Mollet-Sàhara

ilions de nens a tot el món queden marcats des de molt primerenca edat per la guerra, la fam o
l'èxode; paraules que no distingeixen innocents de culpables i que sempre
que s'imposen ho fan per negar el futur, la solidaritat i la llibertat als qui més ho necessiten.
Va ser al principi de l'exili del poble sahrauí,
després de la invasió marroquina i mauritana
el 1976, al Sáhara Occidental, quan Algèria,
país de refugi de la població sahrauí, va iniciar la campanya d'acollida dels menors dels
campaments de refugiats durant els durs
mesos d'estiu el 1976 amb gran treball de la
Mitja Lluna Roja. Als campaments mancaven
llavors tota mena d'infraestructures, sobretot
sanitàries, i la mortalitat infantil era molt alta.
L'estiu de 1979, amb la col·laboració de El
Frente Polisario i el PCE, arribaven a Espanya
els primers 100 nens que es van repartir entre
tres comunitats: Andalusia, València i Catalunya. L'experiència va resultar beneficiosa, i a
mitjans dels anys 80, es va posar en marxa el
programa Vacances en Pau. El projecte, passats
més 40 anys continua. Des de llavors cada estiu es poden veure en diferents indrets de tota
Espanya pels parcs, places i platges de ciutats i
pobles, els petits sahrauís que, procedents dels
Campaments de Refugiats de Tindouf (Algèria), passen uns dies amb famílies d'acollida
espanyoles. Durant la seva estada realitzen

M

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Les poesies es troben a Dels poemes en
trauràs les dates (Oriol Fort, 2021)
que es pot aconseguir a la
llibreria L’Illa, de Mollet

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

VERDUGO IBARZ

revisions mèdiques i s'obliden durant uns dies
a l'any de la duresa de la vida als campaments.
Però també hi ha altres nens sahrauís que a
causa de la il·legal ocupació del Sàhara Occidental per part del Marroc, que va dividir centenars de famílies sahrauís, viuen lluny dels
campaments. Van néixer a la part del Sàhara
que encara a dia d'avui roman ocupada. La
realitat a la qual s'enfronten aquests petits és
molt diferent a la dels nascuts com a refugiats.
Són en Mohamed, la Marwa i Khaula, o en Sidi,
Brahim o la Fatma, i d'altres molts.
No els agrada anar a l'escola perquè tenen por. Por als policies vestits de civil que
es troben al pati, por dels professors que el
colpegen i l'insulten i obliguen cantar imnes
del país invasor. Por als companys que els
peguen a l'esbarjo amb total impunitat. Amb
pares que són a la presó degut a la repressió.
Són nens que volen viure en llibertat.
Avui mentre les xarxes van plenes d’imatges de molts llocs d'Espanya, de l'arribada de
milers de petits sahrauís dins del projecte de
Vacances en Pau que moltes associacions organitzen cada any, contemplo els carrers de la
nostra ciutat, amb la total absència d'aquests
nens. Nens sahrauís que podrien estar amb les
families d’acollida passejant pels nostres carrers i omplint de somriures els nostres parcs,
les nostres petites rutes de boscos propers, i
de camí a les platges del nostre proper litoral
mediterrani. No he vist cap petit de la mà de
famílies prenent un refresc en una terrassa. O
entrant en qualsevol botiga de les que es imposible trobar enmig de la sorra. Senzillament
perquè aquí no ha vingut cap nen sahrauí. A la
nostra ciutat no hi ha Vacances en Pau.

somparets.cat

somlallagosta.cat

sommontornes.cat

sommartorelles.cat
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30 ANYS DE BARCELONA '92

