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Territori preveu executar 150 km de xarxa 
ciclista al Vallès en els pròxims 5 anys

En el marc de l’Estratègia Catalana 

de la bicicleta, que a finals de 2019 

el Govern va definir conjuntament 

amb les entitats de la bicicleta i la 

participació d’altres administraci-

ons, el Departament de Territori 

del Govern català ha començat a 

posar fil a l'agulla a una reivindica-

ció històrica del Vallès, la d'incre-

mentar la xarxa ciclista tant a ni-

vell urbà com interurbà i potenciar 

la intermodalitat amb el transport 

ferroviari.

El principal repte de l’estratègia 

és aconseguir que la bicicleta si-

gui protagonista d’una "mobilitat 
quotidiana més amable", expli-

ca el subdirector de Planificació i 

Tecnologia de la Direcció General 

d’Infraestructures, Santi Ribas, 

aconseguint així duplicar la quota 

modal de la bicicleta per arribar a 

un 8% dels desplaçaments urbans 

-que en el cas del Vallès està al vol-

tant de l'1%- .

En aquest sentit la Generalitat 

treballa amb l'objectiu de desple-

gar 150 km de xarxa ciclista arreu 

del Vallès, en els pròxims 5 anys. 

Per dur a terme aquest projec-

te "ambiciós", segons Ribas, cal 

comptar amb "corredors amb 
una infraestructura ciclable de 
qualitat". 

En concret, pel que fa al Baix Va-

llès, des del departament de Terri-

tori estan treballant en l'estudi per 

millorar la connexió amb bicicleta 

del CIM Vallès, des de Santa Perpè-

tua fins a l'estació de Mollet-San-

ta Rosa, i també la de l'estació de 

EL GOVERN CATALÀ ESTUDIA UN SISTEMA INTEGRAT QUE PERMETI ALS USUARIS DE LA BICICLETA UTILITZAR QUALSEVOL DELS TANCATS  PER AQUESTS VEHICLES QUE ES PREVEU INSTAL·LAR A LA COMARCA

VIES CICLISTES   Estat de la xarxa al Vallès Oriental i Occidental  respecte a la xarxa ciclable prevista per l'ATM

font: memòria del pemv

La Generalitat projecta crear nous tancats per a 
bicicletes a Mollet, la Llagosta i Montmeló

El Govern estudia millorar la connexió amb el CIM 
Vallès i amb el polígon industrial de Martorelles

MOBILITAT  Desplaçaments interurbans interns al Vallès a peu i en bici (%)

font: memòria del pemv

cara a incrementar la mobilitat 

amb bicicleta: "Tenir entre 5 i 
10 km de municipis connectats 
amb seguretat, pot comportar 

quotes de mobilitat en bicicleta 
significatives". De fet, segons Ri-

bas, actualment la quota de mobi-

litat en un municipi mitjà és d’un 

1%, perquè generalment no hi ha 

una bona adaptabilitat a la bici. 

Una altra de les propostes del 

Departament a banda de la segre-

gació, és la pacificació de les vies. 

Una aposta que per al subdirector 

de Planificació i Tecnologia, va 

més enllà de la reducció de la ve-

locitat per als vehicles motoritzats: 

"La mobilitat 30 és una bona 
fórmula de pacificar la ciutat, 
però aquests canvis no només 
han d’estar en la senyalització. 
El cotxe necessita canvis visuals 
com poden ser portes d'entrada, 
canvis d'aparcaments... El con-
ductor ha d’entendre que entra 
en un espai diferent". 

Nous tancats per a bicicletes
A banda  d'incrementar la xarxa ci-

clista, tant urbana com interurbana, 

una altra de les estratègies del Go-

vern és apostar per la intermodali-

tat amb el transport ferroviari, amb 

l'objectiu que els passatgers puguin 

combinar l'ús del transport públic, 

com és el tren, amb la bicicleta en 

els seus trajectes quotidians i pu-

guin aparcar-la en un lloc segur.

En aquesta direcció, la Generali-

tat  ha posat en marxa nous projec-

tes per crear tancats de bicicletes a 

l'entorn de les estacions ferroviàri-

es. Per una banda, es treballa amb 

Ferrocarrils de la Generalitat per 

instal·lar nou d'aquests aparca-

ments i per altra banda, també hi ha 

projectats amb Renfe tancats com 

el que es va inaugurar recentment 

a l'estació de Mollet-Sant Fost. En 

      Xarxa ciclable

 

       ------ Ciclable

       ------ No ciclable

       ------ Secundària i cicloturística

Mollet-Sant Fost amb el polígon 

industrial de Martorelles. 

En la majoria d'aquestes vies, i 

sobretot en les interurbanes, l'ob-

jectiu del departament de Ter-

ritori és crear una xarxa ciclista 

segregada de la via motoritzada. 

Uns treballs que solen tenir costos 

importants, segons indica Ribas: 

"Estem fent actuacions que per-
fectament poden costar 400.000 
euros el quilòmetre. És una in-
versió significativa, però llavors 
és una mesura segura i la bici-
cleta circula amb total comodi-
tat", afirma.

I és que segons planteja el sub-

director de Planificació i Tecnolo-

gia per als ciutadans és necessària 

aquesta comoditat i seguretat de 
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La millora de les vies ciclistes és un 
dels objectius que s'ha marcat tam-
bé el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i que s'inclou dins el Pla Es-
tratègic de Turisme, de cara a atreu-
re visitants a la comarca. En aquest 
sentit, fa mesos que l'ens treballa 
per marcar les línies estratègiques 
d'un pla específic de turisme cicla-
ble per al territori que preveuen te-
nir redactat durant el 2022. Per fer-
ho, des de l'ens supramunicipal han 
comptat també amb la col·laboració 

d'entitats de la bicicleta.
Entre les propostes més im-

minents, hi ha un projecte per se-
nyalitzar els camins de mobilitat 
lenta de la comarca, que sorgeix de 
l'Estudi de la Xarxa de Camins per la 
mobilitat lenta, que es va realitzar 
el 2017, el qual tenia per objectiu 
identificar aquestes vies del Vallès 
Oriental. Les conclusions d’aquest 
estudi ja detectaven mancances en 
qüestió de senyalització, així que es 
va encarregar un projecte per mi-

El Consell Comarcal aposta per la 
bicicleta per reactivar el turisme 

L'ANY VINENT SE SENYALITZARAN ELS CAMINS FLUVIALS DEL CONGOST, EL MOGENT, EL TENES, EL BESÒS I LA RIERA DE CALDESSTS VEHICLES QUE ES PREVEU INSTAL·LAR A LA COMARCA

31 km
SÓN ELS QUE TÉ EL VALLÈS DE XARXA 
CICLABLE INTERURBANA. AIXÍ MATEIX,
segons l'estudi ambiental estratègic 
del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, 
es disposa d’un projecte de malla 
completa proposat per l’ATM que marca 
les pautes per avançar cap a una xarxa 
completa per a la mobilitat segura 
en bicicleta. La xarxa actual suposa 
tenir executada únicament un 16,5% 
d’aquesta xarxa proposada per l’ATM, 
és a dir, manquen 160 km de carrils 
ciclables per obtenir la malla completa.

aquest cas,  es tracta d'espais cedits 
per l'administrador ferroviari, Adif, 
finançats per la Generalitat i gestio-
nats pels ajuntaments.  

En concret, pel que fa al Vallès 
Oriental, hi ha previstes sis noves  
instal·lacions per aparcar bicicle-
tes a Mollet-Sant Fost (la segona en 
aquesta estació i que s'ubicarà a la 
banda de Sant Fost), a Mollet-San-
ta Rosa, a Granollers-Canovelles, 
a Montmeló, a la Llagosta i a les 
Franqueses.

Cap a un sistema unificat
L'objectiu del Govern és que a mit-
jà termini aquests tancats puguin 
comptar amb un sistema compa-
tible que permeti als usuaris uti-
litzar el servei en qualsevol esta-
ció: "Estem treballant un pla de 

coherència conjuntament amb 

Autoritat del Transport Metro-

polità de l'àrea de Barcelona 

(ATM), perquè a mitjà termini 

un usuari  que s'ha donat d'al-

ta al servei pugui anar al tancat 

que vulgui, gràcies a un sistema 

compatible i escalable que pu-

gui ser comú per a tots", avan-
ça el subdirector de Planificació i 
Tecnologia.   anna mir

llorar-la. En total són vuit els itine-
raris previstos per senyalitzar. 

Dos d’aquests vuit eixos estan si-
tuats en zones de parcs naturals i la 
competència és de la Diputació de 
Barcelona que ja hi està treballat. 
Mentre que un dels altres eixos –el 
del riu Tordera– també es va treba-
llar fa poc. Per tant, des del Consell 
Comarcal s'han centrat en els altres 
cinc eixos que resten, que coinci-
deixen amb els camins fluvials de la 
comarca, els quals es faran en dues 
fases. Els primers a senyalitzar-se 
seran l'eix del riu Congost i l'eix del 
riu Mogent. Els treballs, adjudicats 
aquest mes d'octubre, començaran 
entre finals d'any i principis del 
2022.

Mentre que la redacció del pro-
jecte de la segona fase –Eix del riu 
Tenes, Eix de la riera de Caldes i Eix 
del riu Besòs– també està en procés 

i s’espera poder-la tenir per a prin-
cipis del 2022, per poder demanar 
l’execució l’any vinent. 

Aquests projectes s'afegirien al 
de recuperar els camins fluvials de 
les conques del Besòs i de la Tor-
dera, tant per al trànsit de vianants 
com de bicicletes, que el Consorci 
Besòs Tordera, juntament amb el 
Consell Comarcal del Vallès Orien-
tal i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, han presentat davant 
el Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme per optar als fons Next Ge-
neration. 

L'objectiu de tot plegat, segons 
explica el conseller de Turisme del 
Vallès Oriental, Àlex Valiente, és el 
d'"afavorir el turisme sostenible 

a la comarca". En aquest sentit,  
des de l'ens també han sol·licitat 
per al territori el segell de ciclotu-
risme que atorga la Generalitat.   

EN FUNCIONAMENT ELS TRAMS DE LA 
RUTA MEDITERRÀNIA PRELITORAL
n  En els pròxims tres anys el Govern preveu comptar amb un mapa de 1.500 km de 
rutes cicloturístiques de llarg recorregut. Una de les més importants és l'EuroVelo 8, 
entre Cadis i Xipre, que transcorre per Catalunya i que la Generalitat està impulsant 
des de la Jonquera fins a Ulldecona. Fins ara l’EuroVelo 8 a Catalunya s’estenia 
entre la Jonquera i Sils i a partir d’ara entren en funcionament els trams d’accés a 
Barcelona i també de la Ruta Mediterrània Prelitoral, que complementa l’EuroVelo 8 
per les valls fluvials del Besòs-Mogent i el Llobregat. Uns treballs que han suposat la 
senyalització de més de 81 quilòmetres amb una inversió de 54.000 euros. Ambdues 
rutes  formen la Ruta Mediterrània a Catalunya amb 540 km, dels quals en servei 95 
km entre la Jonquera i Sils i uns altres 90 km recentment senyalitzats.

"Les inversions han estat 
molt minses fins ara"
MOLLET. Des de Mollet Pedala, el 
seu portaveu, Albert Rodríguez, 
considera que les inversions dels 
últims anys per la mobilitat en bi-
cicleta al territori "han estat molt 

minses" i que "no hi ha una con-

nectivitat real". També denuncia 
que hi ha zones on els ciclistes han 
d'anar per la llera del riu: "Això 

no és legal, tots els camins han 

d'anar fora de la llera", alerta Ro-
dríguez posant l'accent en els dies 

plujosos o quan baixa amb més for-
ça el riu, dies en els quals aquests 
camins queden inutilitzats. En són 
un exemple d'aquests casos, trams 
com el que va de Mollet a la Llagos-
ta pel Besòs. Segons Rodríguez a les 
zones de "fora de l'àrea metropo-

litana no s'ha pensat a connectar 

la ciutat" i reclama que la xarxa ci-
cloturística tingui un doble ús i no 
només d'oci, com planteja el Con-
sell Comarcal.  a.m.

MOLLET PEDALA DEMANA UN DOBLE ÚS DE LA XARXA CICLOTURÍSTICA

SENYALITZACIÓ El Consell Comarcal indicarà els camins de mobilitat lenta

arxiu
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El Consorci de la Zona Franca compra una 
finca municipal al Calderí per 1,5 milions
MOLLET. La finca propietat de 

l'Ajuntament de Mollet on es troba 

el camp de futbol de la Zona Sud ha 

passat a mans del Consorci de la 

Zona Franca de Barcelona (CZFB), 

màxim propietari dels terrenys 

del Calderí. L'operació de com-

pra-venda de la finca es tancava el 

passat mes de juny per un import 

d'1.486.910 € més IVA. L'Ajunta-

ment, a través de l'empresa pú-

blica Mollet Impulsa, va posar a la 

venda els terrenys de 9.142 me-

tres quadrats per mitjà d'un con-

curs públic el desembre de 2020, 

una licitació que en un primer mo-

ment va quedar deserta. 

El 24 de maig d'enguany, però, 

el Consorci de la Zona Franca pre-

sentava oferta per adquirir els ter-

renys que, finalment, es venien pel 

preu de licitació. Tot i la venda al 

CZFB, el plec de clàusules del con-

tracte de compravenda inclou la 

cessió de l’ús del terreny a favor de 

l’Ajuntament fins que disposi d'un 

nou camp de futbol en els terrenys 

que la Modificació del Pla General 

del Calderí.

Amb aquesta adquisició, el CZFB 

és propietari de 85.000 metres 

quadrats dels 291.000 de sòl que 

abraça el projecte a l'actual espai 

agrícola. Abans de la crisi finan-

cera i immobiliària que va escla-

tar el 2008, el CZFB i l'empresa 

immobiliària Amrey com a socis 

eren propietaris de més de la mei-

tat dels terrenys –149.933 metres 

quadrats–. Amb tot, Amrey no va 

superar la crisi i les seves propie-

tats van passar a mans d'entitats 

financeres. Segons fonts del CZFB 

consultades per SomMollet, l'ens 

no té "cap intenció" d'adquirir 

més terrenys al Calderí.

Projecte d'urbanització
D'altra banda, la tramitació per 

tirar endavant la urbanització de 

l'espai continua endavant. Segons 

el mateix CZFB, el passat 15 d'oc-

tubre es va realitzar una Assem-

blea General Extraordinària de la 

Junta de Compensació del Sector el 

Calderí de Mollet, en la qual es va 

aprovar el Projecte d'Urbanitza-

ció. També es va acordar presen-

tar-lo a l'Ajuntament per a la seva 

tramitació.   laura ortiz mateo

TERRITORI  LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR EL CALDERÍ APROVA EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ I EL LLIURARÀ A L'AJUNTAMENT PERQUÈ EL TRAMITI

Mollet signa la declaració de Glasgow sobre alimentació i clima
SOCIETAT

Mollet és una de les 100 ciutats d’arreu del món que ha signat la Declaració de Glasgow sobre Alimentació i Clima 

comprometent-se a abordar l’emergència climàtica a través de polítiques alimentàries integrades, una declaració presentada 

aquesta setmana en el marc de la Conferència contra el Canvi Climàtic (COP26). El document és un compromís dels governs 

locals i regionals per fer front a l'emergència climàtica mitjançant la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

dels sistemes alimentaris urbans i regionals i amb polítiques alimentàries integrades. 

ELS DETRACTORS DE LA URBANITZACIÓ DEL 
CALDERÍ MOSTREN LA SEVA FORÇA AL CARRER 
Coincidint amb la cimera mundial 
del clima 2021 a Glasgow, més de 
350 molletans i molletanes van sortir 
diumenge passat al carrer per mostrar 
el seu rebuig a la urbanització del nou 
barri a la zona agrícola del Calderí. 
"Sortim avui per denunciar que el 

Calderí no es toca, que no volem un 

nou macrobarri per a més de 4.000 

persones, que no volem més ciment, 

més asfalt i més contaminació i que 

cal defensar els espais agrícoles, 

en un context de canvi climàtic tan 

brutal com el que vivim", deia Txus 
Carrasco, portaveu de la Plataforma 
Salvem El Calderí, encarregada 
d'organitzar la jornada. 

