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ENTREVISTA A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'ESTACIÓ DEL NORD

MOBILITAT

"En 50 anys no han fet res i el barri està
abandonat. Ara sembla que, amb la pressió
dels veïns, l'Ajuntament s'ha posat les piles"
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EL PARC MÒBIL SEGUEIX CREIXENT 3
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URBANISME DILLUNS ES TANCAVA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'ESMENES AL PLANEJAMENT, QUE HAURÀ DE TORNAR A PASSAR PER PLE I PER URBANISME 6 i Ed.
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T’ajudem a trobar la solució en tendals, alumini, mosquiteres, catifes per negocis
i comunitats, porteries per a comunitats, reformes de bany i cuina.

SAULEDA LLANÇA GREEN, EL PRIMER TEIXIT QUE NETEJA
I PURIFICA L’AIRE MITJANÇANT FOTOCATÀLISI
Fotocatàlisi. Com funciona?
Pol·lució

Florit

Autoneteja

Nitrats

1 GREEN és un teixit recobert de
nanopartícules de diòxid de titani
(TiO2).

2

Els raigs UVA incideixen en
el teixit GREEN i comença un
procés químic que converteix
l’oxigen i vapor d’aigua en
agents netejadors OH i O2.

3

L’OH converteix la brutícia
orgànica i els compostos
orgànics volàtils en mineral
i gas, i torna a H2O.

4 L’O2 redueix l’òxid de nitrogen

(NoX), un dels gasos més nocius
present en l’atmosfera, a nitrats
relativament innocus.

5

Aquest procés es repeteix milions
de vegades reduint els nivells de
diòxidde nitrogen entorn d’un 55%
enproves de laboratori.

6

També es produeix una reducció
dels fongs d’un 60% i un efecte
autonetejador del 70%*.

*Aquests percentatges són orientatius i poden
variar en funció de les condicions de l’entorn.

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.
VISITES CONCERTADES TRUCANT AL 659 54 62 96
Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 · F. 93 579 63 99
tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com
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sergio carrillo

Els vehicles
creixen a Mollet
en ple debat
pels espais per
als vianants
El parc mòbil ha crescut un 3,7% en els
darrers deu anys · El govern local advoca
per habilitar més elements de pacificació
del trànsit que disminueixin l'ús del cotxe
MOLLET. La tendència de les ciutats a
fer possible una mobilitat més sostenible i saludable ha fet que cada
cop siguin més els espais alliberats
amb prioritat per als vianants. La limitació de carrils de trànsit –com és
el cas del tram de la ronda Pinetons
davant l'Hospital–, i l'eixamplament
de voreres amb la conseqüent pèrdua de llocs d'estacionament –com
per exemple a Gaietà Vínzia– són algunes de les accions en aquest sentit que s'han dut a terme a Mollet i a
altres municipis de l'entorn.
Amb tot, el parc mòbil a Mollet
i l'índex de motorització –nombre de vehicles per cada 1.000
habitants– han anat en augment.
En la darrera dècada, tot i que la
població ha disminuït, la quantitat de vehicles s'ha incrementat
un 3,7%. El 2010, Mollet tenia
registrats 31.120 vehicles, principalment turismes (23.718),
motocicletes (2.603) i camions
(3.778). En canvi, el 2020, la xifra
havia augmentat fins als 32.256

vehicles, amb un creixement del
nombre de turismes (24.492) i,
sobretot, de motos (3.439), i una
davallada de camions i furgonetes.
Precisament, aquest augment dels
vehicles de dues rodes també s'ha
fet notar a la via pública, on s'han
habilitat més estacionaments per
a motos per així evitar els aparcaments a sobre de les voreres.