El photoshop a la
història no canvia els fets
força del poder local i ho vam fer. Tot l’equip de
govern, tot, va entregar-se, també a aquella hisMONTSERRAT
tòrica transformació. Fa uns anys vaig publicar
TURA
un llarg article a la revista Notes per intentar no
Alcaldessa de Mollet
deixar-me ningú i segurament no vaig aconsedel Vallès (1987-2003)
guir-ho. Demano disculpes si vaig oblidar alguna
persona o entitat.
Que els jocs havien niat en el cor dels catalans
uan la bandera olímpica va entrar
es
va fer evident en els relleus per portar la torxa
a l’estadi de Montjuïc, (que a partir
d’aleshores s’anomenaria Lluís Com- del foc olímpic que hauria d’encendre el peveter
panys) la mezzosoprano grega Agnès en la cerimònia on la Fura dels Baus explicava els
Baltsa interpretava una composició de Mikis The- valors de la Mediterrània en la formació d’Euroodorakis que dirigia l’orquestra de Barcelona en pa. L’itinerari de relleus va ser de 5.940 quilòaquell precís moment. La nova era olímpica retia metres, 652 poblacions, sense fer ús de les auhonors a la història i a la tradició hel·lènica de l’inici topistes, 9.484 relleus dels quals 599 es van fer
dels jocs olímpics, com ja havia fet a Empúries amb amb bicicleta (la majoria voluntaris olímpics). El
l’arribada de la flama. Amb aquesta música hel·lèni- penúltim, Herminio Menéndez, piragüista, medaca composada per un empresonat per la dictadura llista olímpic repetidament i l’últim, Juan Antonio
militar grega, van desfilar, també, les banderes de San Epifanio, Epi, jugador de bàsquet, sabien que
les ciutats olímpiques de l’era moderna. Quan va ser eren portadors d’aquest extraordinari i joiós esel torn dels jocs de 1936 que Hitler va fer servir per forç popular que a Mollet i a totes les poblacions
a l’enaltiment del nazisme, la bandera que va apa- per on passava, va treure al carrer a més de la
meitat dels seus habitants i que el llavors regidor
rèixer va ser la del colom de la pau de Picasso.
La cerimònia, que va durar més de tres hores, d’esports Josep Monràs i Jordi Solé Tura, aleshova tenir tots els detalls possibles per unir passat i res ministre de Cultura, van ser els més visibles
present, tradició i modernitat i projectar esperança dels que van esforçar-se a fer-ho possible.
Pasqual Maragall va explicitar l’any 1995 un lapel futur. Per primera vegada participaven totes les
delegacions, Cuba que havia estat vetada, Sud-àfrica ment pel fet que el sectarisme havia desaprofitat
que havia iniciat el camí per acabar amb l’apartheid molt del talent que s’havia agrupat en el COOB92
començant pel seu conseller
i tot i la guerra en el cor d’Europa, les diferents delegacions de
En els darrers 19 anys, han delegat, Josep Miquel Abat, i
seguint per tots els que havil’antiga Iugoslàvia participaven
sota la bandera olímpica, i s’ar- aconseguit publicar fotos dels en adquirit gran expertesa en
ribava a un acord amb la fede- Jocs a Mollet on no apareix qui organització, logística i obra
i que molts van acabar
ració russa perquè els esportispresidia el Consistori, una pública
treballant lluny de Catalunya,
tes competissin fos quina fos la
feina obsessiva i ridícula desaprofitats per a una moderseva antiga república soviètica.
nització que Maragall volia esL’èxit d’aquells jocs no fou
tendre a tota Catalunya.
atzarós, hi treballaren els miAquests dies he rebut un butlletí municipal on es
llors, es defensaren els principis de la capacitat
transformadora de l’obra pública i Pasqual Mara- commemoren els 30 anys d’aquella efemèride a nigall va aconseguir que la gestió pública del holding vell local. Com que no m’agraden els laments, prefeHolsa fos eficient i retornés els esforços pressu- reixo mostrar la meva admiració per a tots aquells
postaris a tota la ciutadania en forma d’obra per- capaços d’explicar aquell període de Mollet sense
durable. Com s’hagi gestionat després aquell èxit mencionar el regidor d’obres públiques, Josep Garcaldrà que ho expliquin els responsables poste- zón, el d’Economia, Ezequiel Martín i vull aplaudir
els experts en comunicació i imatge que han aconriors de les ciutats olímpiques.
En el cas de Mollet, obres com els grans col·lectors seguit en aquests darrers dinou anys publicar foque hi ha enterrats sota la Rambla, la recuperació tografies i material gràfic on no apareix qui preside la vella i insuportable carretera per una avingu- dia el consistori i, en conseqüència tots els òrgans
da urbana, no era només un canvi de fesomia sinó la vinculats als Jocs Olímpics i al pla de transformació
necessitat de sortir amb força d’una ciutat-suburbi urbana. Gestava la meva segona filla i el meu cos no
amb grans dèficits en el més bàsic com l’adequada passava desapercebut. Ha estat, doncs una laboriocanalització de les aigües residuals o el canvi d’en- sa, obsessiva i ridícula feina dels que em succeïren
Els esports, molt especialment els de base, pollumenat i el soterrament de les línies d’alta tensió
que havien gosat posar-nos sense cap preocupació. den tenir una funció cohesionadora si els principis
Molts dels parcs, moltes de les avingudes van pro- sobre els que se sustenta la seva organització són
jectar-se, iniciar-se i acabar-se en aquella època. Ser honestos. L’alta competició no participa d’aquesta
subseu significava tenir avantatges fiscals que no cohesió perquè està alimentada per l’excepcionalitat i la selecció dels millors. La gran importànvolíem ni podíem desaprofitar.
Mollet va tenir la sort de ser subseu encara que cia del que avui encara s’analitza a tot el món no
fos d’un esport poc arrelat a la ciutat, però l’entu- són les medalles olímpiques, sinó l’impacte social
siasme dels quasi cinc-cents voluntaris i la feina d’aquell esdeveniment. A Mollet aquell impacte
professional, sense defalliment de grans professi- fou possible per la implicació col·lectiva i la memòonals de l’administració local, van fer possible que ria i l’orgull recuperat de totes les lluites per ser
l’olimpisme s’impregnés en la immensa majoria millors. És l’esforç col·lectiu el que vull agrair quan
dels molletans. Era el moment de demostrar la recordo l’especial dificultat d’aquells dies.