La manifestació es va celebrar amb 
l'objectiu de "reivindicar el dret del 

poble a decidir el futur de la seva 

ciutat d'una manera participativa i 

per denunciar que això no s'ha fet 

en el cas de la modifi cació puntual 
del Calderí, en la qual s'ha negat a 

la gent a opinar i a repensar aquest 

espai en clau més sostenible", deia el 
portaveu de la Plataforma molletana 

qui afegia que "en aquesta lluita per 

salvar El Calderí ens hi va la salut i 

ens hi va la vida".
La manifestació seguida per 

entitats, famílies i representants 
polítics d'Ara Mollet ERC, Mollet en 
Comú, Junts Mollet, Comunistes Mollet 
i la CUP va començar a les 10.30 h 
a la plaça Catalunya de Mollet. Un 
recorregut que va arribar fi ns als 
terrenys del Calderí i que va posar el 
seu punt fi nal davant l'Ajuntament on 
es van fer els parlaments.

Durant la marxa, on es van poder 
llegir consignes com Sense natura 

no hi ha agricultura, Per la salut i la 

vida o Més enciams i menys totxos, 
també es van veure reivindicacions 
per preservar l'espai natural de 
Gallecs i en contra de la urbanització 
d'uns terrenys al barri de Santa Rosa. 
Perquè, com deia el portaveu de la 
Plataforma Salvem el Calderí: "No és 

una lluita de Mollet i del Baix Vallès, 

és una lluita del país sencer. El que 

està passant a Mollet amb el Calderí 

està passant en multitud de llocs a 

Catalunya, amb projectes molt similars. 

Es repeteixen els esquemes i els 

missatges dels poders i també la lluita 

de la gent", concloïa Carrasco.
En el mateix sentit s'expressava 

divendres al Casal Cultural Jaume 
Grau, biòleg i membre d'Ecologistes 
en Acció, durant la xerrada Urbanisme 

i canvi climàtic: una història de por. 
Segons el biòleg, tenim menys de 
10 anys - perquè el 2030 ja haurien 
d'haver aturat les emissions en un 
percentatge molt signifi catiu- "per 

garantir que no superem el grau 

i mig d'escalfament global" i "cal 

actuar de forma immediata". A banda 
de l'acció personal dels ciutadans, el 
biòleg va posar l'accent en la implicació 
que han de tenir les administracions 
i els governs, en com han de ser de 
coherents: "Això vol dir posar en 

qüestió com a mínim grans projectes 

d'expansió com és el Calderí o 

tants altres que hi ha a Catalunya 

avui en dia. Aquests projectes són 

contribucions molt negatives a la crisi 

climàtica i s'ha de dir així", opinava.

anna mir

L'AV de Santa Rosa dissabte va tirar endavant una acció de rebuig a l'edificació 
de pisos que preveu el nou POUM al barri. L'entitat va plantar creus al bosquet 
a tocar dels Pinetons i una pancarta on es llegia Salvem els Pinetons. A Mollet 

no més totxos i més serveis. "Mentre mig mon es reuneix per parlar de com 
lluitar contra el  canvi climàtic i reduir les emissions de CO2, a Mollet pretenen 
crear més de 2.800 habitatges nous, alguns d'ells a Santa Rosa, destruint els 
pocs espais verds que queden", denuncien des de l'AV. Segons l'entitat, el 
mateix dissabte al vespre, la Policia Municipal va treure les creus i la pancarta.

av santa rosa

Acció veïnal contra el pisos a Santa Rosa  
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Mica en mica tornem a la rutina, 
tornem a la tant enyorada norma-
litat!

Cada cop hi ha més activitats per 
part de les entitats, els carrers són 
més transitats i s’ha intensificat les relacions 
socials entre els nostres veïns i veïnes.
Quantes ganes teníem de tornar a una certa 
normalitat.

Més activitat implica més necessitat i inversió 
en serveis, de neteja, en seguretat, i en equipa-
ments.

Des del PSC Parets seguim defensant una aposta 
inequívoca per la neteja i condicionament de la 
via pública, per la seguretat, i per la preservació 
dels nostres espais de convivència i drets soci-
als.

Aquesta és la nostra bandera i polítiques d’es-
querres: invertir recursos en les persones i en el 
seu benestar.

Tot, sense oblidar que properament, el 25 de 
Novembre, celebrarem un any més el Dia Inter-
nacional contra la Violència contra les dones. 
Les paretanes i els paretans compartim el dolor 
de les víctimes i dels seus familiars i ratifiquem 

BENDITA RUTINA!

c. Prat de la Riba, 5 · Parets               pscparets2016@gmail.com             @PSCParets              PSC Parets del Vallès

el nostre compromís per combatre aquesta xa-
cra social. No n’hi ha prou amb manifestos i 
proclames. No és suficient. Instem el govern 
espanyol a l’actualització i renovació del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere a les Corts 
Generals per buscar un major consens polític i 
social. Això, acompanyat de més recursos eco-
nòmics i agents especialitzats per lluitar contra 
totes les formes de violència masclista.

Totes i tots, des de totes les institucions hem 
anar de la mà en aquesta lluita i en la lluita con-
tra l’homofòbia. En aquestes lluites no hi ha 
matisos. O és blanc o és negre.

Vivim temps convulsos i d’incertesa. Cal tro-
bar sinergies i tendir ponts per avançar plegats, 
més enllà de les ideologies polítiques. Aquesta 
és la única manera de seguir avançant. Dialogar, 
acordar i actuar.

Des del PSC Parets ens comprometem a escoltar 
les propostes i idees de totes i tots, sense excep-
ció. Casa nostra és casa vostra.

Aprofitem la represa i la norma-
litat que vivim després de tant 
temps a mig gas per convidar-vos 
a fer-nos arribar les vostres pro-
postes per fer de Parets, cada dia, 
un millor poble. Volem recuperar 

tot el temps perdut en el passat immediat i po-
sar Parets al lloc on sempre ha estat.

Volem créixer en actius i en activistes socials. 
Us oferim vocació, dedicació, proximitat i ho-
nestedat.

Ho farem més o menys bé, però ens hi deixarem 
la pell fins a fer-ho possible.

Properament us presentarem una campanya 
d’afiliació per sumar persones, idees i propos-
tes.

Visca Parets i visca la seva gent!



dv, 12 novembre 20216

El govern de Sant Fost reduirà el 
rebut de l'IBI un 3% l'any vinent
SANT FOST. El ple de Sant Fost va 

aprovar divendres, en sessió extra-

ordinària, les ordenances fiscals del 

2022. Entre les modificacions, el go-

vern, amb el vot favorable del PSC, va 

acordar reduir aproximadament un 

3% el rebut de l'Impost de Béns Im-

mobles (IBI) de cara a l'any vinent. 

"Reduïm el tipus de gravamen de 
l'IBI del 0,69% al 0,67%. Això im-
plica una reducció aproximada 
del 3% en el rebut", anunciava el 

regidor d'Hisenda, Juan Fernández, 

qui indicava també que les famílies 

nombroses es tornaran a beneficiar 

de les bonificacions de l'IBI, que es 

percebran mitjançant un quadre es-

tablert segons el valor cadastral de 

l'habitatge.

Una proposta que s'enduia el vot 

favorable del PSC, tot i la petició 

que feia al ple la regidora socialis-

ta, Xènia Guerra: "La baixada de 
l'IBI era necessària després de 
la pandèmia que encara patim. 
És per això que no volem que-
dar-nos amb aquesta baixada, 
i demanem que si la liquidació 
del 2021 ho permet, baixin l'IBI 
2 punts més", deia l'edil.

 "Fan un retoc cosmètic per dir 
que baixen l'IBI, però respecte 
al 2019 el pugen", criticava des 

d'ERC-Junts, el portaveu Carles Mi-

quel, qui lamentava també que des-

aparegui el llindar de renda en la 

bonificació de les famílies nombro-

ses, una mesura que es va aprovar 

ERC-Junts en el seu mandat i que 

segons Miquel ara "només bene-
ficiarà aquelles famílies que no 
necessitin la bonificació".

 Per la seva banda, l'alcaldessa, 

Montserrat Sanmartí assegurava: 

"Me n'alegro que el PSC, IUSF i 
En Comú Podem prioritzem les 

TRIBUTS  EL PLE VA DONAR LLUM VERDA A LA GRATUÏTAT DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI PER A PERSONES AMB GRAU DE DEPENDÈNCIA

EL PLE  Va aprovar divendres passat les ordenances municipals

aj. sant fost
necessitats de les famílies" i la-

mentava que el seu govern no pu-

gui abaixar més els impostos.

Ajuda al domicili
Tot i la crítica, Miquel es felicitava 

que es mantinguessin les bonifi-

cacions establertes durant el seu 

mandat com la de les llars que in-

troduïssin sistemes d'aprofitament 

energètic provinent del sol o el re-

càrrec del 50% als habitatges buits. 

També va considerar molt raona-

bles l’eliminació de la taxa per a l'ex-

pedició del certificat d'empadrona-

ment i adaptar els costos de la taxa 

per la prestació del servei d’ajuda al 

domicili i altres serveis assistencials 

i, de promoció de la salut. 

Una modificació aquesta última 

de la qual, des d'En Comú Podem, 

el regidor Alberto Bastida, deia 

estar-ne molt content: "A partir 

SANTA MARIA. El projecte per ar-

ranjar el camí paral·lel a la carrete-

ra BV-5006 que dona accés al nucli 

urbà de Santa Maria de Martorelles, 

ha estat la proposta més votada pel 

veïnat en el marc dels pressupos-

tos participatius promoguts per 

l'Ajuntament.

En total s'han recollit 77 vots và-

lids del veïnat, que podia triar un 

màxim de quatre dels vuit projec-

tes finalistes. L'arranjament de la 

carretera ha estat la proposta més 

votada amb 58 suports, seguida 

de la de tapar els contenidors d'es-

combraries amb llistons de fusta 

per dignificar la imatge de les vies.

L’import de l’obra per arranjar el 

camí estaria al voltant dels 15.000 

€ que es van reservar per portar 

a terme els pressupostos parti-

cipatius. "Ens posem en marxa 

per iniciar les obres tan aviat 
tinguem els pressupostos i els 
permisos per arranjar el camí", 

apunten des del govern local.

Respecte al segon projecte més 

votat l'executiu local també pren 

el compromís d'incorporar-lo al 

pressupost del 2022 atenent al seu 

cost final.

Des del govern també avancen 

que s'estudiarà la possibilitat de 

tirar endavant el tercer i quart pro-

jecte més votats – instal·lar aparells 

de fitness al parc vell i instal·lar 

tendals per crear zones d'ombra 

al parc de la Torrentera– "segons 
la disponibilitat que tinguem 
en elaborar el nou pressupost", 

apunten. 

Santa Maria vota perquè 
s'arrangi el camí paral·lel 
a la carretera 

CONVIVÈNCIA HA ESTAT EL PROJECTE MÉS VOTAT DINS ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Mútua Mollet ofereix 

una xerrada sobre la 

vacuna de la Covid

MOLLET. Mútua Mollet organitza 

el dijous 18 de novembre la con-

ferència titulada L'estratègia de 

vacunació enfront la COVID-19: 3a 

dosi, vacuna antigripal... què hem 

de saber? La xerrada anirà a càrrec 

de la doctora Blanca Borràs i es 

podrà seguir pel canal de Youtube. 

SALUT

TRIBUNALS 

La fiscalia manté la 

pena de 5 anys de 

presó pel molletà 

dels '9 de Lledoners'

MOLLET. El penal 1 de Manresa ab-

soldrà sis dels nou acusats del cas 

conegut com a '9 de Lledoners'. 

En la darrera jornada del judici, la 

fiscalia va retirar el delicte de de-

sordres públics per a sis dels en-

causats, pels quals demanava una 

pena de tres anys de presó. Per con-

tra, però, va mantenir els delictes 

d'atemptat a agents de l'autoritat, 

desordres públics i va rebaixar el 

de lesions greus a lleus per als al-

tres tres, un d'ells veí de Mollet. En 

total, demana 5 anys de presó i una 

multa de 1.080 euros. Mentre que 

la defensa en demana l'absolució.  

"Vam arribar allà, ens vam 
trobar la barricada i vam baixar 
del cotxe. Al cap de pocs minuts 
un mosso em va agafar del braç 
i em va identificar, encara no en-
tenc per què", va relatar durant el 

judici el molletà. El jove, que pateix 

una lesió a l'esquena, va assegurar 

que ni va muntar les barricades ni 

va anar a la protesta al pont de la 

carretera, on es va produir l'agres-

sió als agents. El cas ha quedat vist 

per sentència. 

d'avui Sant Fost deixa enrere el 
copagament i tindrà un servei 
d'assistència per a les persones 
amb grau de dependència de 
forma gratuïta", afirmava Basti-

da. El regidor també va anunciar 

l'ampliació de la gratuïtat del ser-

vei que es presta a persones que 

tenen un grau 3 de dependència 

amb un total de 46 hores.  
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Mollet Coworking
Tu oficina compartida de alquiler mensual

No pagues de más por tu oficina

ESPACIO 
DE TRABAJO

SALAS 
DE REUNIONES

DOMICILIACIÓN 
DE EMPRESAS

Avda. Antoni Gaudí, 71 · 08100 - Mollet del Vallès · T. 93 593 52 44 · hola@molletcoworking.com

www.molletcoworking.com

Sant Antoni, 18 
(Cantonada la Fàbrica) 
PARETS DELS VALLÈS

Tel. 93 573 11 52 / 93 573 10 77
info@plantadamultigestio.org

TENIM 
LA MILLOR 

ASSEGURANÇA 
I PREU PER A TU!

Visita’ns sense
compromís!JUNTS 

SOM MÉS 
FORTS
Ens  adaptem 

a les teves 
nesessitats
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El Mercat Vell acollirà un 
congrés internacional 
de professionals de la 
seguretat viària

MOLLET. El Mercat Vell acollirà la 

setmana vinent, del 16 al 19 de 

novembre, la tercera edició del 

Congrés Internacional de Profes-

sionals per a la Seguretat i l'Edu-

cació Viària. Les jornades orga-

nitzades  per l'associació que du 

el mateix nom, comptaran amb la 

presència de més de 70 ponents 

procedents de més de 12 països i 

se celebren amb la finalitat de pro-

moure "l'educació viària com a 

prevenció per evitar accidents 

de trànsit", explicava el seu de-

legat, José Maria Navarro, durant 

la presentació del Congrés que va 

tenir lloc a l'Ajuntament de Mo-

llet. Uns accidents que provoquen 

MOBILITAT L'ACTE S'INAUGURARÀ DIMARTS 16 DE NOVEMBRE

A L'AJUNTAMENT L'acte de presentació del Congrés que es farà a Mollet

a.M.

L'estació de la qualitat de l'aire de 
Mollet incorpora un equip per 
mesurar partícules en suspensió
MOLLET. L'estació de mesurament 

de la contaminació de Mollet ha es-

trenat nous equipaments automà-

tics per poder controlar els nivells 

atmosfèrics de PM10 i PM2,5, uns 

contaminants que fins ara no es 

tenien mesurats automàticament 

en aquest punt. El Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural ha posat en marxa 

aquestes darreres setmanes sis 

nous equips de mesurament auto-

màtic de partícules PM10 i PM2,5 

en diversos punts de la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contami-

nació Atmosfèrica (XVPCA).

Un d'aquests nous punts és a 

l'estació molletana situada a la 

pista municipal d'atletisme de la 

Pedra Salvadora, que amb aques-

ta novetat ja proporciona dades 

dels nivells de contaminació de 

PM10, NO2, NOX, NO i PM2,5. Amb 

el nou equipament, l'estació podrà 

controlar els nivells de contamina-

ció de les partícules en suspensió 

PM10 (diàmetres inferiors a 10 

micres) i PM2,5, (inferiors a 2,5 

micres). Aquestes partícules pro-

venen de fonts naturals i també són 

produïdes per l'activitat humana, 

amb fonts emissores vinculades al 

trànsit, les calefaccions, les indús-

tries, la construcció, les pedreres 

o la foneria. Les dades obtingudes 

es poden consultar en temps real a 

través del web Vols saber què respi-

res?, de l'aplicació mòbil Aire.Cat i 

del portal de dades obertes.

La Generalitat afirma que vigila 

des de fa anys aquests contami-

nants de forma manual, que és el 

mètode de referència que estableix 

la legislació europea. La connexió 

automàtica, però, "contribuirà 

a complementar aquesta vigi-

lància  i a disposar de manera 

més àgil d’informació sobre els 

nivells de partícules en l’aire", 

apunten des d'Acció Climàtica.