Pacificar el trànsit, la clau
Però de quina manera es pot compatibilitzar aquesta pèrdua d'espais per als vehicles a la via pública
amb l'increment del parc mòbil a la
ciutat? Per al regidor de Mobilitat
de l'Ajuntament de Mollet, Juanjo
Baños, la clau és incrementar els
elements de pacificació del trànsit
als carrers, com puguin ser illetes,
semàfors o passos elevats, entre
altres, per dissuadir els conductors de fer servir el vehicle a dins
la ciutat. "Si un conductor per fer
un trajecte intern ha de parar-se
en tres semàfors i no pot passar

COTXES I VIANANTS Les ciutats treballen per guanyar espais als vehicles i disuadir els conductors d'agafar el vehicle
per un carrer que és només per a
vianants, acabarà optant per fer
aquest trajecte caminant", considera Baños, qui afegeix que: "Potser tenim més vehicles a la ciutat
però hem de treballar perquè
se'n faci un menor ús", apunta.
El regidor, però, reconeix que
la vianalització total de carrers és
"complicada", perquè és "una mesura impopular, que no agrada
tothom". "Quan es va vianalitzar
el centre o es va tancar la rambla van haver moltes queixes,
sobretot dels veïns perjudicats",
recorda Baños. Amb tot, el regidor
considera que el futur a les ciutats
ha de passar per aquí. "Per molt
que sigui impopular o tingui un
cost elevat són decisions que
s'han de prendre, potser no a la
velocitat a què voldrien alguns,
però s'han d'entomar", opina.

Pla Local de Seguretat Viària
Moltes de les actuacions que es
duen a terme a la via pública en relació amb el trànsit es recullen en el
Pla Local de Seguretat Viària, que
serveix per definir l’espai públic i el
sistema viari i per reduir el nivell de
risc. El 2010 s'elaborava el primer
pla a Mollet, que es marcava com a

repte la disminució dels accidents
amb ferits al nucli urbà. Segons la
comparativa de les dades de 2009
(any d’anàlisi del Pla Local de Seguretat Viària) i les de 2019 (dades
abans de la pandèmia), el nombre
d’accidents amb ferits és molt similar: 94 el 2009, i 93, el 2019. El que
sí ha disminuït és el nombre de ferits: el 2009 es van registrar 149 ferits (139 lleus i 10 greus) i deu anys
després, amb gairebé un número
idèntic d'accidents, se'n registraven
101 (97 lleus i 4 greus). En aquest
sentit, Baños indica que el menor
nombre de víctimes respon a la millora de les mesures de seguretat
actives i passives que incorporen
els vehicles i a que l'ocupació habitual dels turismes és inferior.
Actualment, el govern està
redactant un nou pla local que
inclou accions d'educació i sensibilització –uns elements "essencials" segons Baños– i l'estudi
d'aquells punts més problemàtics
pel que fa al nivell de sinistralitat.
Amb tot, el regidor assegura que a
Mollet han desaparegut els punts
negres (llocs on es repetien accidents) i que, en gran mesura, s'ha
aconseguit gràcies a la implantació de mesures com les càmeres

als semàfors en algunes de les
cruïlles més transitades.

Zero morts al nucli urbà
Una de les fites aconseguides a
la ciutat, i de la qual el govern local en fa bandera, és que des del
2007 no s'ha registrat cap víctima mortal en accident de trànsit
dins el nucli urbà, una dada que ha
fet l'Ajuntament mereixedor del
Premi Educa Ciudad Zero, lliurat
aquesta setmana en el marc del
Congrés Internacional de Professionals per a la Seguretat i l'Educació Viària celebrat a Mollet.
Aquesta cara, però, té una creu, i
són els morts a les vies interurbanes dins el terme municipal molletà. Segons dades del Servei Català
de Trànsit, des del 2007 s'han hagut de lamentar 742 accidents, 65
de greus i vuit víctimes mortals.
Tot i que l'Ajuntament no té competència sobre aquestes vies, Baños
assegura que des de l'administració local s'informa d'aquells punts
que poden ser perillosos a més de
demanar accions per reduir el risc,
com per exemple la reclamació
que ha fet el Consistori perquè es
redueixi la velocitat a vies com la
C-17 i la C-33. i laura ortiz mateo