OBSERVANT EL TEMPS
per Lina Aguasca @meteosantfost

Q

Per què el cel és blau?
Encara que nosaltres veiem la llum del Sol com una llum blanca, en realitat
la llum del sol està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí.
Quan els raigs del Sol arriben a la Terra, penetren en l'atmosfera, que
està formada per diferents gasos i partícules. Els principals gasos que
la componen són: l'oxigen (21%) i el nitrogen (78%), seguits de l'argó,
el diòxid de carboni i el vapor d'aigua. Les partícules en suspensió o
material particulat són una sèrie de diminuts cossos sòlids o gotetes de
líquids dispersos en l'atmosfera. Són generades a partir d'alguna activitat
antropogènica (causada per l'home per activitats industrials, entre altres)
o un procés natural (com per exemple l'activitat volcànica).
La clau és com aquests gasos interactuen amb la llum que arriba del
Sol. En xocar els raigs del sol contra els diferents gasos i partícules, se
separen en diferents colors. La llum viatja a través d'ones, i cada color té
una longitud d'ona diferent. En travessar l'aire de l'atmosfera, aquests
colors es dispersen. Els nostres ulls poden veure un cert rang de longituds
d'ona, que corresponen a diferents colors: des del vermell (longitud d'ona
més llarga), passant per ataronjat, groc, verd i blau, al violeta (la longitud
d'ona més curta que podem veure). Al migdia, quan el Sol està alt, la llum
impacta en l'atmosfera en angles gairebé verticals. Això fa que el nitrogen
i l'oxigen tendeixin a dispersar més fàcilment l'espectre de llum amb ona
més curta i comprimida. Precisament la que interpretem com el color blau,
i també la del color violeta.
Aquestes ones són dispersades pels gasos de l'atmosfera, saturant el
cel de color blau (i no violeta, perquè els nostres ulls perceben millor el
blau que el violeta). Per això veiem el cel de color blau clar en un dia que
no hi ha núvols, com veiem a la fotografia de l'espai rural de Gallecs, amb
uns camps de blat preparats per a la sega. La collita del blat es fa al juny o
juliol i les dites populars així ho corroboren: Diu el blat: amb poc gra o amb
molt gra, pel juny m'has de segar (català) i Quien no trilla en julio, no trilla a
su gusto (castellà).
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.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet
@ajmollet sense una bona campanya de sensibilització i
informació sobre el nou sistema de recollida de residus se us
anirà de les mans. Us heu tornat bojos? Una política pública no
s'implementa així com per art de màgia.

Raquel @raquelsonica

L'edició en paper de SomMollet agafa vacances. El pròxim
divendres 5 d'agost trobareu al carrer l'edició especial
de la Festa Major de Mollet, que es tornarà a distribuir
dies abans de la gresca. Reprendrem les edicions
setmanals el pròxim 26 d'agost. Bon estiu!
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Nova equipació pel Recanvis Gaudí Mollet

Edició rècord al Pàdel Montmeló

El Recanvis Gaudí Mollet ha presentat la seva nova equipació per la
temporada 2022-2023. La samarreta està inspirada en l'equipació
de les temporades 1978-1979 i 1979-1980, quan el club va jugar a la
Primera Divisió estatal. L'equipació local tindrà un major predomini
del negre, mentre que la visitant repetirà amb el color blanc.

La 6a edició de la Nocturna del Club Pàdel
Montmeló ha registrat la seva millor
participació de la història. Més de 150 jugadors
dividits en una vuitantena de parelles van jugar
a la primera edició postpandèmica del torneig.

JOCS OLÍMPICS | Barcelona 92 MOLLET VA VIURE UN ANY ÚNIC AMB CENTENARS DE VOLUNTARIS, MULTITUD D'ACTES I TOTES LES ENTITATS MUNICIPALS IMPLICADES

L'estiu de 1992: quan l'esperit
olímpic va envair Mollet
Els Jocs de Barcelona 92 van ser un dels majors esdeveniments que ha viscut la ciutat.
Aquesta setmana es compleixen 30 anys de la seva inauguració a l'Estadi de Montjuïc
arxiu municipal

flama per la ciutat. El 15 de juny de
1992 a mitjanit, la torxa va arribar
a una plaça Prat de la Riba plena a
mans del llavors ministre de Cultura, el molletà Jordi Solé i Tura.
Un total de 10 rellevistes molletans van passejar el foc d’Olímpia
per la ciutat.
Entre ells es trobava el regidor
d’Esports Josep Monràs, qui recorda com “tots els carrers estaven
a vessar de gent aplaudint, somrient i fotografiant”.

Millores que s'han quedat

FLAMA OLÍMPICA L'arribada de la torxa va omplir de gom a gom la plaça Prat de la Riba, llavors seu de l'Ajuntament
MOLLET. El 17 de juliol de 1989 el
Comitè Olímpic Organitzador de
Barcelona (COOB) va anunciar
que les instal·lacions de tir olímpic
de Barcelona 92 es construirien a
Mollet, convertint la ciutat en una
de les setze subseus dels Jocs.

L’inici de l’esperit olímpic a Mollet
no va ser precisament entusiasta.
“L’ambient inicialment era molt
fred” explica l’aleshores alcaldessa
Montserrat Tura. Tot i això, l’esperit
olímpic va anar a l’alça, de manera
similar a com ho feia a la resta de Ca-

talunya: “Es va generar una eufòria col·lectiva, un orgull i un amor
propi”, explica Tura.

L'arribada de la flama
Un exemple de l’eufòria olímpica
que es va generar va ser el pas de la

FUTBOL | Primera Catalana L'ATACANT ARRIBA A MOLLET DES DEL CF LA SOLANA DE CIUTAT REIAL
cf mollet ue

El CF Mollet UE tanca la
plantilla 2022-2023
amb Otman El Cabriti
MOLLET. El CF Mollet UE torna al
mercat de fitxatges per incorporar
una nova peça a l'ofensiva. El darrer
fitxatge és Otman El Cabriti i prové
del CF La Solana de Ciutat Reial.
El Cabriti és un davanter amb
verticalitat i desequilibri. Segons
l'entrenador David Parra, és un jugador "jove amb ambició" i els hi
aporta "polivalència", ja que pot
ocupar tant la posició de davanter
centre com els extrems.