Nivells d'NO2 a Mollet
Pel que fa als nivells d'NO2, segons 

l'anuari La qualitat de l'aire a Cata-

lunya 2020, publicat pel Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat, l'any passat l'estació 

situada a les pistes d'atletisme, molt 

propera a l'autopista AP-7, va ser 

la tercera amb uns nivells mitjans 

d'NO2 més alts a Catalunya per dar-

rere de la de l'Eixample i Gràcia-Sant 

Gervasi de Barcelona. L'estació va registrar una mitjana de 29 μg/m³, una dada inferior als 38 μg/m³ de 
2019, una baixada molt vinculada 

a l'any pandèmic. Des del 2016, els 

nivells d'NO2 a l'estació molletana 

s'han anat reduint i des del 2019 es-

tan per sota del límit anual per l’NO2 

per a la protecció de la salut huma-na, establert en 40 μg/m3. 

MEDI AMBIENT FINS ARA L'ESTACIÓ NOMÉS MESURAVA ELS NIVELLS DE DIÒXID DE NITROGEN (NO2)

Inici de la campanya de 

recollida de fulles a la ciutat
MOLLET. L’Ajuntament ha iniciat la 

campanya especial de recollida de 

fulles, coincidint amb l’època de 

l’any on l’afectació per la caiguda 

de fulles és més elevada. Les actu-

acions se centren a tots els barris 

de la ciutat, parcs i places amb molt 

arbrat i punts o carrers on hi poden 

haver problemes d’embussaments 

d’embornals. El servei es realitza 

els dilluns i els dijous, al llarg de 60 

jornades. En aquest sentit, des de la 

plataforma Per un Mollet Respira-

ble i lliure de contaminació han tor-

nat a denunciar a les xarxes l'ús que 

el servei de neteja municipal fa dels 

bufadors, un sistema que conside-

ren contraproduent per a la salut. 

LES TASQUES S'ALLARGARAN FINS A LA PRIMAVERA

La Bassassa organitza 

una sortida micològica 

a Santa Maria

SANTA MARIA. La Bassassa Grup 

Naturalista organitza aquest diu-

menge la 9a Jornada Micològica. 

La sortida començarà a les 10.30 h 

des de la plaça Joan Matons i esta-

rà guiada per la vicepresidenta de 

la Societat Catalana de Micologia, 

Laia Ribas. La jornada clourà amb 

una botifarrada a les 13 h. 

NATURA

"més d'1 milió de morts a l'any, 

segons l'Organització Mundial 

de la Salut", destacava el delegat 

de l'entitat.

Premi 'Educa Ciudad Zero'
Navarro va estar acompanyat en 

aquest acte per l'alcalde de Mollet, 

Josep Monràs, i el regidor de Se-

guretat Ciutadana, Juanjo Baños. 

Ambdós van agrair a l'associació 

la confiança dipositada en la ciu-

tat per celebrar la tercera edició 

del Congrés. També van tenir pa-

raules d'agraïment pel premi que 

l'associació els ha concedit en la 

Categoria d’or de la II edició dels 

Premis Educa Ciudad Zero per no 

haver registrat cap accident de 

trànsit mortal al nucli urbà entre 

els anys 2019 i 2020. Un reconei-

xement que el regidor de Segure-

tat afirmava que "continuarà en 

el temps" i que no ha estat casual, 

sinó que ve donat per "la bona fei-

na de la policia municipal" por-

tant l'educació vial a les aules. 
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Adif adjudica la remodelació d'estacions 
del tram del desdoblament de l'R3
PARETS. Adif ha adjudicat les obres 

de remodelació de les quatre esta-

cions del tram del desdoblament 

de l'R3 –Parets, Granollers-Cano-

velles, les Franqueses i la Garriga– 

a la UTE Obrascón Huarte Lain i 

Agrupación Guinovart Obras y Ser-

vicios Hispania. Els treballs tenen 

un pressupost de 14.507.307 euros 

i un termini d'execució estimat de 

28 mesos. Es tracta d'uns treballs 

previs a la propera duplicació de la 

via de la línia R3 en el tram Parets 

- la Garriga, que permetrà absorbir 

més circulacions, amb una millora 

de la fiabilitat i eficàcia de l'explota-

ció ferroviària, assegura l'adminis-

trador d'infraestructures.

El projecte de remodelació in-

clou les actuacions en via i electri-

ficació, i la tasca principal consis-

tirà en la prolongació, ampliació i 

recreixement de les andanes fins a 

arribar als 210 metres de longitud 

útil, i 68 centímetres sobre la cota 

de cap de carril. Això permetrà la 

parada de trens tipus Civia, de 5 

cotxes de doble composició.

També se substituiran els pas-

sos de vianants entre andanes 

existents per altres passos infe-

riors adaptats a persones amb 

mobilitat reduïda, dotats de nuclis 

d'accés d'escales i ascensors, de 

manera que s'augmentarà la segu-

retat a les estacions.

Una altra de les actuacions pre-

vistes és l'adequació de les vies a 

una nova configuració funcional 

del projecte de duplicació, de ma-

nera que s'aixecaran els aparells 

INFRAESTRUCTURES ELS TREBALLS TENEN UN PRESSUPOST DE 14,5 MILIONS I CONTEMPLEN L'ADAPTACIÓ DE VIES I ANDANES

Espais als 
cementiris per a la 
diversitat religiosa
El Vallès Oriental serà pioner en 

abordar la diversitat religiosa als 

cementiris. El Consell Comarcal 

comença a treballar en l'abordatge 

dels cementiris multiconfessionals 

per "avançar-nos a una realitat 

que ens trobarem ben aviat", per 

tractar "una situació molt sensi-

ble com és el ritus d'enterrament 

de les persones", deia el president 

de l'ens, Emilio Cordero. Per fer-ho,  

la Diputació farà un estudi prospec-

tiu i proposarà solucions a una de-

manda que anirà  en  augment.  

De  fet, la Diputació ja va pre-

sentar al Consell d'Alcaldies el do-

cument Cementiris i diversitat, un 

document que planteja una pros-

pecció  a fer en diferents fases. Les 

actuacions inclouen una aproxima-

ció demogràfica i sociològica a la 

gestió de la diversitat  religiosa  als 

cementiris i l'anàlisi de la realitat  

existent. També es diagnosticaran 

les necessitats, disponibilitats i op-

cions i alternatives.  Es  faria  en  tots  

els  municipis  de  més  de  10.000  

habitants, i en els de  menys  de  

5.000 que  hi  vulguin  participar.  

SERVEIS FUNERARIS

Prova per regenerar 
l'aigua de l'EDAR de 
Montornès i destinar-la 
a nous usos

Els residus electrònics 
recollits a les 
deixalleries creixen 
un 28% en un any

BAIX VALLÈS. El Consoci Besòs Tordera (CBT) 

és un dels ens que forma part del projecte 

europeu PROMISCES que, amb un pressu-

post de 12 milions d’euros, vol desenvo-

lupar solucions innovadores per eliminar 

contaminants del medi. En el cas del CBT, 

s'estudiarà l’eliminació de contaminants per 

a l’obtenció d’aigua regenerada amb nous 

usos a la depuradora de Montornès. L’elevat 

component industrial de l’aigua que tracta 

és el motiu que el CBT hagi escollit l'Estació 

Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de 

Montornès per fer l'estudi. El projecte con-

sisteix en la instal·lació d’una planta pilot de 

regeneració d’aigua centrada en l’elimina-

ció de contaminants industrials complexos. 

Mitjançant tractaments avançats i fent ús de 

les instal·lacions del laboratori a l’aire lliure 

ubicat en aquesta EDAR, l’Urban River La-

b(URL), "es tractarà l’aigua de sortida de 

l’EDAR per tal de fer-la apta per a la seva 

reutilització en usos com, per exemple, el 

reg agrícola", expliquen des del Consorci.

El Consorci Besòs Tordera participarà en 

les tasques de construcció, manteniment i 

seguiment de l’operació de la planta pilot, i 

també col·laborarà en la comunicació i difu-

sió dels resultats del projecte.  

MEDI AMBIENT RESIDUS

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

CONSULTORI

Els Jutjats del Mercantil de Barcelona 
han publicat un conjunt de directrius per 
a la tramitació dels anomenats ‘pre-pac-
ks’ concursals.

Mitjançant aquesta nova eina es facilita 
la realització dels actius d’una socie-
tat que es trobi en situació de difi cul-
tat abans d’iniciar-se el procediment 
concursal, a instàncies del deutor i sota 
la supervisió del denominat “adminis-
trador silent” , que és designat pel ju-
tjat. Aquest administrador silent serà 
posteriorment nomenat administrador 
concursal en cas que es procedeixi a 
l’obertura del procediment de concurs 
del deutor, a fi  d’executar una venda del 
negoci.

Amb aquest procediment no cal esperar 
a la tramitació de les diferents fases del 
concurs, la qual cosa redueix el risc que 
la unitat productiva perdi valor durant la 
tramitació d’aquest.

Els passos, de forma resumida, són els 

següents:
· El deutor comunica al jutge que està 
preparant la venda de la totalitat o part 
dels actius de la societat i sol·licita que 
es designi un expert independent.
· Si el jutge aprova la sol·licitud, l’expert 
col·labora amb el deutor per preparar la 
venda i assegurar que el procés es rea-
litza amb publicitat i transparència. En 
aquesta fase els interessats en la com-
pra poden sol·licitar accés a la informa-
ció sobre les unitats productives i valo-
rar si els convé oferir.
· L’expert emetrà un informe assenyalant 
si la negociació s’ha dut a terme amb 
garanties i recollirà les ofertes rebudes. 
Després d’això, el jutge autoritzarà o de-
negarà les operacions proposades.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El “pre-pack concursal”

VALLÈS ORIENTAL. Segons dades del Consorci 

per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, 

l'any passat es van recollir a la xarxa de dei-

xalleries comarcals 967,04 tones de residus 

elèctrics i electrònics, un 28% més que l'any 

anterior. Això suposa gairebé 2,5 quilos de 

residus electrònics per habitant i any, un 

quilo més que fa només 5 anys, quan es van 

recollir a la comarca 646,86 tones de residus 

d'aquest tipus. Això vol dir que en el període 

2016-2020 la quantitat recollida a les deixa-

lleries d'aquests residus va créixer un 49,5%.

L'increment més significatiu dels últims 

anys ha estat el dels grans aparells amb 

components perillosos d'origen domèstic 

amb una dimensió exterior superior a 50 

cm, mentre que els petits aparells amb pi-

les, les bombetes o els fluorescents s'han 

mantingut més o menys estables o, fins i tot, 

s'han reduït. Amb tot, la majoria de residus 

tractats –gairebé un de cada tres– continu-

en sent encara els aparells d'intercanvi de 

temperatura, com microones, congeladors 

o aparells  d'aire condicionat. Cada habitant 

del Vallès Oriental va generar l'any passat, 

segons dades del Consorci de Residus, 2,5 kg 

de residus d'aparells elèctrics i electrònics 

(RAEE). 

arxiu

ESTACIÓ  S'hi faran treballs previs a la duplicació de la via

de la via que queden en desús, i 

es col·locaran els que calguin per 

al pas d'una via a l'altra. També es 

renovarà la superestructura de via 

i es farà l'adequació del sistema 

d'electrificació a la nova configu-

ració i disposició de vies.

Pel que fa als treballs pròpia-

ment de desdoblament del tram 

de via, es van licitar l'estiu passat 

i estan pendents d'adjudicació. 

Tenen un pressupost d'uns 74 mi-

lions d'euros. 

Traspàs de Rodalies
D'altra banda, Ara Parets ERC ha 

presentat una moció per tractar 

en la Junta de Portaveus d’aquest 

novembre on insta el Govern de 

l’Estat a completar íntegrament 

el traspàs del Servei de Rodalies i 

les infraestructures d’aquest ser-

vei. L'escrit exigeix també la cons-

trucció d’una nova estació de tren 

accessible a Parets i la creació d’un 

park and ride que doni servei a les 

poblacions de l’entorn. 
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

Reconeixement internacional al 
projecte d'Hospital Verd de Mollet
MOLLET. El projecte de sostenibili-

tat mediambiental de l’Hospital de 

Mollet ha rebut el reconeixement 

internacional en el marc del 44è 

Congrés Internacional d’Hospitals 

que organitza la International Hos-

pital Federation (IHF) i la Unió Ca-

talana d’Hospitals (UCH).

La Fundació Sanitària Mollet ha 

guanyat el premi Plata en la catego-

ria de Ashikaga-Nikken Excellence 

Award for Green Hospitals dels 

International Awards 2021 que 

s’anunciaven aquest dimecres i 

que reconeix la tasca del centre en 

el seu projecte d'Hospital Verd.

Aquest guardó s’emmarca dins 

dels IHF Awards 2021 amb un co-

mitè format per líders en l’àmbit de 

la salut a nivell mundial amb sis ca-

tegories i més de 250 participants 

de 38 països diferents. La categoria 

dels Ashikaga-Nikken Excellence 

Award for Green Hospitals reco-

neix hospitals i organitzacions en 

l’àmbit de la salut que promouen 

iniciatives de sostenibilitat medi-

ambiental en la qual han estat pre-

miats també un centre de Canadà i 

un d’Alemanya.

La sostenibilitat en àmbits com 

l'energia, l'arquitectura i la ges-

tió de residus són la clau d'aquest 

projecte, que l'Hospital de Mollet 

ha desenvolupat i que ha aconse-

guit resultats palpables en els dar-

rers deu anys com la reducció del 

consum d’electricitat global en un 

15%, de gas en un 13%, d’aigua en 

un 18% i les emissions de CO2 en 

un 71%, malgrat s'ha duplicat l'ac-

tivitat.

“L’objectiu de l’FSM és aconse-

guir que pròximament la nostra 

petjada de carboni sigui del 0%. 

La cultura verda ha de formar 

part de l’estratègia i impregnar 

l’estructura i els processos”, ex-

plica Jaume Duran, director general 

de la Fundació Sanitària Mollet.  

INNOVACIÓ LA FSM REP EL PREMI PLATA EN LA CATEGORIA DE ASHIKAGA-NIKKEN EXCELLENCE AWARD FOR GREEN HOSPITALS

AMB EL GUARDÓ L'equip de la Fundació Sanitària Mollet

fsm

MONTORNÈS. TI Group Automotive 

Systems, empresa del sector auto-

mobilístic situada a Montornès del 

Vallès, ha estat l’empresa guanya-

dora de la cinquena edició del pre-

mi Lismivo a l’empresa del Vallès 

Oriental socialment responsable.

 El premi lismivo és una iniciati-

va de la Xarxa Lismivo, que coor-

dina el Consell Comarcal, i distin-

geix les empreses amb centre de 

treball a la comarca que aposten 

per la integració laboral de les per-

sones amb diversitat funcional i la 

responsabilitat social corporativa. 

“Allò que ens diferencia respec-

te altres proveïdors són aquests 

temes culturals i de persones. 

Intentem fomentar la diversi-

tat”, destacava la Patrícia Rodrí-

guez, directora de Recursos Hu-

mans de l'empresa guardonada. 

TI Group Automotive 
Systems premiada per la 
seva responsabilitat social

INTEGRACIÓ L'EMPRESA DE MONTORNÈS HA GUANYAT LA CINQUENA EDICIÓ DEL PREMI LISMIVO QUE COORDINA EL CONSELL COMARCAL

laura ortiz

AMB EL PREMI  La directora de Recursos Humans d'Automotive Systems

MOLLET DEL VALLÈS

03/11 Jose Berche Pau 69 anys

07/11 Dolores Pedrosa Paez 98 anys

SANTA PERPÈTUA

03/11 Pedro Pinel Grueso 74 anys

07/11 Josefa Martínez Amate 75 anys

07/11 Rosaura García Díaz 90 anys

LA LLAGOSTA

04/11 Eudosia Campañon Adriano 90 anys

08/11 Juan Antonio Mañas López 58 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

EDUCACIÓ

Torna el CuEmE al 
Nostra Senyora de 
Montserrat

PARETS. Els alumnes de cinquè del 

Col·legi Nostra Senyora de Mont-

serrat han creat, en el marc el 

programa Cultura Emprenedora a 

l’Escola, dues cooperatives amb les 

quals produiran portamascaretes, 

clauers, polseres, bosses i guardi-

oles, entre d’altres objectes. Els be-

neficis de la venda dels productes 

els destinaran a La Lluita d’Arnau, 

un projecte solidari per recollir 

fons per a la investigació de la histi-

ocitosi i el càncer infantil a l’Hospi-

tal de Sant Joan de Déu.  
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El mercat dels dimarts torna al Centre L'Ajuntament vol 

implantar l'atenció 

al ciutadà per 

vídeo trucada 

MOLLET. Després de gairebé un any 
i mig, a partir del pròxim dimarts 
23 de novembre, les parades del 
sector tèxtil i de la llar del mercat 
dels dimarts retornaran, majorità-
riament, a les ubicacions prepan-
dèmia un cop han deixat d’estar vi-
gents la majoria de les restriccions 
imposades per la Covid.