dv, 19 novembre 2021

4

EN PORTADA

El Congrés de Seguretat i Educació
Viària posa el vianant en el focus
MOLLET. L'intercanvi de coneixements amb l'objectiu de reduir
els accidents de trànsit. Aquest és
un dels principals objectius que
s'ha plantejat el 3r Congrés Internacional de Professionals per a la
Seguretat i l'Educació Viària, que
s'ha dut a terme aquesta setmana.
Unes 500 persones d'arreu s'han
inscrit al congrés, que ha comptat
amb una setantena de ponents, i
que organitza l'Associació Internacional de Professionals per a la Seguretat Viària (AIPSEV). L'entitat
ha triat Mollet com a escenari per
reconèixer les bones dades de sinistralitat a la ciutat, on fa 14 anys
que no es registra cap accident
mortal dins el nucli urbà. "Aquesta
estadística a Mollet ens demostra que l'objectiu que es proposa l'Organització Mundial de la
Salut de reduir en un 50% els
accidents mortals el 2030 pot
semblar una quimera, però és
possible", explicava Jorge Roel,
vicepresident d'AIPSEV, durant la
inauguració del congrés dimarts.
Posar el focus en el vianant i no
tant en la mobilitat dels vehicles és,
segons els diferents experts, una de
les claus per millorar la seguretat

viària a les ciutats. Segons dades
de la Direcció General de Trànsit
(DGT), entre 2009 i 2019, els morts
per accidents a vies interurbanes
han descendit un 42%, en canvi la
reducció de la mortalitat a l'interior
de les ciutats ha estat molt menor,
d'un 11%. "El vianant ha de ser
el vèrtex de la mobilitat urbana, no estem en contra del cotxe
però cal un ús racional", apuntava
Adrià Puigpelat, de la DGT.
En aquest sentit, la redistribució de l'espai públic a les ciutats
és un element cabdal, segons la
subdirectora general de Seguretat
Viària del Servei Català de Trànsit,
Anna Pintó. "Cal dibuixar d'una
altra manera els entorns de
les escoles, els centres de gent
gran i els centres sanitaris per
donar més valor a les persones
dins les ciutats", deia Pintó, qui
recordava que el Govern català es
marca com a reptes la protecció
dels col·lectius més vulnerables
en la sinistralitat viària, com són
els vianants, els ciclistes, els motoristes i els conductors de VMP;
i disminuir el percentatge d'accidents causats per factors humans,
que suposen el 90% dels sinistres.

aj. mollet

GUARDÓ Premi pels zero morts en accident al nucli urbà en 14 anys
Amb l'objectiu de posar el focus
en el vianant, Matthew Baldwin,
director general adjunt de Mobilitat i Transport, coordinador
europeu de seguretat viària i mobilitat sostenible de la Comissió
Europea, considerava crucial la
reducció de la velocitat a les ciutats: "Millora la convivència entre els usuaris de la via, la salut
de les persones i el planeta i redueix la gravetat de les lesions
en accident", deia. En aquest
sentit, els ponents van valorar la

importància de la implantació de
la velocitat màxima de 30 km/h a
les vies urbanes i van destacar el
fet que Mollet fos de les primeres
ciutats espanyoles en habilitar-lo.
L'alcalde de Mollet, Josep Monràs,
concloïa la inauguració refermant
el "compromís" de la ciutat amb
la seguretat viària i fent agraïments
als responsables de la Policia Municipal i als regidors que, durant el
seu mandat, han estat responsables
de l'àrea de Mobilitat, Josep M. Garzón i Juanjo Baños. ❉ l. ortiz mateo
sagalés

Sagalés presenta un autobús
d'hidrogen per a línies regulars
MOLLET. L'empresa Sagalés de
Mollet ha presentat el nou model
d’autobús de Solaris, amb propulsió ecològica d’hidrogen. Gràcies
a l'ús d’aquesta tecnologia, l'autobús pot cobrir fins a 350 km en
una sola recàrrega d’hidrogen
mantenint tots els avantatges de
la propulsió elèctrica mitjançant
bateries de recàrrega.