El jugador és un vell conegut
del cos tècnic. El Cabriti ja va estar
sota les ordres de David Parra la
temporada 2019-2020, quan jugava al CF Parets.
Amb aquesta incorporació, l'entrenador dona per tancada la plantilla per la pròxima temporada.
Tot i això, és possible que el CF Mollet UE hagi de tornar al mercat per
la lesió que ha patit en els darrers
dies Andoni Molina.

Un fet que va ajudar en gran manera a aquesta eufòria olímpica va
ser la transformació urbanística
del municipi, amb obres de gran
envergadura com la variant de l'N152 (actual C-17), la Rambla Nova,
o la urbanització de barris com
Plana Lledó o Can Mulà. Aquestes
actuacions, que es van dur a terme
en el context olímpic, van canviar
per sempre la ciutat i el seu ambient. sergi casanovas

El club ja té data per tornar als
terrenys de joc. L'equip molletà
iniciarà la pretemporada el 28
d'agost al camp de la UA Horta de
Primera Catalana.

EL CAMP DE TIR VOL
SEGUIR CREIXENT
AMB NOVES PISTES
30 ANYS DESPRÉS
El Camp de Tir va ser el motiu de l'arribada a Mollet dels Jocs Olímpics i avui en
dia segueix sent la instal·lació referent
de l'esport a Catalunya. El vicepresident del Camp de Tir al Plat, Josep Maria
Mayol, explica que l’activitat no s’atura:
“Hi ha tir quasi cada dia, el camp no
tanca mai”. La instal·lació segueix acollint avui en dia “competicions catalanes, nacionals i de tota classe”, ja que
és "una de les millors instal·lacions de
la península", comenta Mayol.
El vicepresident relata com el camp ha
evolucionat i creixent des del 1992: “Inicialment teníem 3 pistes. Ara en tenim
4 i també s’han actualitzat màquines,
marcadors, tanques, cobertes i més”.
Mayol afirma que la intenció és seguir
ampliant la instal·lació: "La nostra intenció és tenir 5 camps. Hi ha espai
per fer la cinquena pista". El vicepresident afirma que el cinquè camp és "un
requisit imprescindible" per acollir
competicions internacionals, atès que
actualment els tornejos són de 5 sèries
i congreguen centenars de tiradors que
han de competir al mateix temps.

MUNTANYISME L'ENTITAT HA ORGANITZAT DIVERSES SORTIDES

El Muntanyenc acaba
el curs al Pallars Sobirà
MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-

OTMAN EL CABRITI

Instal·lacions

llet s'acomiada abans de les vacances al Pallars Sobirà. L'entitat va
organitzar el passat cap de setmana una sortida al pic de Mont-roig i
als Estanys de la Gola, mentre que
aquest cap de setmana aniran al
pic de Clavera i al port de Salau.
La sortida del passat cap de
setmana va comptar amb dos recorreguts: un de més difícil que
consistia en l'ascensió al pic de
Mont-roig (2.864 m) i un de més
assequible que recorria els estanys de Ventolau, els Tres estanys

i l’estany de la Gola. L'ascensió al
Mont-roig és una de les incloses
dins el programa 100 cims de la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
L'entitat molletana tancarà la
temporada el pròxim cap de setmana també al Pallars Sobirà. Dissabte, els participants pujaran al
pic de Clavera. El diumenge els excursionistes decidiran si acabar la
jornada amb un passeig pels llacs
del Pallars o pujar al port de Salau,
on se celebrarà la 32a Trobada catalano-occitana.
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Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

La memòria de les cèl·lules
Avui proposo la lectura d’una entrevista
feta a Bruce Lipton, on es manifesta a favor
d’una medicina que treballi amb la capacitat
de curació de l’energia que tots som. El seu
plantejament és d’una coherència absoluta,
ja que des del antics savis xinesos, es coneix
que les malalties comencen a nivell energètic,
per després manifestar-se a nivell funcional i
finalment, a nivell estructural.
Tot trastorn i/o malaltia, comença a partir
d’una alteració en el nostre cos energètic i si
es manté en el temps, comença a generar problemes funcionals. I si aquests persisteixen,
acaba apareixent una evidència estructural en
l’òrgan malalt.
A partir de reconèixer aquest procés, es veu
com l’inici d’un problema de salut cal buscar-lo en allò que provoca l’alteració energètica. I què pot generar quelcom negatiu en el
nostre camp energètic? Doncs, tot el que pensem o sentim des d’una actitud negativa.
Dins del nostre hàbitat d’energia, tenim 50 trilions de cèl·lules i cadascuna té emmagatzemada la informació que correspon als nostres
pensaments, emocions, vivències, traumes...

El nostre organisme cel·lular viu en un líquid,
la sang, que psicoanalògicament parlant, representa les nostres il·lusions, allò que ens
impulsa. I sent així, és molt important per al
benestar energètic de les nostres cèl·lules,
que la “comunitat” on viuen sigui el més sana
possible. Per tal de mantenir sana la ciutat on
viuen les cèl·lules, hem de tenir molta cura
dels nostres pensaments i de les nostres emocions, així com revisar el nostre “programa
cel·lular” a partir de tot allò que hem viscut i
de com ho hem guardat en les nostres memòries cel·lulars.
Si acceptem que l’estat del nostre organisme
cel·lular, i del lloc on viu; és a dir, la sang, és el
que determina si tenim un bon estat de salut
o bé tot el contrari, plantejo: és adient contaminar-nos orgànicament amb medicina
química? No seria millor tenir cura del que
pensem i sentim, per tal de mantenir-nos en
un equilibri energètic?
Per tot el comentat, sóc absoluta defensora
de la medicina alternativa, la qual entén la
importància de mantenir net l'organisme
cel·lular, així com de la Psicoanalogia.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

Com protegir l’habitatge de
l’autònom si hi ha problemes?
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.