Així ho ha anunciat l'Ajuntament 
de Mollet, que ha aconseguit tan-
car un acord amb les associacions 
de marxants i paradistes presents 
al mercat ambulant per al retorn 
de les parades al Centre.

Així, les parades dels sectors 
tèxtil i de la llar quedaran ubicades 
als carrers Anselm Clavé, Ramon 
Casas, Sant Vicenç, Prat de la Riba, 
Barcelona, Balmes, les rambles Fi-
veller i Balmes, el passatge Lliber-
tat i la plaça Major.

La distància entre parades per 
poder esponjar els espais i les di-

ferents alternatives presentades 
durant les reunions han estat un 
dels punts de més difícil encaix. 
"Una de les opcions que presen-

tava l'Ajuntament era retallar 

espai a la rambla perquè només 

hi haguessin parades a una ban-

da i la resta reubicar-les, però fi-

nalment hem aconseguit poder 

retornar a les dues bandes de la 

rambla, a partir del carrer de les 

Monges", explica Toni Puigvert, 
representant d'Asomercat. 

Mesures per esponjar espais
En aquest sentit, una altra de les 
mesures que s'ha acordat pel que 
fa als espais ha estat la reducció de 
totes les parades a un màxim de 
cinc metres. "La negociació ha es-

tat tensa, però hem aconseguit 

un acord perquè el mercat torni 

al centre i torni a ser un motor 

econòmic a la ciutat", admet An-

MOLLET. L'Ajuntament està treba-
llant per implantar nous canals de 
comunicació i servei als ciutadans. 
L'experiència durant la pandèmia 
"ha estimulat l’aparició de nous 

canals que són alternativa i com-

plement a l’atenció presencial i 

tradicional”, explica Xavier Buzón, 
responsable i coordinador de 
l’Àrea de Modernització i Qualitat 
de Serveis. En aquest sentit es tre-
balla per implementar l’atenció per 
vídeo trucada amb la possibilitat de 
realitzar vídeo tràmits a partir de la 
integració a partir de la signatura 
biomètrica en remot; implantar un 
gestor de missatgeria (CMS) amb 
assistent virtual orientat a l’atenció 
i informació ciutadana, i redefinir i 
impulsar un nou projecte d’oficines 
electròniques que faci més accessi-
bles els serveis i faciliti la presenta-
ció i registre de documents. 

D'altra banda, s'han flexibilitzat 
algunes mesures de control d'accés 
a l'Ajuntament, i ja hi ha tràmits que 
es poden fer sense cita prèvia.  

COMERÇ  ELS PARADISTES DEIXARAN LA RIERA SECA I TORNARAN A LA RAMBLA I EL SEU ENTORN A PARTIR DEL 23 DE NOVEMBRE SERVEIS MUNICIPALS

arxiu

REUBICATS Durant la pandèmia els marxants han muntat a Riera Seca

tonio Heredia de l'Associació de 
Paradistes de Mollet.

La regidora de Comerç, Mercè 
Pérez, ha volgut agrair als mar-
xants i a la ciutadania "la seva 

comprensió i col·laboració", i 
afegeix que “els indicadors apun-

ten que ens apropem a una certa 

normalitat, però la pandèmia no 

ha desaparegut i cal que seguim 

prenent mesures de seguretat 

per no donar cap pas enrere”.
En aquest sentit, Heredia conside-

ra que caldrà estar atent a les mesu-
res que es  puguin prendre pel que fa 
a la seguretat sanitària com podrien 
ser el control d'accessos o el rentat 
de mans amb gel hidroalcohòlic. 
"Tot el que sigui prevenció i que 

doni més seguretat serà benvin-

gut perquè també donarà més 

seguretat a la clientela", opina. 

L'acord amb els marxants preveu la 

reducció de les parades a un màxim de 

cinc metres per mantenir les distàncies
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El Govern preveu 20,5 milions 
d'inversió el 2022 al Baix Vallès

Els municipis podran 
seguir ingressant diners 
per les plusvàlues

Lluís Llach participarà 
a Mollet en el debat 
sobre un procés 
constituent català

La JNC al Vallès 
Oriental presenta 
propostes sobre 
emancipació juvenil

BAIX VALLÈS. E Els pressupostos de 

la Generalitat per a 2022 preveuen 

destinar 62,5 milions d'euros en 

inversions directes al Vallès Ori-

ental, la quarta comarca del país 

que acumula una partida més gran 

(un 4,2% del total del pressupost). 

D'aquests, 20,5 milions serien 

per a inversions a municipis del 

Baix Vallès, segons el projecte que 

presentava dimarts el conseller 

d'Economia, Jaume Giró.

La inversió més important a la 

comarca serà el tercer carril de la 

C-17, entre Parets i Granollers i al-

tres millores en aquest tram, que 

suma una dotzena de partides amb 

un pressupost total de més de 15 

milions d'euros, entre obres, ex-

propiacions i senyalització.

Una altra de les inversions con-

siderables en infraestructures 

serà la que ha de permetre ini-

ciar les obres de millora del  nus 

d'enllaç de Mollet del Vallès i el 

polígon industrial de Martorelles. 

Les obres preveuen la millora dels 

accessos a la rotonda del Decat-

hlon i la construcció d'una nova 

rotonda a l'entrada del polígon de 

Martorelles des del pont de l'Ai-

guabarreig. El 2022, el Govern té 

prevista una partida de 26.278,60 

€, però el gruix de la inversió es 

faria el 2023, amb una partida de 

2.079.425,35 €.

Nou edifici de l'INS Mollet
A Mollet, però, la principal inver-

sió es destinarà a la construcció 

del nou edifici per a cicles forma-

tius de l'INS Mollet, per al qual, la 

Generalitat preveu 3.756.000 € el 

2022, 6.152.000 € el 2023 i 9.577 

€ el 2024.  

La rehabilitació i adequació del 

Centre Educatiu Els Til·lers, gesti-

onat pel Departament de Justícia, 

on s'abocaran gairebé 1,3 milions 

d'euros, i les diverses partides –uns 

1,8 milions– per a l'Institut de Segu-

retat Pública de Catalunya, són les 

altres dues grans inversions a Mo-

llet. Per la seva part, l'Incasòl tam-

bé fa una reserva de 60.000 € per a 

despeses de rehabilitació i mante-

niment a l'espai de Gallecs.

L'inici de l'execució del nou Cen-

tre d'Atenció Primària (CAP) de la 

Llagosta també rebrà un pessic del 

pressupost del Govern català, que 

hi destina per al 2022 poc més de 

300.000 €. El 2023 la partida per a 

la construcció del nou CAP seria de  

2.357.978,66 €. També a la Llagos-

ta, el Govern destina 7.668 € per a 

millores en el dipòsit d'aigua.

Habitatge protegit a Montmeló

El pressupost també inclou una 

partida d'1,1 milions d'euros per 

als 18 habitatges de protecció de 

l'Incasòl al carrer Poeta Maragall, i 

diverses partides de fins a 2,2 mili-

ons per a treballs de manteniment 

del Circuit de Catalunya.

Pel que fa a Montornès, el Govern 

destina una partida de 52.000 eu-

ros per al projecte d'instal·lació 

de plaques solars fotovoltaiques 

a l'Estació Depuradora d'Aigües 

Residuals (EDAR) i 95.850 euros 

per a l'estació de bombament de 

Can Bosquerons. 

El Consell de Ministres aprovava 

dimarts un reial decret llei per 

introduir algunes modificacions a 

la Llei reguladora de les hisendes 

locals sobre l'impost sobre l'In-

crement de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana, després de la 

sentència del Tribunal Constituci-

onal, el 26 d'octubre, que anul·lava 

l'impost de plusvàlua.

Així, a partir d'ara, els propie-

taris que no obtinguin un benefici 

amb la venda del seu immoble, es-

taran exempts de pagar aquest im-

post. En cas contrari, s'estableixen 

dues fórmules que el contribuent 

podrà escollir: una base imposa-

ble a partir de multiplicar el valor 

cadastral per uns nous coeficients 

que tindran en compte la realitat 

immobiliària del municipi o a par-

tir de la diferència del preu de ven-

da i adquisició.

La portaveu del govern espa-

nyol, Isabel Rodríguez, destacava 

que amb aquestes modificacions 

la llei tornarà a ser constitucional, 

després de la resolució del TC, i 

que es donarà seguretat als ajun-

taments. 

Impost "vital" als Ajuntaments
La sentència del Tribunal Consti-

tucional va fer saltar les alarmes 

del món local, ja que aquest im-

post suposa una important font 

d'ingressos a les arques muni-

cipals. A tall d'exemple, el 2020, 

l'Ajuntament de Mollet va cobrar 

1.041.408 euros en concepte de 

plusvàlues. Un cop entri en vigor, 

els consistoris tindran sis mesos 

per adaptar-se a la norma.

Rodríguez remarcava que es 

tracta d'un impost vital per als 

ingressos dels ajuntaments, el se-

gon més rellevant després de l'IBI, 

i que des del govern han volgut 

accelerar l'aprovació del text per-

què els consistoris estan en plena 

elaboració dels pressupostos per a 

l'any que ve.  

MOLLET. L’ANC de Mollet i el Casal Popular 

El Tabaran han organitzat aquest divendres 

(19.30 h) un acte de presentació de la fase 

participativa del Debat Constituent, un pro-

cés participatiu transversal per establir les 

bases constitucionals per al futur polític de 

Catalunya. L’acte tindrà lloc a la Sala Fiveller 

i comptarà amb la intervenció Lluís Llach i Al-

bert Coll, representants de Debat Constituent 

i les molletanes Mercè Solé i Lídia Vilagut.

La fase troncal del projecte del Debat 

Constituent vol recollir opinions i propostes 

amb debats al territori, que posteriorment 

se sintetitzaran en el Fòrum Cívic i Social.  

PARETS. La Joventut Nacionalista de Catalu-

nya del Vallès Oriental presentava les seves 

propostes sobre emancipació juvenil per 

tal d'influir en l'elaboració dels pressupos-

tos municipals del 2022. Les propostes, vuit 

en total, es vehicularan als ajuntaments a 

través de les agrupacions locals de Junts.

El president comarcal de la JNC del Vallès 

Oriental, Aleix Agustí, recordava que un 

de cada tres joves menors de 30 anys no 

té feina, i dels qui sí que en tenen, la meitat 

tenen contractes temporals i un sou mitjà 

de 900 euros al mes. "Amb aquestes xifres 

és impossible emancipar-se", deia Agus-

tí, qui apuntava que "per això la JNC fem 

propostes per facilitar aquesta emanci-

pació, perquè volem fer política útil".

Entre les idees presentades, destaquen 

potenciar un suport integral i conjunt en in-

serció laboral i habitatge; la creació de borses 

d'habitatge que posin en relació els propie-

taris i els joves; subvencions per facilitar la 

incorporació dels joves al mercat de treball; 

ajuts al lloguer per a joves, a la rehabilitació 

d'habitatges i per fomentar la masoveria ur-

bana, i reforçar la formació d'oficis entre els 

joves per augmentar-ne l'ocupabilitat.  

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT  EL TERCER CARRIL DE LA C-17, LA MÉS QUANTIOSA ARQUES MUNICIPALS  REFORMA DE LA LLEI D'HISENDES LOCALS

POLÍTICA PARTITS

arxiu
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Estadística d'accidents laboralsMàquina Motors obre nou centre Ducati a Mollet
Segons dades de la Generalitat, el Vallès Oriental és, amb 3.556 accidents laborals �ins al setembre, 
la quarta comarca amb més sinistralitat a la feina. 

D'aquests el 99% van ser de caràcter lleu però des 

del gener s'hi han registrat cinc víctimes mortals.

L'empresa Maquina Motors, amb seu a l'Edi�ici Isern a l'avinguda Gaudí 
73 de Mollet, ha presentat nous concessionaris Ducati Maquina Motors 

a Barcelona cobrint tota la província amb un centre a Barcelona i dues 

concessions més a Terrassa i Mollet del Vallès. Les seus disposen d'una àmplia exposició de motocicletes i servei tècnic o�icial.

ECONOMIA

MOLLET. L'ADHEC ja ha començat 

a preparar la campanya comercial 

de Nadal, que preveu que es pugui 

assemblar més a les campanyes 

prepandèmiques que la de l'any 

passat. Pendent encara de les pos-

sibles limitacions que es puguin 

establir en funció de les dades 

epidemiològiques, el president de 

l'ADHEC, Lluís Farré, avança que la 

intenció és recuperar el trenet de 

Nadal. El trenet, un clàssic de les úl-

times campanyes nadalenques a la 

ciutat –excepte l'any passat–, faria 

un recorregut pels principals eixos 

comercials de la ciutat per apropar 

així els consumidors al comerç lo-

cal. Una altra de les propostes per 

a aquest Nadal comercial és l'or-

ganització d'una fira d'objectes de 

regal i nadalencs, que se celebra-

ria el 17 i 18 de desembre. "Hi ha 

moltes ganes, les botigues estan 

esperançades amb la propera 

campanya", explica Farré.

Com a prèvia a la campanya de 

Nadal, dissabte una trentena de co-

merços van participar en la Botiga 

al carrer, organitzada per ADHEC i 

l'Ajuntament, a les rambles i el car-

rer de Barcelona. Els establiments 

de roba i complements van ser els 

més presents. Segons Farré, la fira, 

on es podien trobar productes de 

temporada però també amb des-

comptes, va ser un èxit de públic. 

L'ADHEC escalfa motors per a 
la campanya comercial de Nadal

COMERÇ  DISSABTE, UNA TRENTENA D'ESTABLIMENTS MOLLETANS PARTICIPAVEN EN LA FIRA DE LA BOTIGA AL CARRER, QUE S'INSTAL·LAVA AL CENTRE DE LA CIUTAT

Segro compra la seu de 
l'antiga factoria de Valeo per 
convertir-la en nau logística 
MARTORELLES. La companyia bri-

tànica Segro incrementa la seva 

presència al Baix Vallès amb l'ad-

quisició de la planta industrial que 

havia ocupat Valeo, al polígon de 

Martorelles. Segro ha comprat la 

nau per deu milions d'euros a Sto-

neweg, un fons d'inversió suís que 

va comprar l'actiu a la catalana 

Class Plàstics, empresa que a ho-

res d'ara ocupa la planta. La parce-

l·la té una superfície de 36.000 m2 

i compta amb una nau de 21.000 

m2. Segro esperarà que finalitzi 

el contracte amb Class Plàstics i 

transformarà l'actiu industrial en 

una nau logística.

Pol d'atracció logístic
Amb aquesta nova operació, Segro 

referma la seva presència a Mar-

torelles i al Baix Vallès, on ha im-

pulsat la reconversió d'espais que 

havien estat ocupats per firmes 

importants en naus logístiques. A 

Martorelles, el 2015, Segro va ad-

quirir l'antiga fàbrica de rentado-

res New Pol, on ara opera Amazon. 

El 2017 va comprar les instal·laci-

ons de Manaut, que també s'han 

transformat en espai logístic. La 

companyia britànica també va ad-

quirir al juliol el solar de l'antiga 

fàbrica de motos Piaggio-Derbi.

A altres municipis baixvallesans 

Segro també és present. El 2018, la 

companyia britànica va comprar la 

planta de Bacardi a Mollet, una nau 

que també ha estat transformada 

en un actiu logístic i actualment és 

un centre d'Amazon.  