Aquest model de Solaris, de pis
baix, fa 12 metres de longitud,
compta amb una rampa per cadires
de rodes i similars. Té una capacitat per a 31 passatgers asseguts i 6
drets. Està previst que en els propers mesos, es puguin fer proves
amb aquest tipus de vehicles en
diferents línies urbanes i interurbanes operades per l'empresa.

El PSC reclama un
carril BUS-VAO
a la C-59 entre
Mollet i Caldes
MOLLET. El grup del PSC al Parlament de Catalunya ha presentat
una proposta perquè es debati a
la cambra la creació d'un carril
BUS-VAO a la carretera C-59, entre
Mollet i Caldes de Montbui. El grup
socialista apunta que la C-59, és
una de les carreteres de Catalunya amb més risc d’accident greu o
mortal, segons l'estudi EuroRAP
2019. A més, el PSC indica que és
una de les vies amb més usuaris
de les comarques del Moianès i del
Vallès Oriental que es desplacen a
les comarques metropolitanes i als
seus polígons industrials. "Tot i les
millores realitzades en la darrera dècada, aquestes s’han mostrat insuficients per solucionar
els problemes de mobilitat i de
congestió", consideren.
Per aquest motiu, el grup parlamentari socialista ha presentat
una proposta de resolució que
insta el Govern a, d'una banda, la
creació d’un carril BUS-VAO per
a vehicles de transport públic i
privats ECO i també amb alta ocupació, així com la construcció d’un
vial segregat per a vehicles de mobilitat personal (VMP) entre Caldes de Montbui i Mollet del Vallès.
La proposta ha de ser debatuda
a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament, on,
segons fonts del PSC, es podria debatre a principis d'any. ❉

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

NOU MODEL El vehicle medeix 12 metres i té capacitat per a 37 passatgers

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

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte
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'Catalunya comarca a comarca', al Casal Cultural

Accident greu a Sant Fost

El Casal Cultural acollirà dijous 25 de novembre (19 h), la presentació
del llibre editat per Cossetània Catalunya comarca a comarca, del molletà
Jordi Sanjuan, un atles comarcal adreçat a un públic infantil i juvenil, on
queden re�lectides les característiques principals de cada comarca. L'acte
serà conduït per l'editor Pep Olivé i es farà al Casal Cultural.

Diumenge, un home va patir un accident a la zona
del pessebre vivent de Sant Fost. La víctima, de
71 anys, va ser atesa per un helicòpter del Servei
d'Emergències Mèdiques que el va traslladar a
l'hospital en estat greu.

URBANISME L'AJUNTAMENT HA REBUT 95 ESCRITS D'AL·LEGACIONS A L'APROVACIÓ INICIAL DEL POUM, QUE ES VA FER AL JULIOL AMB ELS VOTS DE PSC, PODEM I CIUTADANS

El Calderí i els Pinetons centren les
al·legacions al futur pla urbanístic
aj.mollet

pall de població previst.
Per la seva part, el principal grup
de l'oposició, Ara Mollet ERC-MES,
no ha presentat al·legacions. "Ja
vam explicar al govern i al ple, el
perquè del nostre vot negatiu al
POUM. Les nostres no són esmenes tècniques, sinó que són polítiques, de model de ciutat", explica
Marta Vilaret, portaveu d'Ara Mollet. "Els nostres plantejaments
han estat rebutjats per l’equip de
govern, però, després del tràmit
d’al·legacions, estem oberts a tornar-ne a parlar, ja que el POUM ha
de tornar al Ple", diu.