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

Així, amb la ﬁnalitat de limitar en alguns
supòsits aquesta responsabilitat, la Llei
14/2013, de 27 de setembre, va incloure la
ﬁgura 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 professionals afecti el seu habitatge habitual.

No obstant això, l’autònom haurà de respondre 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 professionals anteriors a l’adquisició de la condició de ERL.
- Quan quedi acreditat per concurs o sentència ferma que es va actuar amb frau o
negligència greu en l’exercici de l’activitat o
negoci que va generar el deute.

Els requisits per poder beneﬁciar-se d’aquesta 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

Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991
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BILLAR AMERICÀ EL 12è OPEN CATALUNYA S'ESTÀ DISPUTANT AQUESTA SETMANA AL MERCAT VELL

FUTBOL SALA L'EQUIP HA ACONSEGUIT UN ASCENS COMPENSAT
fs parets

Gerard Camp, d'AMOBA: "L'Open
de billar americà molletà és el
segon millor d'Espanya"
s.c.

DOTZENA EDICIÓ L'Open Catalunya suma 12 edicions portant el billar a Mollet
MOLLET. El billar americà torna
a Mollet amb la seva competició
més gran: l'Open Catalunya, que
enguany compta amb quasi 200
participants. El torneig, que es va
presentar a l'Ajuntament, omple
des de dijous i fins diumenge el
Mercat Vell amb la dotzena edició
de la competició.
La presentació va comptar amb
la presència de l'alcaldessa, Mireia Dionisio, el regidor d'Esports,

Josep Monràs, i el president de
l'Associació Molletana de Billar
Americà, Gerard Camp.
"L'Open és el segon millor d'Espanya", afirmava Gerard Camp. El
president de l'AMOBA destaca el
gran creixement de la competició:
"Aquest any tenim 192 inscrits,
estem al límit de la nostra capacitat. El Mercat Vell és el millor
espai, però hi caben 8 taules".
Respecte a les novetats d'en-

guany, Gerard Camp posa èmfasi
en "la creació d'una categoria
femenina" que comptarà amb un
nou premi, el qual se sumarà als de
millor jove o millor molletà.
El regidor d'Esports, Josep Monràs, agraïa "la voluntat del Gerard i el seu equip" per fer possible un open "de nivell mundial".
L'alcaldessa, Mireia Dionisio, també remarcava la importància del
torneig: "Per a la ciutat, poder
organitzar el segon millor open
d'Espanya és tot un orgull i ens
fa ser referents de nou".

Nivell internacional
Gerard Camp també va repassar
els grans noms del billar americà
que estan aquesta setmana a Mollet. Destaquen noms com Nacho
Schmit, campió del món i triple
campió de l'Open, a més de ser veí
de Mollet. El torneig també comptarà amb altres campions del món
com Quim Reyes o Román Temporal.
No estarà a la 12a edició de
l'open l'actual campió, José Castillo, però si jugarà el subcampió,
el molletà Marc Pi. sergi casanovas

FUTBOL SALA L'ENTRENADOR JAIME MARTÍNEZ I PART DE L'EQUIP LLAGOSTENC JA HAN RENOVAT
cd la concòrdia

El CD La Concòrdia
prepara 4 o 5 fitxatges
per a la temporada vinent
LA LLAGOSTA. El CD La Concòrdia
es troba en plena preparació de la
temporada 2022-2023, on el primer equip tornarà a competir a la
Segona Divisió nacional femenina
de futbol sala.
De moment, el club ha començat
amb algunes renovacions, com la
de l'entrenador Jaime Martínez.
El tècnic va arribar a mitja temporada i el club ha volgut confiar
en ell per la pròxima temporada.
Iván Beas, coordinador del CD La
Concòrdia explica que des del club
creien que la millor opció és "donar-li l'oportunitat de treballar
tota una temporada, des de l'inici", argumenta.
Martínez comptarà amb una
nova peça al seu equip tècnic: l'en-

trenador de porters Paco López,
exjugador del Barça i del Jaén de
Primera Divisió.
Pel que fa a les jugadores, Beas
afirma que "la base de l'equip
continuarà", tot i que hi haurà
"algunes baixes". De moment,
han confirmat la seva continuïtat
fins a 6 jugadores. A l'apartat de
baixes ja s'han anunciat les de Paula Jiménez, Mónica Utrilla, Mercè
Portabella i Kautar Azdaou.

Ultimant els fitxatges
A l'apartat d'incorporacions, el
club està treballant en "4 o 5 fitxatges" que s'estan "acabant de
tancar", segons Iván Beas. El coordinador afirma que han anat a "reforçar les posicions que demana

DE TERCERA L'equip paretà jugarà la temporada vinent a una divisió nacional

L'FS Parets ascendeix a
Tercera Divisió nacional
PARETS. L'FS Parets és equip de
Tercera Divisió. L'equip ha aconseguit pujar a la categoria nacional
després d'un ascens compensat,
provocat per la renúncia del Futsal
Lleida. La tercera posició aconseguida pels paretans la temporada
passada els hi ha donat aquest ascens, ja que eren el primer equip
a la llista per si hi havia possibles
ascensos compensats, com finalment ha passat.
L'entrenador del primer equip,
José Manuel Ibáñez, afirma que
l'ascens "no era esperat, però
hi havia alguna possibilitat". El
conjunt paretà estarà al grup 1 o al
2 de la divisió nacional, els que corresponen als equips catalans. Tot i
això, Ibáñez reconeix que encara
no coneixen els seus rivals: "Encara no sabem els grups. Poden
posar-nos al grup del Lleida o al
de Barcelona per proximitat".