POLÍGONS INDUSTRIALS  LA COMPANYIA BRITÀNICA HA PAGAT UNS DEU MILIONS D'EUROS A UN FONS D'INVERSIÓ SUÍS PER L'ADQUISICIÓ DE LA PLANTA A MARTORELLES
arxiu

CLASS PLASTICS  L'empresa que ocupa actualment les instal·lacions

adhec

COMPRAR I REMENAR  L'organització, satisfeta amb el públic assistent
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Engega l'òrgan per ajustar 
l'oferta d'FP a les necessitats de 
les empreses del Vallès Oriental   

Parets acollirà el 
primer centre de 
comerç electrònic 
d'El Corte Inglés

La CGT denuncia 
vulneració de 
drets del comitè 
a Grifols 

VALLÈS ORIENTAL. La setmana passa-

da es va posar en marxa oficialment 

el Consell de la Formació Professio-

nal i l’Ocupació del Vallès Oriental, 

format per representants del Con-

sell Comarcal i de diversos ajunta-

ments, de la UGT i CCOO, de Pimec 

i UEI i dels consells d’FP existents a 

la comarca (Granollers, Mollet i Baix 

Montseny). També hi ha represen-

tants dels centres públics i privats 

d’FP, del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya, dels Serveis Territori-

als d’Educació i de l’Agència de la FP 

de Catalunya i la Secretaria Tècnica.

L’objectiu de l'òrgan és planifi-

car l’oferta i els serveis d’FP de la 

comarca de manera "conjunta, in-

tegrada i coherent", que s’ajusti a 

les necessitats dels sectors i les em-

preses del territori i a les estratègi-

es de desenvolupament econòmic 

productiu locals i comarcal a mitjà i 

llarg termini. En la trobada també es 

va donar llum verda al pla de treball, 

que preveu cinc àmbits de treball 

diferents: relacions externes i sen-

sibilització; necessitats d’empreses 

i formació al territori; planificació 

territorial i estratègica de l’FP; tran-

sició escola-treball; i abandonament 

i orientació i ocupació.

Jordi Manils, conseller de Pro-

moció Econòmica i Estudis del 

Consell Comarcal, explicava que el 

consell vol posar en valor l’FP com 

a model educatiu de futur. “El Va-

llès Oriental vol continuar sent 

un dels motors econòmics i in-

dustrials de Catalunya; per això 

cal una FP forta i adequada a la 

realitat econòmica del territo-

ri”, deia. Gonzalo Plata, secretari 

general de CCOO al Vallès Oriental, 

assegurava per la seva banda que 

aquest Consell de l’FP és “una gran 

oportunitat, perquè la formació 

professional és més necessària 

que mai”. En aquest sentit, el se-

cretari general de CCOO feia una 

crida a ajustar l’oferta educativa 

per tenir més places i vincular-les 

a les demandes de les empreses.  

PARETS. El Corte Inglés vol apostar 

per l'e-commerce i pròximament 

obrirà el seu primer centre espe-

cialitzat en comerç electrònic, que, 

segons ha informat Expansión, 

estarà ubicat a Parets. Concreta-

ment en una nau de 19.000 metres 

quadrats. Aquestes noves instal-

lacions, al polígon de Can Volart, 

ocuparan les naus que havia ocu-

pat l'empresa Almesa fins a la seva 

marxa a la Roca del Vallès. 

En aquest pas cap a la reestruc-

turació logística del grup espanyol 

de grans magatzems, l'empresa 

també ha posat a la venda un altre 

dels seus centres logístics a Catalu-

nya, ubicat a la Bisbal del Penedès, 

que compta amb una superfície de 

40.000 metres quadrats i que està 

valorat en 70 milions d'euros. La 

venda d'aquestes instal·lacions 

converteixen la nau montornesen-

ca d'El Corte Inglés en el principal 

punt de distribució de la firma a 

territori català.  

PARETS. La Secció Sindical CGT Gri-

fols ha denunciat que la farmacèu-

tica vulnera les majories del comitè 

d'empresa i que únicament negocia 

amb els representants de CCOO. 

Membres de diverses seccions sin-

dicals es concentraven dimecres a 

la seu de Grifols a Sant Cugat. El co-

mitè d'Institut Grifols compta amb 

9 representants de la CGT, en con-

sens amb les seccions sindicals de 

SOMOS (1), USOC (3) i UGT (5), que 

conformen la majoria d'un Comitè 

de 23, que es completa amb cinc de-

legats de CCOO. Segons la CGT, des 

del 2019, l'empresa "va prendre 

la determinació de no pactar ni 

acordar res amb el comitè, vul-

nerant les majories i negociant 

només amb CCOO", asseguren. La 

situació s'ha agreujat arran d’un 

preacord de Grifols amb CCOO, que, 

entre altres pren la potestat del co-

mitè d'assignar l'empresa del servei 

del menjador i vol suprimir l'econo-

mat laboral.   

LABORAL  EL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L'OCUPACIÓ COMENÇA A TREBALLARLOGÍSTICA SINDICATS

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

■ La patronal Pimec organitza di-
marts 16 de novembre una trobada 
a Mollet sota el títol FP i empresa al 

Vallès Oriental: teixint complicitats, en 
què es parlarà dels reptes de la for-
mació i la qualificació professionals. 
Hi haurà ponències sobre la situació 
actual de l'FP a la comarca i una taula 
rodona amb representants de centres 
educatius i empreses. Clouran la jor-
nada Fabian Mohedano, president de 
l’Agència FPCat i Sílvia Miró, directora 
de l’Àrea de Treball de PIMEC. Serà a 
l'Escola Sant Gervasi a les 16 h. 

TROBADA DE PIMEC A 
MOLLET PER PARLAR 
DE L'FP AL TERRITORI
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La Generalitat té entre mans un projecte per ampliar les vies ciclables al 

Vallès, una proposta que en plena emergència climàtica ja hauria de ser una 

realitat. Fa molts anys que se'n parla de la necessitat que les ciutats donin 

espai a les bicicletes per afavorir una mobilitat més sostenible però sovint 

els plans que s'han projectat en aquest sentit han quedat reduïts a paraules 

sobre el paper. Amb sort, s'han executat accions però que o bé han quedat 

innacabades o no han tingut la continuïtat o la visió global necessària. I si 

dins els municipis l'escenari no és el millor per als ciclistes, la interconnexió 

entre pobles també és minsa. El Baix Vallès és un territori ideal per a la 

mobilitat en bicicleta i caldria més treball conjunt perquè la intermodalitat 

amb el transport públic fos una alternativa. Menys contaminació, la 

millora del trànsit i una manera saludable de desplaçar-se, són alguns dels 

avantatges de la mobilitat en bicicleta, però l'aposta de les administracions 

ha de ser clara. Darrerament, intervencions com el tancat de bicicletes a 

l'estació Mollet-Sant Fost van en aquesta línia però no poden ser accions 

aïllades. El pla que està preparant l'Ajuntament de Mollet hauria de donar 

resposta a la necessitat dels usuaris actuals i fomentar un canvi d'hàbits.    

FOMENTAR L'ÚS DE LA BICICLETA

Editorial
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Si parlem de programació cultural, 
Mollet és una raresa: deu ser l’única 
ciutat de Catalunya de la seva dimen-
sió i importància sense cap mena 

d’oferta teatral estable i periòdica. Tenim algu-
nes coses importants, sí: la temporada de teatre 
familiar a Can Gomà de La Xarxa és una institució 
que ha resistit les crisis econòmiques i els relleus 
generacionals, la Sala Fiveller ha consolidat el ci-
cle de Teatre a la tardor amb propostes cada any 
més potents i un públic fidel, tenim espais i ini-
ciatives com CRA’P o Escena Mollet que omplen 
de contingut i qualitat l'oferta cultural local, i en 
els darrers temps el Jardinet del Casal Cultural 
ha anat convertint-se també en un espai per a les 
arts escèniques a l’aire lliure. 

Pel que fa a l’Ajuntament, el principal actor i 
responsable de la vida cultural de la ciutat, val 
a dir que després d’anys d’abandonament gai-
rebé absolut ha començat també a fer algunes 
tímides passes endavant que des d’aquí saludem 
i encoratgem: es va tornar a programar puntual-
ment a Can Gomà, de moment sense consolidar 
cap temporada regular, es va aconseguir per fi 
una partida pressupostària per a la programa-
ció regular d’activitats culturals amb la creació 
del programa Arts i Escena (tot i que el 2020 es 
va cancel·lar i el 2021 va ser pràcticament in-
existent, però esperem i demanem que el 2022 
comenci a tenir la importància i el finançament 
que correspondria a una ciutat com la nostra), i 
el juliol passat va organitzar el cicle Refresc’Art 
que tant de bo pugui tenir continuïtat.

Mollet és “una plaça dura”, diu tothom. Pot-
ser perquè portem tants anys sense un teatre 
amb una temporada estable que el públic que 
(temps era temps) omplia Can Gomà un cop 
al mes es va anar acostumant a marxar de la 

Mollet i la programació cultural

S

FERRAN
JIMÉNEZ

Actor i director teatral 

i responsable de La Tramolla

ciutat per veure coses, i ara costa tornar-lo 
a convèncer perquè es quedi. Les polítiques 
públiques culturals són imprescindibles, 
i és necessari que es planifiquin estratègi-
cament, amb mirada llarga i no només per 
cobrir l’expedient. Però les propostes dels 
diversos col·lectius locals que hem esmentat 
ens demostren que amb esforç i continuïtat 
es pot aconseguir: que no estem predesti-
nats a ser un desert cultural, no ho vam ser 
en el passat i la realitat de la resta de ciutats 
del nostre entorn demostra que, amb bones 
polítiques públiques, una ciutat de la gran-
dària i importància de Mollet de la segona 
corona de l’àrea metropolitana té públic po-

tencial per a omplir cinc Can Gomàs a la set-
mana sense despentinar-se. Com a mínim.

Des de La Tramolla, volem ajudar a rever-
tir la situació posant un altre granet de sorra 
des del nostre espai. Tenim una sala molt pe-
tita i modesta, però amb la infraestructura 
suficient per acollir espectacles de petit for-
mat i, ara que ja no hi ha restriccions d’afora-
ment, fins a 50 persones de públic.

Volem arribar a tenir una programació es-
table de teatre de prop a la nostra sala i que 
serveixi per portar a Mollet propostes interes-
sants d’arreu, i per donar espai als grups i ar-
tistes del nostre entorn perquè puguin mostrar 
les seves. Que ens ajudi a continuar enfortint 
les relacions amb la resta de col·lectius cultu-
rals de la ciutat i la comarca, perquè d’aquí en 
puguin sortir encara més coses. Que tot això 
juntament amb la resta d’iniciatives dels altres 
espais, ajudi a anar creant un públic que pugui, 
algun dia, tornar a fer possible una programa-
ció estable en un gran teatre municipal.

Una ciutat de la grandària de Mollet
 té públic potencial per omplir cinc
 teatres de Can Gomà a la setmana 

sense despentinar-se

FE D'ERRADES. En l'edició 1.007, l'article d'opinió Mollet clama per ser escoltada i atesa estava 
signat erròniament per l'AV Santa Rosa. L'article estava signat per la Federació d'AV de Mollet. 

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Avui la mobilització de #Mollet per salvar 
el #Calderí ha estat un espai de lluites 
compartides. Unir-nos, coordinar-nos, 
compartir experiències, recursos i idees és 
el camí per guanyar els poderosos.
Moltes gràcies a totes !

@SOS_Elcalderi @AMPAMONTSENY

Mestres, alumnes i famílies juntes...
un matí de feina compartida per fer 
de la nostra escola un espai ple de 
vida! Hem endreçat, netejat, pintat, 
construït, millorat... Fa goig!
#comunitateducativa

o són el mateix una violació i un 
assassinat; un abús sexual i un 
homicidi, però, les quatre accions 
són agressions que destrossen vi-

des. En uns casos per a sempre amb la mort, 
en els altres freqüentment amb seqüeles i 
estigmes de dolor infinit per a sempre, com 
la mort. Està escrit a «dels poemes en trauràs 
les dates»: L’onada enorme de dolor /s’em-
porta tot senyal de vida. 

La violació té moltes connotacions d’as-
sassinat. És un menyspreu absolut per la 
vida de l’altre. És una mostra d’egoisme on 
només existeix la brutal satisfacció (?) d’un 
impuls humà (?) transformat en el més re-
pugnant. Una abraonada cruel després que 
el violador no ha defugit l’inici de l’agressió. 
Un acte d’aital violència en què, per al cri-
minal, tot és desfermat, torrencial –en cap 
cas inconscient! Un veritable acarnissament. 
Una acció tan brutal que fa dubtar si la bon-
dat i la intel·ligència són intrínseques en tots 
els éssers humans. 

Sovint dubto si amb la pedagogia n’hi hau-
rà prou; especialment si les campanyes con-
sisteixen en discursos que no commouen, en 
paraules que no arrelen profundament dins 
el conjunt de la societat. Molts són al·legats 

N

LA VIOLACIÓ 
COM A ASSASSINAT

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

indefugibles, obvis, amb poca força o poca 
ànima; com vulgueu. Cal alguna cosa més: 
posar-se en la pell del dolor, viure-ho i fer-ho 
viure. Sacsejar! Perquè, ¿som conscients que 
estem lluitant contra allò establert i domi-
nant –el patriarcat– i contra les «hormones» 
i la cosificació –el masclisme? Contra el pen-
sament bord i els impulsos brutals en una 
humanitat en enorme crisi de valors?

Suposem que tendim a una societat ètica, 
sensible, sense dominis, en què l’educació 
enfortirà els valors humans i debilitarà o er-
radicarà les embranzides irracionals. Quan 
hi arribarem i es consolidarà aquesta socie-
tat? Quantes desenes d’anys han de passar? 
I, mentrestant, hem de continuar amb les 
tres agressions diàries –denunciades– a Ca-
talunya? Milers al món. Quantes dones han 
de perdre tota esperança abans que arribi 
aquella societat? Quants homes es vanta-
ran encara de les seves victòries criminals? 
Victòries contra les seves parelles, mares, 
germanes, amigues, contra dones descone-
gudes... o contra filles.

No soc ningú ni per a exigir ni per a pro-
posar, però penso que només acabant amb 
aquesta societat decadent, plena de contínu-
es agressions a éssers humans, discriminatò-
ria, explotadora, competitiva fins la destruc-
ció, insolidària i inhumana –esclavatge del 
segle XXI– podrem extingir un dels aspectes 
que més la signifiquen: el pandèmic, indigne 
i degradant menyspreu  a l’ésser humà dona.

Per compartir
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ollet està plenament bolcat en 

les accions per l’energia sos-

tenible i el clima. Aquests dies 

s’ha fet a Glasgow la gran cimera 

COP26. Els líders mundials hi han estat pre-

sents i Mollet també ha estat en els debats. 

Així, la nostra ciutat ha estat una de les sig-

nants de la declaració sobre alimentació i cli-

ma amb un centenar més de ciutats. Ens hem 

compromès a abordar l’emergència climàtica 

a través de polítiques alimentàries integrades.

L’emergència climàtica està afectant a tot el 

món, i encara notarem més els seus efectes si 

no li posem fre. I, com no, també ho notarem 

a la nostra ciutat. Cal pensar globalment i ac-

tuar localment perquè cadascú de nosaltres, 

des de la seva responsabilitat, pot fer accions 

per revertir el canvi climàtic. Per això, des del 

govern municipal, actuem i continuarem actu-

ant per fer polítiques que ajudin a prevenir les 

catàstrofes naturals que es podrien produir a 

Mollet fruit del canvi climàtic, com incendis, 

sequeres o inundacions. I també reclamarem 

a la resta d’actors i administracions que s’im-

pliquin, perquè aquesta lluita ha de ser global. 

Mollet fa molts anys que està actuant activa-

ment contra el canvi climàtic fet que ens va por-

tar a ser la primera ciutat de menys de 100.000 

habitants en ser capital Europea del Medi Am-

bient al 2015. Que el 50% del nostre territori és 

un espai verd i protegit, que tots els molletans 

i les molletanes vivim a menys de 300 metres 

d’una zona verda i que el nou POUM, pendent 

d’aprovar, preveu prop d’1 milió de metres qua-

drats de zones verdes al nucli urbà.

Sí, actuem

M

JOSEP

MONRÀS
Alcalde de Mollet del Vallès

Només recordar que Mollet té preservat 

Gallecs i els Pinetons i amb el nou pla del 

Calderí tindrem uns 100.000 metres més de 

zones verdes, gràcies als quals capturarem 

més CO2.

Però no ens podem oblidar d’altres accions 

importants com l’aprovació, per unanimitat 

de la Declaració d’Emergència Climàtica; que 

Mollet va ser la primera ciutat catalana i de 

les primeres d’Espanya en convertir-se en 

Ciutat 30 Km/h; l’aposta per vehicles sos-

tenibles de la flota municipal; l’aposta per 

la instal·lació de plaques fotovoltaiques a 

edificis municipals; l’aprovació d’una orde-

nança pionera per facilitar la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques en nous edificis o la 

instal·lació de punts de recàrrega pels cotxes 

elèctrics, entre moltes d’altres actuacions. 