El preparador reconeix que ja
tenien previst un canvi així a la
planificació de la temporada: "Ja
vam intentar planificar una
cosa més compensada per si
sonava la flauta". Sobre els seus
objectius per la temporada vinent,
Ibáñez explica que canvien totalment: "A Divisió d'Honor Catalana l'objectiu era l'ascens, ara
és salvar-nos i establir-nos a la
categoria".

Els jugadors, "il·lusionadíssims"
José Manuel Ibáñez explica que
van reunir a tot l'equip per fer-los
saber la notícia: "Lògicament,
l'equip està il·lusionadíssim,
però això no ens pot cegar". El
tècnic afirma que a la reunió d'ahir
el cos tècnic va aprofitar per "donar l'enhorabona als jugadors",
però també per "donar-los un toc
de responsabilitat". s.c.

Les noves GasGas a Sant Fost
jl barrocal

JAIME MARTÍNEZ
el míster", principalment jugadores d'atac i "alguna golejadora".
De cara a la temporada vinent,
l'objectiu és "estar lluitant pels
cinc primers llocs", tot i que això
dependrà "del que aconseguim
fitxar", explica Beas.
El primer equip del CD La Concòrdia començarà la competició el
17 de setembre amb la Copa de la
Reina, mentre que la lliga s'iniciarà una setmana després.

La marca catalana GasGas ha escollit un any més la seu del Moto Club Cent
Peus per a la presentació de la seva nova moto de trial. Els encarregats de
mostrar les noves motos als periodistes de tot el món congregats a Sant
Fost han estat Laia Sanz, actual campiona del món femenina de trial i amb 14
mundials al seu palmarès, i Albert Cabestany, campió del món l'any 2002. Els
dos van fer una petita exhibició a Can Teià, on es van poder veure les noves
motos en marxa per primer cop.
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CULTURA

Crear imants divertits, a Abacus Mollet

Reunió de les Colles de Martorelles

La botiga Abacus de Mollet tanca el mes de juliol amb una
nova activitat adreçada a la canalla. Aquest dissabte a partir
de les 12 h serà el torn de crear imants divertits amb Hama,
col·locant les perles a la plantilla de puntets, donant ales a la
creativitat i combinant tots els colors possibles.

Les Colles de Festa Major de Martorelles es
reuniran aquest divendres de 19 h a 20 h a l'Era
Jove de Carrencà, ja enllestint l'activitat que
desenvoluparan al setembre durant la gresca
d'estiu que tot just aquesta setmana s'ha presentat.

FESTA MAJOR EL PREGÓ HOMENATJARÀ EL CENTENARI DE DERBI I, COM A NOVETAT, SE SUBSTITUEIXEN ELS FOCS ARTIFICIALS PER UN XOU DE LÀSERS

Pep Plaza i Las Migas, caps de
cartell de la festa martorellesenca
MOLLET. Del 8 a l'11 de setembre
tornarà la festa major de Martorelles, que compta amb una cinquantena d'activitats que van ser presentades dilluns al migdia en roda
de premsa al pati de la masia de
Carrencà. L'actor, imitador i músic
mataroní Pep Plaza serà una de les
cares més rellevants del programa, que també comptarà amb el
concert de Las Migas i amb diverses propostes de quilòmetre 0.
L'actuació de Plaza serà el dissabte 10 a les 20 h a l'Envelat que
es muntarà a l'espai de Carrencà.
Concretament, portarà a escena
Ara més!, on converteix el seu món
de personatges en un fil teatral
que comença i no se sap ben bé
on acaba. Aquesta serà una de les
tres activitats que aniran amb tiquet, d'un euro, i que s'hauran de
reservar al web martorelles.cat/
entrades.
Les altres dues actuacions amb
entrada seran l'Impro Music Show

de Planeta Impro (dijous 8 a les 20
h) i el concert de l'Orquestra Selvatana de diumenge 11 a les 19.30 h,
tots dos també a l'Envelat.
Pel que fa a l'escena musical,
al Pati de la Masia hi haurà havaneres a càrrec de Port Bo (dijous
8 a les 22 h), el concert infantil
d'Ambauka (l'endemà a les 11 h),
els concerts organitzats per Carrancà-Rock, amb Psychotropic
Swamp i Conchas del Asco (divendres 9 a les 0 h i la 1.30 h respectivament) i un concert vermut amb
Always Drinking Marching Band
(dissabte 10 a les 11 h).
També hi haurà concerts a l'Envelat i la principal aposta en aquest
àmbit són Las Migas, que actuaran
divendres 9 a partir de les 22.30
h. També a l'Envelat –després
dels concerts dels grups locals– hi
punxarà música a partir de les 2 h.
Dissabte a la nit (0 h) serà el torn
d'una banda de versions, els Dalton Bang, de la qual el Miki Núñez