Com deia, no sols l’Ajuntament de Mollet 

ha d’actuar, la qual cosa, reitero, ja estem 

fent. Cal que ho facin també la resta d’admi-

nistracions. Per exemple, cal que la Genera-

litat de Catalunya aposti clarament per les 

energies renovables, un tren que Catalunya 

està perdent ara per ara si no hi posa remei. 

Anar en contra de les renovables és anar en 

contra el progrés.

Per últim, vull deixar ben clar el compro-

mís del govern municipal en la lluita contra 

el canvi climàtic. Que aquest govern muni-

cipal actua i actuarà per sumar esforços per 

assolir un futur i un planeta millor.

Des del govern municipal actuem i

 continuarem actuant fent polítiques

que ajudin a prevenir catàstrofes 

naturals que es puguin produir a

Mollet fruit del canvi climàtic  

Quan les paraules acabo 

per dir-te el que t’aprecio, 

t’ho dic fen-te un poema 

de no fer-ho neguitejo. 

Quan no trobo els versos 

per plasmar el meu sentir                             

et musico un t’estimo. 

Estima’m! 

i no em facis més sofrir.

Jaume Baigual, el 
poeta de Sentmenat

a lectura del seu poemari en 

procés de publicació sorprèn 

per la força dels sentiments amb 

una parla que la gent del poble 
L

ENAMORAT

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

viu i entén. Pensament de bat a bat ens 

defineix la paraula com una porta oberta 

a l’amistat escoltant els batecs del cor, de-

manant sovint a la creativitat poètica es-

pai per a l’expressivitat senzilla i humil. I 

el poema no és sempre necessàriament el 

missatger més directe sinó un servidor del 

cor. I el poema Enamorat ens ho fa saber 

quan demana a la música la seva col·labo-

ració. Sovint el sentiment el comunica més 

la mirada sense paraules. 

El poema Enamorat troba en el dubte 

la força de la seva paraula, sovint absent, 

però que amb un "estima’m" hi sintetitza 

tota la veritat de la passió. La poesia, cre-

ativitat i vida, amb un raig de sol ardent 

obre els braços per l’abraçada més poèti-

ca. Jaume Baigual és el poeta de Sentmenat 

perquè així l’ha batejat el poble, i el poeta 

no és poeta sense estimar. 

Poesia i música creen el poema amb un 

crit: estima’m.

Garantim que les pensions es revalorin 

poder públics que posin fi a les reformes i a 

tat de formar governs i pactar pressupostos 
des de la UGT volem aprofitar l’ocasió per a 
reclamar la derogació de la reforma de les 

adquisitiu amb la recuperació de la revalora
ció de les pensions d’acord amb l’evolució de 
l’IPC.

A Catalunya, hi ha gairebé un milió i mig de 
persones pensionistes (jubilació, viduïtat i 

lunya  són inferiors als 1.000 euros i el 16%, 
o sigui més de 275.000 pensions, necessiten 

Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya 

poders públics garanteixin la suficiència 

tualitzades, i reclamar la derogació definitiva 
d’un índex que empobreix les persones pen

Amb la dissolució anticipada de les Corts 

cions Generals, entre d’altres qüestions no 
s’ha pogut resoldre el tema de la revalorit
zació de les pensions de la Seguretat Social 
a partir del 2020, amb el perill que suposa 

les pensions que torni a entrar en vigor l’Ín
dex de Revaloració de les Pensions que es 
va aprovar el 2013 i que ha estat paralitzat 
durant els anys 2018 i 2019.

Des de la UGT reclamem derogar la reforma 
del 2013, assegurar el poder adquisitiu de les 

erradicant el dèficit de la Seguretat Social 
acabant amb les bonificacions a la contrac
tació, finançant les despeses de la Seguretat 
Social des dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i destopant les bases de cotització.

En el nostre sindicat valorem la transferència 
de 600 milions d’euros units als 13.830 mi
lions del fons de les pensions per pagar l’ex

la llei en relació al fons de Reserva.

Però, no obstant això, des de la UGT recla
mem la consolidació del sistema de la Se
guretat Social, eliminant el dèficit total, per 

i mig termini. Per a això, en el nostre sindi
cat proposem la derogació de la reforma de 
pensions del 2013, assegurar el poder adqui
sitiu de les pensions, perquè en una dècada 

fonts de finançament i finançar el sistema 
no només amb cotitzacions, sinó també amb 
impostos, sense excloure cap pensió del sis
tema i amb un model de finançament per a 

Per a la revaloració anual de les pensions, cal 
derogar d’una vegada l’Índex de Revaloració 
del Govern del PP i aplicar la previsió d’infla
ció més una clàusula de revisió a final d’any. 
La fórmula que conté la reforma del 2013 

anys, el sistema de pensions, amb la fórmula 
actual, es convertirà en un sistema de pen

L’objectiu és restituir l’equilibri entre ingres
sos i despeses de la Seguretat Social destruït 
per les polítiques que s’han adoptat durant la 
crisi. Per a nosaltres, cal que el sistema de 
pensions, sense excloure cap pensió, es fi
nanci no només amb cotitzacions sinó amb 

Això suposaria definir una cistella d’impos
tos la recaptació de la qual es destinaria en 
la seva integritat a finançar el sistema de 
pensions. Tindria un caràcter finalista: to
talment o amb majoria d’impostos directes 

diferència entre ingressos i despeses. Això 

d’ingressos suficients per seguir pagant les 

Per a la UGT ens resulta imprescindible aca
bar amb les bonificacions a la contractació 
de les empreses, finançar les despeses de la 
Seguretat Social des dels PGE (com la res

cotització . Tres mesures que, per al nostre 

milions d’euros a la Seguretat Social i po
drien acabar amb el dèficit que el Govern del 
PP ha anat augmentant durant anys amb les 

A més d’aquests tres eixos, reclamem al nou 
Congrés un canvi d’orientació en les políti
ques que emanin de la Comissió del Pacte de 

de ser àmpliament consensuades, abordin 

la finalitat amb la qual va néixer el Pacte de 

faci ús del Fons de Reserva per última vega

tueixi el compromís explícit i ferm que en tres 

sures que acabin amb el dèficit de la Segu
retat Social.

Sandoz va anunciar al juny 
el tancament del centre de treball 
de les Franqueses del Vallès.
Cada vegada és més freqüent obrir el 
diari i llegir que una altra empresa de la 
comarca tanca, traslladen o com diuen 
ara “reestructuren”, ja ens hem acos-
tumat que grans empreses del Vallès 
Oriental a poc a poc desapareguin. 

Durant dècades el Vallès Oriental ha-
vien estat un dels motors industrials 
de Catalunya. A les grans empreses 
les acompanyaven altres més petites 
en quant a personal treballant es refe-
reix, però igual d’importants en el dia a 
dia de les nostres ciutats i pobles.

Ara és habitual sentir que una empre-
sa amb més de 50 anys d’història de 
presència a la comarca la tanquen. 
Sandoz és només una més d’una llar-
ga llista d’empreses. Ja ha passat el 
“xoc” de Bosch, pocs recorden Auto 
Liv Kle, Bacardi, Valeo... empreses 
molt grans que ja estan tancades o en 
vies de tancament i d’altres que han 
fet grans disminucions de plantilla 
com Zanini, Murtra o Reckit Benkiser 
(l’antiga Camp).

A més a més dels tancaments, fins i tot 
ens trobem amb les deslocalitzacions 
cap a altres comarques, com Indus-
trias Cosmic, Pasta Gallo, Bimbo, etc.

Ens estem acostumant als tanca-
ments a les deslocalitzacions?

Des de la UGT estem totalment en 
contra de qualsevol tancament pro-
gramat de qualsevol planta industrial 
a la comarca.

Mitjançant la negociació dels expe-
dients intentem fer veure a la Direcció 
de qualsevol empresa, que les plantes 
industrials són viables arreu de la co-
marca. Aquesta, el Vallès Oriental, és 
una comarca amb un gran potencial 
industrial.

Però volem convidar al conjunt de tota 
la ciutadania a una reflexió conjunta: 
Volem demanar a totes les institucions 
a treballar sense descans per acabar 
amb aquesta pèrdua contínua de teixit 
industrial al Vallès Oriental i exigir a les 
diferents administracions, polítiques 
d’enfortiment industrial que facin tot 
el que estigui al seu abast, per aturar 
aquesta desindustrialització creixent. 

Els llocs de treball que desapareixen 
són llocs de treball als quals en el fu-
tur no podran optar els joves que es 
vagin incorporant al mercat laboral. 
Estem parlant de més de 2.000 llocs 
de treball directes o indirectes, recor-
dem que a conseqüència d’aquests 
tancaments es poden veure afecta-
des altres empreses que fins aquest 
moment estan prestant serveis a al-
tres més grans. Empreses de càtering, 
neteja, manteniment, proveïdors, etc.

No podem ser només espectadors 
de com a poc a poc les empreses 
se’n van, sense indústria no hi ha fei-
na i sense treball no hi ha futur per a 
aquesta comarca ni per a aquest país.

Des de la UGT considerem que les po-
lítiques industrials han de ser una veri-
table eina de transformació del model 
industrial per a què el faci més com-
petitiu i sobretot, més compromès 
amb la societat generant ocupació 
de qualitat. Des de la UGT reclamem 
polítiques industrials pactades entre 
totes les parts i que continguin me-
sures d’impacte immediat que frenin 
la pèrdua de teixit industrial i llocs de 
treball que s’està produint dia rere dia. 
Per això és imprescindible establir els 
àmbits de diàleg social necessaris 
amb participació de totes les parts im-
plicades tant laboral com socialment 
a la comarca. 

Les polítiques industrials han de servir 
a més per a establir aquells sectors 
i subsectors industrials que siguin 
estratègics per al desenvolupament 
de la indústria vallesana. Tanmateix, 
consensuant mesures concretes per 
a afavorir el seu desenvolupament i 
transformació cap a un model indus-
trial més competitiu, sostenible i so-
cialment responsable. 

Per tot això des de la UGT considerem 
que és imprescindible fer les inver-
sions per a comptar amb les infraes-
tructures necessàries i amb les per-
sones treballadores amb la formació 
professional i qualificació requerides. 
A més, demanem que s’implementin 
en tota la seva extensió els plans de 
desenvolupament econòmics i so-
cials tant a nivell comarcal com a ni-
vell local.

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat
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288 euros solidaris amb la MaratóEl Circuit decidirà els campions del Racing Weekend

Jordi Arguisuelas va completar diumenge la 

Marató de Barcelona. L'atleta, del Triatló Samt 

Gervasi, va recaptar 288 euros solidaris, que 

aniran destinats a l'Associació Petits Grans 

Herois, amb seu a Mollet 

El Circuit de Barcelona-Catalunya tanca la gira nacional del Racing 

Weekend aquest cap de setmana. La temporada tornarà a decidir-se 

a la pista catalana una vegada es completi l'intens programa esportiu 

del míting, que aglutina diversos certàmens, com ara el Campionat 

d'Espanya de Turismes, de Resistència GT o Fòrmula 4. 

BÀSQUET | Leb Plata  L'EQUIP MOLLETÀ PUJA FINS AL SETÈ LLOC  ABANS DE REBRE L'ANTEPENÚLTIM

MOLLET. Ignasi Belver es mou sota 

la cistella sempre amb bon criteri. 

El jugador del Recanvis Gaudí Mo-

llet va signar un doble-doble en la 

victòria molletana de la jornada 

passada a la pista del filial del Va-

lència d'ACB (74-77), amb l'anota-

ció de 14 punts i la captura d'11 

rebots –nou d'aquests defensius–. 

"El millor partit encara està per 

venir", augura Belver, que enca-

dena tres partits seguits sent el 

jugador més valuós del Mollet i 

coincideix amb el triplet de victò-

ries seguides de l'equip. 

Belver, de 26 anys i 1,97 metres, 

és una de les incorporacions que 

va fer Josep Maria Marsà a l'estiu 

per reforçar la plantilla molletana 

pel debut a la Leb Plata. De fet, el 

pivot ja havia militat en aquesta 

categoria el curs passat amb el 

Cornellà, però anteriorment havia 

fet la seva trajectòria entre equips 

de la Lliga d'EBA. "Realment em 

veig molt bé dins l'equip, per-

sonalment és una alegria dis-

posar de tants minuts i comp-

tar amb la confiança del tècnic. 

Hem de ser realistes, tenim 

cbt

Ignasi Belver, l'MVP del triplet 
de triomfs del Recanvis Gaudí

una baixa important, com és la 

de Soto, i estem fent el seu rol 

dins l'equip el millor possible", 

es mostra humil Belver, que va-

lora el bon moment personal i de 

l'equip: "La captura de rebots 

ve de situacions sota cistella, 

com ara estar al costat que toca, 

haver fet una bona defensa i, 

a més, tinc un avantatge físic".  

El Recanvis Gaudí buscarà dissab-

te la quarta victòria seguida da-

vant la seva afició i contra l'ante-

penúltim classificat, el Real Canoe. 

"La dinàmica positiva és molt 

bona, esperem allargar aques-

ta ratxa el màxim de jornades 

possibles perquè ens juguem la 

permanència", assenyala Belver, 

que admet la dificultat de la cate-

goria: "A Leb Plata hi ha equips 

i jugadors que poden disposar 

pel bàsquet el seu 100x100, 

nosaltres no. Treballem, entre-

nem i juguem. Jo treballo en 

una administració de finques. 

Hem d'intentar guanyar tots els 

partits, com a mínim lluitar-los 

com estem fent". 

Un 'panda' al Plana Lledó
Ignasi Belver és conegut pels com-

panys, com l'ós panda "perquè 

tinc un tatuatge d'un panda". 

Curiosament, el Mollet vesteix de 

negre i blanc, també.  JL.R.b.

FUTBOL | Primera Catalana EL MOLLET PERD CONTRA EL BANYOLES

MOLLET / PARETS. El CF Parets se-

gueix amb pas ferm al grup 1 de la 

Primera Catalana i després de sis 

jornades és colíder amb 13 punts, 

empatat amb altres tres equips: Ba-

nyoles, Palamós i L'Escala. Precisa-

ment, el pròxim rival dels paretans 

serà el Banyoles, que no perd un 

partit des de la primera jornada al 

camp de la Unificació Llefia (4-1). 

El Parets té un balanç positiu de 

quatre victòries, un empat i una 

derrota. El cap de setmana passat, 

els del Camp Municipal Josep Se-

guer van imposar-se contra la Uni-

ficació Llefià, per la mínima (2-1) i 

amb un últim gol al temps afegit de 

David Sánchez. 

El CF Mollet UE, al 8è lloc
El CF Mollet UE, de David Parra, va 

perdre diumenge el primer partit 

com a local aquesta temporada i va 

ser contra el Banyoles, per 0 a 1. Els 

molletans encadenen dos partits 

sense guanyar, amb una derrota 

i un empat. El Mollet baixa fins al 

8è lloc, amb vuit punts, i necessita 

puntuar diumenge al camp de la 

Llagostera B, per no despenjar-se 

dels primers llocs. L'equip gironí, 

que ocupa l'últim lloc amb només 

dos punts, va perdre la jornada pas-

sada al camp del Martinenc, per un 

contundent 4 a 0.  

MVP  Ignasi Belver, a la dreta de la imatge en una defensa

xavier galiana / cf parets

TRIOMF  Els paretans s'imposen al temps afegit contra la Unificació Llefià

LLAGOSTERA B - CF MOLLET UE

Diumenge, 14 - 16 h Santa Cristina

El CF Parets colíder del 
grup 1 amb 13 punts

RECANVIS GAUDÍ - REAL CANOE

Dissabte, 13 - 19 h Mollet

BANYOLES - CF PARETS

Diumenge, 15 - 16.30 h Banyoles
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MOLLET. Lucía Martín, vinculada 

amb el Devil Bikes de Reus, ha es-

tat la gran dominadora del Cam-

pionat d'Espanya absolut femení 

d'scooter, que va tenir lloc el cap de 

setmana a València. La molletana 

ha tornat a la ciutat amb dues me-

dalles estatals amb l'or en la moda-

litat de park i de plata en street. 