CINEMA S'HI PROJECTARAN QUATRE PEL·LÍCULES A L'AGOST

El darrer film de Neus
Ballús, a la plaça El·líptica
MARTORELLES. La plaça El·líptica
de Martorelles es tornarà a convertir en un cinema a la fresca
aquest mes d'agost i ho farà amb
la projecció de quatre llargmetratges diferents els quatre divendres
d'agost a les 22 h, amb entrada lliure i per a tots els gustos pel que fa
als idiomes.
El dia 5 serà el torn de Raya.
L'últim drac, doblada al català. En
la segona sessió es projectarà Spider-man. No way home, doblada al
castellà. Amb la tercera pel·lícula
hi aporten el toc baixvallesà, amb
la multipremiada als Gaudí Sis dies
corrents, de la directora molletana Neus Ballús, un film que, entre
d'altres, es va enregistrar en diferents municipis de la subcomarca.
Aquest llargmetratge trilingue –
català, castellà i amazic– es veurà

Làsers per suplir els focs
s.c.r.

Una gran novetat d'enguany és la
supressió del tradicional castell de
focs. "La normativa no permet
fer focs a menys de mig quilòmetre del bosc. La majoria de
Martorelles estem dins d'aquest
marge i vam valorar la idoneïtat
de fer focs artificials", va comentar el batlle, qui mencionava que
també han valorat "la problemàtica que tenen tota aquella gent
que és sensible acústicament i
els animals".

Un cartell retro, també fet a casa

A CARRENCÀ Mònica Garcia, Glòria Fernández i Marc Candela
n'havia estat fundador i frontman.
El dj Sendo a partir de les 2 h serà
l'encarregat de punxar música.
A la festa no hi faltaran les activitats sardanistes i de gitanes, les
actuacions programades per la
UCAM, l'exposició de pintura de
l'artista local Xavier Mira, les activitats de les colles o propostes infantils com les instal·lacions Fulles
ambulants (Cia. Ortiga) o Laberint
(Cia. Itinerària).
D'altra banda, el tobogan aquàtic enguany canviarà d'emplaça-

EL TEMPS
divendres 29

dissabte 30

'SIS DIES CORRENTS'
evidentment en versió original.
Per últim, el dia 26 clourà el cicle
de cinema a la fresca amb West
side story, en versió original i subtitulada en català.

jous 8 a les 19.30 h al balcó del Pati
de la Masia, en una jornada que
vindrà precedida per una cercavila des de l'Ajuntament a càrrec de
Zebrass Marching Band (18.30 h).

diumenge 31

per

ment. "En lloc de baixar el carrer Comerç passarà al carrer de
l'Església; per tant, hi haurà més
pendent", va explicar aquest migdia l'alcalde, Marc Candela.

Protagonisme motard
Les motocicletes seran protagonistes de la festa major. Més enllà
de la tradicional trobada de motos
antigues (diumenge 4 a partir de
les 9 h al Pati de la Masia), l'Associació 100 aniversari Rabasa Derbi
serà l'encarregada del pregó, di-

Felip Comas

Dia amb nuvolositat variable, amb vent de llevant i possibilitat de ruixats, sobretot a la tarda.
Temperatures semblants.
Cel serà la major part del
dia, amb algun núvol despistat i temperatures a
ratlla encara normals per
l'època.
Continuarà lluint el sol
amb exclusivitat al nostre
cel, amb temperatures que
pujaran, però sense valors
exagerats.

El cartell de la festa major l'ha dissenyat la martorellesenca Glòria
Fernández, qui és dissenyadora
gràfica i qui ja havia fet el cartell
d'algun altre municipi –com Mollet– però s'estrenava enguany
participant en el concurs de Martorelles.
L'autora volia "arriscar", amb
una imatge amb poques similituds
a les tradicionals de festa major i
amb una inspiració amb el cartell
de les Festes de la Mercè de Barcelona del 2020. "Volia evocar la
pubilla de Martorelles i donar-li
un aire més feminista", va apuntar, alhora que hi va afegir: "Ara
estan molt de moda els dissenys
retro, volia impactar molt amb
el color, una cosa que fos molt
plana i fàcil de manipular, que
visualment impactés, fos alegre...". sergio carrillo

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

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

Mín.

* Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 21

33ºC

22ºC

31ºC

-

31 km/h SSW

DIVENDRES, 22

35ºC

22ºC

32ºC

-

34 km/h SSW

DISSABTE, 23

30ºC

23ºC

28ºC

-

29 km/h SE

DIUMENGE, 24

34ºC

23ºC

33ºC

-

31 km/h SSW

DILLUNS, 25

31ºC

22ºC

29ºC

-

27 km/h ESE

DIMARTS, 26

30ºC

23ºC

28ºC

-

39 km/h SE

DIMECRES, 27

28ºC

23ºC

27ºC

1,8

32 km/h SSW
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MÚSICA EL MOLLET MUSIC WEEK VA SER UN ÈXIT D'ASSISTÈNCIA, SEGONS VALORA L'AJUNTAMENT, QUI ES COMPROMET A SEGUIR PROGRAMANT-NE NOVES EDICIONS

15.000 assistents i continuïtat de l'MMW
aj. mollet

aj. mollet

MOLLET. L'Ajuntament va tancar
la primera edició del Mollet Music
Week (MMW) amb un balanç positiu de públic, amb unes 15.000
persones que van poder gaudir
de les actuacions de La Pegatina
(5.000 assistents), Ladilla Rusa
(3.000) i Ana Guerra (7.000) la
setmana passada.
El compromís de l’Ajuntament
és que aquesta ha estat la primera edició d’un festival que tindrà
continuïtat els pròxims estius, un
missatge en el qual hi posa l'accent l'alcaldessa de Mollet, Mireia
Dionisio: "Després de dos anys
amb restriccions és important
apostar per ampliar les activitats i programacions d’oci i
cultura que es fan a la ciutat. El
meu compromís amb la ciutadania és que, després d’aquesta primera experiència, aquest
festival tingui continuïtat els
pròxims anys".
El consistori destaca el públic

ANA GUERRA Durant el concert de divendres, que tancava el festival
divers que es va congregar al parc
de Ca l'Estrada –així com la gran
quantitat d'assistents–, i la bat-

LADILLA RUSA A L'MMW Tania Lozano, un dels dos components del grup

llessa també referma "el civisme
amb el qual ha transcorregut el
festival" i ha deixat clar que "el

Mollet Music Week ha estat una
activitat cultural i d’oci per a
tots els públics, que ha permès a

molts joves i famílies poder gaudir de tres grans nits de bona
música".

FESTA MAJOR DIVENDRES VA SER EL PRINCIPAL DIA FESTIU, EN UN ESDEVENIMENT EN QUÈ ELS CASTELLERS VAN FER EL SEU CASTELL DE 7 NÚMERO 100
castellers de mollet

Festa gran a Gallecs
GALLECS. La festa major de Gallecs
va tornar a celebrar-se sense restriccions tres anys després, i el balanç que en fan des de l'Associació de
Veïns és ben positiva. La presidenta
de l'entitat veïnal, Ivana Morera, assenyala que "al concurs de truites
de dijous hi van venir la majoria
de veïns i divendres va ser un èxit
de gent", tant amb l'escalfament de
les colles de Morats i Torrats, que
van fer-hi algunes proves, com amb
el festival de música Salvem Gallecs.
La nit va cloure amb "la màgia de
Maceta Sound Beat, que ens va
animar fins a la matinada", diu la
presidenta, qui destaca que la gresca va comptar amb un punt lila que
va posar l'Ajuntament de Mollet.
La presidenta també destaca
com una de les notes més divertides de la gresca és que van comptar amb la presència d'una persona vestida de bomber qui duia una
fumigadora plena sangria i que
anava abeurant els assistents.

gons diu la presidenta. Tanmateix,
després de reunir-se l'entitat amb
el consistori, van acordar que demanarien a la cantant que convidés
el públic de Ca l'Estrada a anar cap a
Gallecs un cop finalitzés el concert,
i Morera assegura que "això va fer
que hi vingués més gent".

100 castells de 7
La festa major de Gallecs, on els
Castellers de Mollet van ser batejats ara fa 29 anys, va ser diumen-

ge el lloc en què els de verd claret
van descarregar el seu castell de 7
número 100. Concretament va ser
amb el 3 de 7 de la primera ronda.
Els molletans també hi van fer: un
pilar de dol d'inici per un casteller
que va morir, així com un 4 de 7, un
pilar de 5 i dos pilars de 4 alhora
per cloure. També hi van participar
els Castellers de Castellar del Vallès. Tot plegat va tenir lloc darrere
l'església de Gallecs, amb un canvi
d'ubicació cercant l'ombra.
av gallecs

L'Ana Guerra promou Gallecs
Amb l'anunci del Mollet Music
Week, que feia coincidir el concert
de l'Ana Guerra amb la primera nit
de concerts de la festa de Gallecs,
l'Associació de Veïns s'hi va sentir
molesta, i amb "por" per si això feia
reduir l'assistència de públic, se-

FUMIGANT SANGRIA El 'bomber' i la Vanessa Sánchez, dels Maceta Sound Beat

CENTENARIS DE SET Els Castellers de Mollet van actuar-hi diumenge
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POPULAR EL CONCERT D'HOTEL COCHAMBRE DE DISSABTE VA SER L'ACTIVITAT AMB MÉS PÚBLIC D'UNA FESTA QUE COMPTAVA COM A NOVETAT AMB UN XOU DE DRONS

La gresca de Sant
Fost en imatges
Divendres passat arribava el tret
de sortida de la festa major santfostenca, amb el pregó de la UE
Sant Fost CF (5) amb motiu dels 90
anys que el club de futbol va complir el 2021 i l'espectacle de drons
(1) que suplia els habituals focs
artificials.
La gresca d'enguany ha recuperat clàssics que en pandèmia no
s'havien pogut organitzar, com
el concurs de paelles (2) –amb
premis per als grups Pa-el-i-ella,
Puturrú de Fua, Papaelleta, Paella
Rock i Els Gunis–. També ha tornat
la competició de les colles santfostenques, que enguany han guanyat
Los Ciervos (3).

1

2

3

Cal destacar que els principals
concerts del programa van tornar
a celebrar-se a la zona esportiva,
una ubicació que va estrenar-se
en la festa d'estiu de l'any passat,
encara amb restriccions pandèmiques. L'actuació que més públic va
congregar va ser el concert d'Hotel
Cochambre de dissabte, en el qual
fins i tot l'Ajuntament va haver de
tancar l'accés temporalment. Davant la gran quantitat d'assistents,
el consistori va haver de reorganitzar la seguretat i fins i tot va fer
que hi anés una segona ambulància per motius de seguretat. Finalment, tothom hi va poder entrar.
fotos: aj. sant fost / los ciervos / s.c.r.

4

5

16

DV, 29 JULIOL 2022