La patinadora s'havia desplaçat 

a la ciutat valenciana amb l'únic 

objectiu de repetir l'or del 2019 

en la modalitat de park, però final-

ment va acceptar la proposta de 

competir en street. "No entrava 

dins dels meus plans perquè la 

meva especialitat és la modalitat 

de park, on hi ha més salts. Però 

com que l'street era la primera 

competició vaig acceptar i vaig 

aconseguir la medalla de plata, 

que no esperava", explica la mo-

lletana Lucía Martín, que es mostra 

molt orgullosa de l'or aconseguit: 

"Feia uns anys  que no entrenava 

gaire perquè m'havia centrat en 

els estudis de batxillerat, però 

enguany, que ja estudio un cicle 

superior vinculat amb l'esport, 

volia reprendre les competici-

ons i l'estatal de park era un ob-

jectiu", explica. 

World Roller Games 2022
Lucía Martín, de tan sols 18 anys, 

té una àmplia experiència a l'scoo-

ter perquè el 2019 ja va ser 13a al 

World Roller Games, de Barcelona. 

Ara, la molletana vol repetir l'ex-

periència de fa dos anys i tornar a 

participar en la propera edició dels 

World Roller Games, que tindran 

lloc el 2022 a Argentina. "El 2022 

serà un any important, i confio 

fer un bon paper al català i a l'es-

tatal, per ser seleccionada per al 

SCOOTER LA PATINADORA MOLLETANA ÉS LA GRAN DOMINADORA DE L'ESTATAL DE VALÈNCIA

Lucía Martín, or i plata del 
Campionat d'Espanya absolut

MOLLET. Alèxia Putellas és ambai-

xadora de l'equip Fundació Barça 

Genuine, que està format per 20 

nois i 4 noies amb discapacitat in-

tel·lectual. El FC Barcelona va pre-

sentar dilluns una nova secció del 

club amb els dos jugadors dels res-

pectius primers equips de futbol a 

la Ciutat Esportiva Joan Gamper. 

Aquest nou equip del Barça par-

ticiparà a la Lliga Genuine, una 

competició organitzada per la Fun-

dación LaLiga, en la qual es valoren 

els gols i també d’una manera molt 

especial l’esportivitat, el joc net, el 

treball en equip, el respecte i la su-

peració. “Quan em van proposar 

ser ambaixadora no vaig dubtar 

ni un moment a dir que sí perquè 

crec que és un projecte molt bo 

per tot el que representa: igual-

tat i drets de les persones. Sovint 

no som conscients que la nostra 

societat està formada per per-

sones diverses, cadascú és un 

ésser individual i diferent dels 

altres", va dir la molletana en la 

presentació. 

Alèxia Putellas, ambaixadora 
del nou Barça Genuine

FUTBOL  AMB ESPORTISTES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

l.m.

A VALÈNCIA  Lucía Martín va ser la gran protagonista de l'estatal femení
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C. de Barcelona, 87 · Martorelles

T. 93 593 31 06 · M. 648 934 447

e-mail: xusmoto@hotmail.com

World Roller Games, que és el 

principal objectiu", assenyala la 

molletana. 

La jove tanca un 2021 per em-

marcar, perquè a banda de la doble 

medalla a l'estatal, també ha estat 

la dominadora de la modalitat park 

de Catalunya.  jl.r.b.

 Martí Conesa, del Radical 360 de Mollet, va participar també a l'estatal absolut 
de València del cap de setmana, tot i que va fregar el podi amb un meritori quart 
lloc. A la ciutat valenciana, en la categoria masculina, també s'hi va celebrar 
l'Europeu i Conesa havia estat seleccionat amb Espanya, juntament amb Adrián 
Navarro, també de l'equip Radical 360. El millor classificat dels patinadors 
molletans va ser Conesa, que va aconseguir el 9è lloc del Campionat d'Europa, en 
la modalitat de park. Pel que fa a Adrián Navarro arrossega unes molèsties físiques 
que no el van deixar rendir al seu millor nivell. El Radical 360 també va presentar 
dos patinadors més en la categoria júnior masculina, i tots dos van sumar dues 
medalles molletanes més. Pol Pocurull va aconseguir l'or, en la modalitat de park; i 
Alejandro Dos Santos, va ser plata, en la modalitat d'street. "Estem molt contents 
perquè sabíem que tenien opcions de fer podi, i al final vam aconseguir un or 
i una plata", explica Xavi Martínez, responsable de la botiga molletana Radical 
360, que creu que Dos Santos també podria haver guanyat l'or si no fos "per una 
puntuació final molt rigorosa".

MARTÍ CONESA ÉS 9è A L'EUROPEU I POL 

POCURULL GUANYA L'ESTATAL JÚNIOR

BÀSQUET | Copa Catalunya

El 'Santger' rebrà 
l'Escola Pia, 
l'antepenúltim

MOLLET. A l'Escola Sant Gervasi se 

li va escapar el triomf a la pista del 

Castellar en l'últim període, quan 

va veure com els del Vallès Occi-

dental capgiraven l'electrònic al 

tram final. Els molletans van mi-

llorar la imatge, però van tornar a 

perdre i ja acumulen cinc derrotes 

en sis jornades. L'equip de Toni 

Sáez té com a objectiu guanyar el 

pròxim partit a casa, que serà con-

tra un rival de la part baixa, l'Es-

cola Pia Sabadell –antepenúltim–, 

que també té una dinàmica de cinc 

derrotes i només una victòria. Els 

de Sabadell venen de perdre l'úl-

tim partit a la seva pista contra el 

CB Santa Coloma, per un contun-

dent 63 a 78.  

FUTBOL SALA | Primera

La Unió FS suma  
dos partits seguits 
sense guanyar

MOLLET / SANT FOST. La Unió FS 

Mollet va empatar el derbi baixva-

llesà contra l'Sporting Montmeló 

(2-2) i ja encadena dos duels sense 

guanyar. Tot i això, els molletans 

es mantenen al quart lloc amb set 

punts i dissabte voldran sumar el 

tercer triomf del curs a la pista del 

Cerdanyola. Pel que fa al Barri Can 

Calet, és antepenúltim classificat, 

amb tres punts. L'equip santfos-

tenc va perdre el cap de setmana 

passat amb contundència contra 

la Vall de Tenes, per 3 a 6. El Barri 

Can Calet rebrà diumenge el Ter-

rassa, segon amb nou punts.   

SANT GERVASI - ESCOLA PIA

Diumenge, 14 - 19.30 h Mollet

CERDANYOLA - UFS MOLLET

Dissabte, 13 - 19.30 h Cerdanyola

BARRI CAN CALET - TERRASSA

Diumenge, 14 - 18 h Sant Fost



         dv, 12 novembre 202120 ESPORTS

MOLLET / PARETS. Cristian Garcia 

i Sara Roca, atletes del CA Mollet, 

van guanyar la 14a edició del Cros 

de Parets, que va organitzar dis-

sabte l'Atletisme Parets en un cir-

cuit prop de la pista municipal. La 

cursa de camp a través paretana 

forma part de la lliga comarcal del 

Consell Esportiu del Vallès Orien-

tal (CEVO) i va comptar amb prop 

de 340 participants, d'entre totes 

les categories. 

En la cursa absoluta, en un cir-

cuit de 4.300 metres, el campió 

ATLETISME CRISTIAN GARCIA I SARA ROCA, CAMPIONS ABSOLUTS

Domini de l'Atlètic 
Mollet al Cros de Parets

MOLLET. El mestre internacional 

Pere Garriga va ser el millor esca-

quista català del duel contra Eslo-

vènia, que va acabar amb empat a 

25. La selecció catalana d’escacs ha 

tornat a competir en un matx ofici-

al després de tres anys aturada. En 

l’últim precedent, l’any 2018, els 

catalans van caure clarament da-

vant la potent selecció d'Argentina. 

Aquesta setmana, en un matx dis-putat a Terme Čatez, a Eslovènia, 
la selecció catalana ha aconseguit 

empatar el duel davant la selecció 

eslovena i l'esportista molletà va 

liderar Catalunya. 

L’enfrontament s'havia progra-

mat ja fa setmanes com a duel d’ex-

hibició en el marc del Campionat 

d’Europa d’escacs de seleccions, 

que va començar ahir dijous. Garri-

ga era el segon jugador més relle-

vant que havia convocat Catalunya 

i es va convertir en el més impor-

tant de l'enfrontament contra Es-

lovènia perquè va ser el que més 

punts va sumar després de les deu 

rondes disputades. El molletà va 

aconseguir vuit victòries, un empat 

i tan sols una derrota. "Va ser el 
jugador més determinant de Ca-
talunya, fins i tot va guanyar les 

ESCACS | Internacional  EL CLUB D'ESCACS MOLLET, PRESENT AMB GARRIGA I ANA MATNADZE

Pere Garriga lidera Catalunya 
en l'empat contra Eslovènia

masculí va ser Cristian Garcia, de 

Mollet, amb un temps de 18 mi-

nuts i 6 segons, seguit de dos atle-

tes del CA Parets, Ferran Corbera 

(18'08'') i Cesc Ullar (18'23''). En 

categoria femenina, Sara Roca, de 

Mollet, va imposar-se amb un re-

gistre de 20 minuts i 49 segons, 

per davant de dues atletes pare-

tanes, Vanessa Pérez (21'57'') i 

Begoña del Salto (22'42'').  

Pel que fa al cros de Mollet, tam-

bé dins el calendari del CEVO, se 

celebrarà l'11 de desembre. .  

SILVIA FERRAN

EN RUTA  Un dels moments de la cursa absoluta a Parets

BILLAR | Territorial

AMOBA celebra la 
fase final de la Copa

MOLLET.  L'Associació Molletana de 

Billar Americà celebrarpa diven-

dres i dissabte la fase final de la 

segona edició de la Copa, que aple-

garà els vuit millors equips entre 

les divisions de Primera i Segona. 

La fase final es disputa a The Pool. 

dues partides contra el millor 
jugador eslovè, Matej Sebenik. 
Va rendir a un gran nivell", expli-

ca Ramón Caro, president del Club 

d'Escacs Mollet, i que va ser-hi pre-

sent al duel oficial de Catalunya, 

com a vicepresident de la federació 

catalana. 

Caro s'ha mostrat satisfet del 

paper de Pere Garriga i també de 

l'altre escaquista del club molletà, 

Ana Matnadze, que és mestre in-

ternacional i gran mestra femeni-

na. La jugadora del club molletà va 

aconseguir dues victòries, tres em-

pats i cinc derrotes. "És un orgull 
pel nostre club prendre part en 
un partit d'exhibició internacio-
nal amb Catalunya. Estem molt 
contents i ara ens agradaria fer 
la tornada a Catalunya", manifes-

ta Caro. 

Matnadze a l'Europeu
Mentre Garriga i Caro van tornar 

amb la delegació catalana dijous de 

matinada, Matnadze s'ha quedat a 

Eslovènia perquè ha estat selecci-

onada amb Espanya per disputar 

l'Europeu.  JL.RodRíguez b.

TENNIS LA TENNISTA ÉS PUPIL·LA DEL MOLLETÀ CARLOS MARTÍNEZ I S'ENTRENA AL CT MOLLET

Daria Kasatkina guanya la 

Billie Jean King amb Rússia
MOLLET. Daria Kasatkina, pupil·la 

del molletà Carlos Martínez que 

s'entrena al CT Mollet, ha guanyat 

la Copa Billie Jean King amb la fe-

deració de tennis de Rússia, que 

s'ha imposat a Suïssa per 2 a 0. 

Aquesta competició, que es va ce-

lebrar a Praga (República Txeca) la 

FEdERAcIó cAtALANA d'EScAcS

EN JOC  Pere Garriga en una de les partides contra Eslovènia

setmana passada, es disputava per 

primer cop i substitueix l'antiga 

Copa Federació. Rússia va guanyar 

el torneig després d'imposarse 2 a 

0 i Kasatkina va ser l'encarregada 

de sumar el primer punt per a les 

russes. La tennista es va imposar 

amb comoditat a Jil Teichmann, 

per un doble 6 a 2 i 6 a 4.   

HOQUEI | Primera Catalana

El Mollet HC perd 
contra el líder

MOLLET.  El sènior femení del Mo-

llet HC va perdre el duel a casa con-

tra el líder, el Girona, per 4 a 5. Les 

molletanes, al sisè lloc amb vuit 

punts, voldran refer-se a la pista 

diumenge a la pista del Manresa, 

que és 11è amb quatre punts. 
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PARETS.  La paretana Isabel Márquez 

–presidenta de la Taula de la Memò-

ria Històrica de Parets– i la calderi-

na Anna Madrid són les autores del 

llibre Yo me confieso bruja (Editori-

al Autografía), en el qual aquestes 

dues antropòlogues i infermeres 

vallesanes donen veu a 22 dones 

d'èpoques i racons del món ben di-

verses que, pel fet de "no seguir els 

estereotips del moment", van ser 

perseguides, acusades de bruixeria 

i condemnades a morir a la foguera 

o a la forca. "Volíem recopilar la 

història d'aquestes dones que 

van quedar en l'oblit, sense reco-

neixement", diu la paretana.

Amb el títol ja volien escenificar 

un desconeixement de la socie-

tat sobre el tema, i és que, segons 

apunten les autores, les dones 

acusades havien de confessar ser 

bruixes per deixar de ser tortura-

des; tot i que la conseqüència era 

igualment la mort. "Com havies 

de dir que eres bruixa, si no ho 

eres? Potser eres remeiera, cu-

randera o matrona, però no eres 

bruixa. I haver de dir una cosa 

perquè et deixessin de fusti-

gar...", expressa Madrid. Márquez 

ho defineix tot plegat de "femini-

cidi", ja que "van morir moltes 

dones només per ser dones".

La bruixeria no va ser exclusiva-

ment a l'època medieval, sinó que 

"la Bíblia ja parlava de les brui-

xes i l'última història que hem 

inclòs és del segle XX, la vampira 

del Raval, que també feia pocions 

i la van acusar de bruixa", apunta 

Madrid, qui afegeix que fins i tot han 

tractat al llibre algunes dones cone-

gudes de les quals no ha transcendit 

gaire que també van ser-ne acusa-

des: "Hipàtia d'Alexandria era 

una científica increïble; en canvi, 

no se sabia que la van tractar de 

bruixa quan la van matar".

No hi ha un perfil de les bruixes
Si la dona vella amb la berruga al nas 

ha estat la clàssica imatge represen-

tada a la ficció sobre les bruixes, les 

dues escriptores expliquen que, en 

realitat, no existia un perfil estàn-

dard de les persones que acusaven 

de bruixeria. "Eren tant nenes 

com joves i dones grans, pobres i 

riques", apunta la calderina.

DIVULGACIÓ  ISABEL MÁRQUEZ I ANNA MADRID HAN PUBLICAT AQUESTA OBRA, EN LA QUAL DONEN VEU A 22 DONES D'ÈPOQUES I RACONS DEL MÓN BEN DIVERSES

s.c.

LES DUES AUTORES AMB EL SEU LLIBRE  Isabel Márquez i Anna Madrid han publicat 'Yo me confieso bruja'

Una vintena de dones acusades de 
bruixeria, a 'Yo me confieso bruja'

La paretana, però, sí que esmen-

ta que en molts casos es tractava 

de dones "que van lluitar per ser 

independents, per la seva lliber-

tat, i que, només per ser dones 

i perquè eren vistes com a com-

petència dels homes, se les van 

carregar".

Aquesta competència es veia 

sovint reflectida en la sapiència. 

"Tenien molts coneixements 

que els homes no, perquè nor-

malment eren de tradició oral 

de mares a filles. Fins i tot algu-

nes tenien coneixements de me-

dicina empírica, ja que l'havien 

estudiat, i feien ombra als met-

ges". Generalment han estat dones 

que, per uns motius o uns altres 

"sortien dels estereotips que el 

patriarcat d'aquella època mar-

cava", clou Márquez.    s.carrillo

UNA DONA SENSE PEUS, L'ÚNICA
POSSIBLE 'BRUIXA' LOCALITZADA A PARETS
■ Aquest treball havia de centrar-se inicialment al Vallès. L'Anna Madrid tenia 
"moltes ganes" d'escriure sobre el tema, perquè viu a Caldes de Montbui, un 
municipi amb un gran historial de condemnes per bruixeria. Terrassa, Sentmenat 
o Granollers són altres de les localitats de l'entorn on s'han trobat arxius de 
veïnes torturades i assassinades, acusades de ser bruixes. Amb tot, finalment 
van decidir aportar una àmplia mirada amb bruixes d'indrets ben distants del 
planeta, des d'Amèrica fins a Europa, però també detenint-se en diversos casos 
de l'Estat espanyol, de Catalunya i, també, en alguns del Vallès Oriental.

Concretament de Parets, però, no està clar si hi va haver ciutadanes acusades 
de bruixeria, "però sí que hi ha un enterrament d'una dona que semblava que va 
ser-ne acusada, per com estaven el cos i els ossos", exposa Márquez. Es tracta 
de les restes d'una dona localitzada sense els peus i que hauria estat enterrada 
a l'exterior del cementiri de la sagrera de l'església de Sant Esteve de Parets, dos 
aspectes que porten a pensar que hauria rebut una sepultura anòmala que podria 
ser compatible amb els ritus celebrats contra les acusades de bruixeria.

CULTURA
Els Homes Llop arriben a Martorelles
L'Era Jove de Martorelles acollirà aquest dissabte (de 12 h a 13 h) 

Els Homes Llop de Vallnegra, un espectacle-joc interactiu que adapta 

el joc de taula Los Hombres Lobo de Castronegro en un format 

innovador i participatiu. Està adreçat a persones d'entre 12 i 29 

anys del municipi i cal inscriure's a mar.espaijove@martorelles.cats.

Playback a Can Pantiquet
L'Associació de Jubilats i Pensionistes 

de Can Pantiquet representarà aquest 

divendres a les 17.30 h l'espectacle de 

playback Las Supernenas de Can Pantiquet 

al Centre Cívic de Can Pantiquet.
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PARETS.  Binary Emotions Knights 

ja ha anunciat el cartell de la terce-

ra edició del Binary Emotions Fest, 

un festival de música que enguany 

comptarà amb vuit propostes di-

ferents. L'esdeveniment serà el 

dissabte 20 de novembre de 12 h 

a 14.30 h i de 17 h a 21 h a la Sala 

Basart de la Cooperativa.

Aquesta edició comptarà amb 

els grups locals La Cuarta Pared, 

que presentarà el seu projecte per 

primer cop en directe; Uri Beer i el 

seu folk intimista; i els transgres-

sors i sempre eclèctics AlCarrer.

Els joveníssims Romantica II 

i Zesc, de qui els organitzadors 

assenyalen que són "una de les 

propostes més potents del mo-

ment", també hi actuaran. A més, 

completaran el cartell "tres grans 

promeses del moment", com són 

els molletans LaMistral, els Barce-

lonins Victori Andreu i la cantau-

tora Marta Shanti amb el projecte 

Acústics amb Ànima.

Paral·lelament, també s'hi po-

drà visitar l'exposició Orquestres i 
llibertat, a càrrec d'Enric Miró, i es 

programarà la presentació del lli-

bre Lo Carrasclet, de Jaume Borràs.

Les entrades tenen un preu 

Vuit actuacions musicals al 
tercer Binary Emotions Fest

MÚSICA  HI SERAN ZESC, ROMANTICA II, LAMISTRAL, URI BEER, ACÚSTICS AMB ÀNIMA, ALCARRER!, LA CUARTA PARED I VICTORI ANDREU

ZESC   El trio montornesenc n'és un dels caps de cartell

marina cueto

d'entre 3 i 5 euros i es poden ad-

quirir en línia –bef2021.eventbri-
te.es–. Cal destacar, a més, que el 

cartell és obra de l’artista francesa 

Manon Raupp.

Amb tot, l'entitat paretana, que 

enguany celebra el seu setè ani-

versari, explica que pretenen "di-

namitzar l’escena independent 

de Catalunya amb propostes 

emergents, atrevides i creati-

ves" , com aquest tercer Binary 

Emotions Fest.  

INFANTIL

'Quo no Vadis' i 

'El vestit POP de 

l’Emperador' a

La Xarxa i Rialles

MOLLET / PARETS. Arriba un diu-

menge farcit de teatre infantil. A 

les 12 h, la companyia La Pera Lli-

monera representarà Quo no Vadis 

a Can Gomà, programat per La Xar-

xa. Dos pintors, sorpresos per la 

presència del públic després d'in-

tentar desallotjar la sala, es veuen 

abocats a representar l'obra que 

anava a estrenar-se. La història 

parla de Juli Cèsar, Emperador de 

Roma, que envia a Marco Antonio, 

el seu millor centurió, a les Terres 

del Nord, on el druida Orus Manis 

li donarà un verí que farà perdre 

la memòria a la Cleòpatra per con-

querir definitivament Egipte.

D'emperadors va la jornada. La 

Roda Produccions representarà a 

les 18 h El vestit POP de l’Empera-
dor a Can Rajoler, a càrrec de Ria-

lles. En un regne de flaixos i miralls, 

Sa Majestat l’Emperador Presumit 

té per costum estrenar quatre ves-

tits cada dia. Però per més vestits 

que acumula, cap el satisfà. Neces-

sita el millor dels millors, el més 

sublim i el més modern, i més ara, 

que s’acosta la passarel·la anual de 

la reialesa. Cal un vestit únic per a 

un emperador únic. Tan especial 

que només els més llestos de palau 

el podran apreciar.  

'QUO NO VADIS'

L'Encert porta 'Avui no 
sopem' a la Sala Fiveller

MOLLET.  Avui no sopem arriba 

aquest diumenge (18 h) a la Sala 

Fiveller per fer riure i alhora en-

tendrir els espectadors. L'Associ-

ació Artística Encert, de Sabadell, 

representarà aquesta obra de Jor-

di Sànchez i Pep Anton Gómez, i di-

rigida per Josep Salomó, en la qual 

els cinc personatges acabaran di-

ent-se aquelles veritats que massa 

sovint s'amaguen.

El que comença sent una troba-

da improvisada per sopar acaba 

degenerant en un sense fre de dis-

cussions, secrets, egoismes, men-

tides, gelosia i avarícia sense treva. 

El punt de partida és un matrimoni 

jubilat de classe mitjana residint 

a Barcelona que fa temps que es 

planteja marxar a viure a la masia 

del poble, però mai s’acaben de de-

cidir. Una filla de gairebé quaranta 

anys que encara viu amb ells i un 

fill amb cara de pocs amics els ho 

impedeixen.

Després del Cicle de Teatre a la 

Tardor de la Fiveller, amb obres 

més aviat "reflexives i serioses, i 

amb teatre modern i contempo-

rani", segons explica Toni Amaya, 

coordinador de la sala, ara han 

apostat per retornar l'humor amb 

aquesta comèdia. Alhora, el diu-

menge 21 de novembre (18 h) el 

Grup Escènic Casino hi represen-

tarà l'obra Sota teràpia.  

TEATRE  LA COMÈDIA ES PODRÀ GAUDIR DIUMENGE A LES 18 H

SOBRE L'ESCENARI  Durant una de les representacions que van fer a l'octubre

associació artística encert

Miguel Noguera actua a 
Parets amb 'Ultrashow'

PARETS. L'Ultrashow de Miguel 

Noguera aterra aquest dissabte 

(20.30 h) a Can Rajoler. En aquest 

divertidíssim monòleg, l'inclassi-

ficable humorista explicarà una 

sèrie d’idees o imatges mentals, 

una rere l’altra, sense que impor-

ti gaire l’ordre. Noguera assegura 

que aquestes idees les extreu del 

material d’anotacions i dibuixos 

que fa a diari, i aquest xou serà cò-

mic encara  que  les  idees  no  tenen  

per  què  ser  còmiques  per  elles  

mateixes. Si bé portarà anotats els 

títols de les idees, es tracta d'un 

monòleg amb passatges improvi-

sats i girs inesperats, a cavall entre 

la conferència i la peça teatral.

En un vídeo penjat a les xarxes per 

promocionar l'espectacle, el canari 

ja deixava mostres del surrealisme 

que l'acompanyarà en la seva pri-

mera visita i actuació a Parets. "Su-

poso que hi vindrà la població de 

Parets i de les poblacions veïnes. 

També m'han dit que hi haurà 

gent de Sevilla. No hi ha un túnel 

directe des de Sevilla a Parets? 

M'han parlat d'un tren bala...".

El programa d'Espectacles de 

Parets compta aquest novembre 

també amb les obres de teatre His-
tòria d’un senglar, de Gabriel Cal-

derón (21 de novembre); i Pruna, 

de la paretana Queralt Riera (28 de 

novembre).  

L'INCLASSIFICABLE MONÒLEG SERÀ DISSABTE A LES 20.30 H

MIGUEL NOGUERA  El monòleg inclou passatges improvisats i girs inesperats

Acte del CRA'P sobre 
el món intermedi

MOLLET. El CRA'P continua omplint 

els caps de setmana d'activitats. Dis-

sabte a les 19.30 h –amb inscripció 

prèvia i taquilla inversa– presenta-

ran el programa ENTRE-MÓNS*2. 

Un programa de vídeo amb col·lo-

qui posterior sobre el món interme-

di: entre allò visible i allò invisible, el 

somni i la vigília... A més, diumenge 

a les 12 h –amb inscripció prèvia– 

es podrà gaudir de l’assaig general 

de Respirar el Mahabharat VI, una 

performance de Michael Gadish.

n  Cece Giannoti protagonitzarà aquest 

divendres a les 19 h un nou concert al 

Lledoner. El músic presentarà les mi-

llors composicions de la seva trajectòria, 

acompanyades de versions molt perso-

nals de temes clàssics i contemporanis 

del pop, el rock i el blues, en un xou ano-

menat Cover me. L'entrada és gratuïta, 

amb aforament limitat.

CONCERT DE CECE 

GIANNOTI A MOLLET

m.n.
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Salvador Calvo i Espe 
Martínez fan els millors 
microrelats de terror

MOLLET.  Salvador Calvo va rebre 

dissabte el premi del jurat del 

concurs de microrelats de terror 

de la Biblioteca de Can Mulà, pel 

següent escrit: El otorrino gritó. Al 

examinar al paciente no esperaba 

que le devolvieran aquella horrible 

mirada desde dentro del oído.

Espe Martínez, per la seva ban-

da, se'n va endur el premi del pú-

blic, gràcies a aquest microrelat 

que va presentar: Cada noche me 

quedaba dormida acariciando el 

brazo de mi marido que descansa-

ba de espaldas a mi, y así fue duran-

te un año hasta que conocí a Luis en 

Tinder y ahora he cambiado aquel 

cuerpo putrefacto por uno más 

fresco y con menos gusanos.

Tots dos van els guardonats d'un 

certamen que enguany ha comptat 

amb una quarantena de relats pre-

sentats, que es poden llegir al web 

de la biblioteca molletana.  

LITERATURA  PREMIATS PEL JURAT I PEL PÚBLIC, RESPECTIVAMENT

ELS PREMIATS  A l'esquerra, Espe Martínez, i a la dreta, Salvador Calvo

biblioteca can mulà

Una mostra amb la salut 

mental com a protagonista

LA FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET I EL CLUB SOCIAL LA LLUM EXPOSEN A CAN RAJOLER

A L'EXPOSICIÓ  Divendres passat durant la inauguració de la mostra

silvia ferran / aj. parets

PARETS. La sala d'exposicions de 

Can Rajoler acull des de divendres 

passat i fins al 21 de novembre les 

mostres 20 anys: I per què no? Som 

iguals –del Servei de Rehabilitació 

Comunitària de la Fundació Sani-

tària Mollet– i Tarda de colors –del 

Club Social La Llum, també de Mo-

llet–, de fotografia i pintura a l'oli i 

acrílic respectivament.

Es tracta d'una activitat emmar-

cada en les activitats de conscien-

ciació sobre la salut mental que 

s'organitzen al municipi, amb l’ob-

jectiu de commemorar el Dia Mun-

dial de la Salut Mental. Tot i que el 

Dia Mundial va ser el 10 d’octubre, 

a Parets s'han organitzat un con-

junt d’activitats que s’allarguen 

fins a aquest novembre.  

Uns 40 fotògrafs al 8è FOTOgraphic

L'Associació Fotogràfica Parets va celebrar el cap de setmana la vuitena 
edició del FOTOgraphic, el Festival Fotogràfic del Vallès Oriental, que 
enguany s'ha centrat en l'esport. Dissabte hi va haver dues xerrades 
vinculades a aquest àmbit -fotoperiodisme esportiu al matí i la trajectòria 
esportiva d'en Sergi Mingote a la tarda– i una sessió de fotografia 
esportiva diumenge. Miquel Portell, president de l'entitat, assegura que 
estan "molt satisfets" per com va anar tota l'edició, per l'afluència de 
públic i per la participació. De fet, diumenge hi va haver una quarantena 
de fotògrafs al tercer Concurs Nacional de Fotografia FOTOGraphic Parets, 
prenent instantànies de les exhibicions del Club Patí Parets, de l'Espai Taiji 
Chen (també de Parets) i del Club d'Esgrima Granollers.

silvia ferran / aj. parets

FOTOGRAFIA  ELS ORGANITZADORS, "SATISFETS" AMB L'EDICIÓ

Lorca, homenatjat a Mollet
MOLLET. Federico García Lorca 

serà triplement homenatjat a la 

capital baixvallesana les pròxi-

mes setmanes. D'entrada, el Cen-

tro Cultural Andaluz de Mollet 

celebrarà aquest diumenge el seu 

tradicional homenatge a Federico 

García Lorca. Ho farà a partir de 

les 19 h al Teatre Municipal Can 

Gomà –a les 18.30 h s'obriran les 

portes–.

L'acte arrencarà amb la pre-

sentació del llibre de poesia Dos 

historias unidas, escrit per dos 

membres de l'entitat molletana, 

Francisco Bueno i Charo García. A 

continuació hi haurà les actuaci-

ons dels quadres de ball del Centro 

Cultural Andaluz de Mollet –Semi-

lla Flamenca, Triana y Arte i Com-

pás– i del seu coro rociero –Ami-

gos del Rocío–. Per últim l'escola 

de ball flamenc de la Casa de Anda-

lucía de Cerdanyola clourà l'acte 

ARTS ESCÈNIQUES  LA POESIA, EL FLAMENC I LA DRAMATÚRGIA EL RECORDARAN EN TRES ACTES

amb una dansa dedicada al poeta 

i dramaturg andalús.

El dia 20, vespre complet 
El 20 de novembre hi haurà dues 

propostes més en honor a Lorca. A 

les 19 h, el guitarrista paretà Paco 

Heredia presentarà a la Sala Five-

ller el seu darrer treball musical, 

Lorca, orgullo flamenco, en el qual 

farà un recorregut per l’obra de 

Federico García Lorca, interpre-

tada en clau flamenca. Hi actuarà 

la banda habitual de l’artista, però 

alhora també garanteixen moltes 

sorpreses i artistes convidats.

L'activitat està organitzada pel 

Casal Popular la República de Mollet 

i hi col·laboren l'ACEPF, les JCC, Co-

munistes de Catalunya,  Amical de 

les Brigades Internacionals i la Tau-

la de la Memòria Històrica de Parets. 

Tot seguit, a les 21 h, Can Gomà 

serà l'escenari de l'obra de teatre 

Rosita, de la companyia Las Meli-

nas i emmarcada en la programa-

ció cultural de l'Ajuntament molle-

tà, Arts i Escena. La representació 

és una versió lliure de Doña Rosita 

la soltera o El lenguaje de las flores, 

dramatúrgia escrita per Lorca.

El text original explica el dra-

ma de Rosita, que espera durant 

25 anys que el seu promès torni 

d'Amèrica per casar-se amb ella. 

La història de Rosita parla dels 

prejudicis que la van aïllar i la van 

marcir, com va passar a tantes al-

tres dones.  

CONCERT DE PACO HEREDIA  

dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

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

Molt ennuvolat tot el dia, 

amb temperatures míni-

mes que no baixaran gaire 

i màximes semblants a les 

d’ahir.

Dia variable, amb núvols 

alts alternats amb clarianes 

i amb temperatures míni-

mes més baixes.  Les màxi-

mes seran un pel més altes.

Torna el vent del Nord, i 

amb ell les temperatures 

baixaran altre cop, amb un 

dia variable, mes ennuvo-

lat cap al tard.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 4 16ºC 7ºC 13ºC 5,6 15 km/h SE

DIVENDRES, 5 16ºC 6ºC 12ºC - 18 km/h SE

DISSABTE, 6 18ºC 3ºC 13ºC - 21 km/h NNE

DIUMENGE, 7 19ºC 3ºC 13ºC - 18 km/h SSW

DILLUNS, 8 19ºC 4ºC 15ºC - 16 km/h SE

DIMARTS, 9 15ºC 7ºC 15ºC Inap. 27 km/h NE

DIMECRES, 10 16ºC 13ºC 14ºC 7,8 31 km/h NE

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