Passos a seguir

A VISTA D'OCELL La proposta de Pla d'Ordenació preveu el creixement de la ciutat en 2.834 nous habitatges i un topall d'habitants de 58.450
MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament
de Mollet ha rebut 95 escrits d’allegacions a l'aprovació inicial del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mollet, document
que, un cop s'aprovi de manera definitiva, regirà el futur creixement
de la ciutat. El desenvolupament
del Calderí i el Pla de Millora Urbana dels Pinetons centren gran part
de les al·legacions presentades,
que qüestionen, parcialment o total, el model que recull el POUM,
aprovat al juliol amb els vots a favor del PSC, Podem i Ciutadans.
El document planteja 2.834 nous
habitatges, dels quals 1.385 seran
de protecció oficial, i un creixement
poblacional que situa la forquilla
màxima en 58.450 habitants el
2040. Les conseqüències d'aquest
creixement pel que fa a la contaminació i la sostenibilitat, la política
d'habitatge públic, i la conveniència o no de construir a terrenys
actualment sense edificar –com el
Calderí i els Pinetons– són alguns
dels arguments que fan servir els
redactors de les al·legacions.
El gran gruix ha estat presentat
per grups municipals i partits polítics. El grup municipal que n'ha
redactat més ha estat Mollet en
Comú, amb 21 al·legacions. La no
inclusió del Pla del Calderí dins el
POUM és una de les centrals. Els
comuns reiteren que la discussió
sobre el futur d'aquest espai agrícola s’ha de decidir dins de la de-

liberació del POUM, una inclusió
que, segons la formació, suposaria
un percentatge més alt d'habitatge
públic a la zona, que ara és un 30%
del sostre. En aquest sentit, els comuns també demanen un planejament precís sobre les polítiques
d'habitatge, amb normatives que
fomentin més la promoció d'habitatge de protecció oficial dins l'actual nucli urbà de la ciutat.
Les crítiques sobre la participació, la necessitat d’equilibrar els
barris de la ciutat amb plans especials o la urgència de lluitar contra el
canvi climàtic amb la conservació
de zones verdes, són altres al·legacions presentades pels comuns.
Per la seva part, la CUP Mollet
també ha presentat fins a 21 al·legacions, que giren al voltant del que
consideren "manca d’autocrítica"
sobre les previsions incomplertes
de l’anterior POUM; sobre el "segrest" del debat sobre la preservació de l’espai agrícola del Calderí i
de l’àmbit dels Pinetons; la "manca
de solucions" a la contaminació i
"l’incompliment de la Llei contra
el canvi climàtic, la sobirania alimentària, la protecció de la memòria i el patrimoni històric". La
CUP també creu que hi ha una manca d’aposta per l’habitatge públic
de lloguer o per afavorir un desenvolupament urbanístic "sense
augmentar l’ocupació del sòl, el
reaprofitament de la ciutat mateixa, la rehabilitació d’edificis,

la reforma dels teixits residencials existents i la reconversió dels
teixits industrials, entre moltes
altres coses".
Junts Mollet –representants de
Junts per Catalunya a la ciutat però
sense representació a l'Ajunta-

ment– també s'ha posicionat en contra del model de ciutat que projecta
el POUM i considera que "continua
insistint en els errors que ens han
dut fins aquí: més població, més
cotxes, més contaminació". Junts
opina que s'hauria de rebaixar el to-

Així doncs, un cop rebudes, les
al·legacions es resoldran en el
moment que el document sigui
aprovat provisionalment pel ple
municipal. En aquest moment s’incorporaran les determinacions
dels informes sectorials i el resultat de l’Avaluació ambiental estratègica. Quan el document estigui
preparat per a la seva aprovació
s’elevarà al Ple amb la proposta de
resolució de les al·legacions presentades. Un cop aprovat al ple, la
Comissió d'Urbanisme de la Generalitat n'haurà de fer l'aprovació
definitiva. laura ortiz mateo

PROPOSTES ALTERNATIVES A LA
CONSTRUCCIÓ DE PISOS A SANTA ROSA
■ El rebuig al Pla de Millora Urbana

dels Pinetons, és un dels punts amb
què coincideixen molts dels al·legants
(Mollet en Comú, CUP, el grup municipal de Junts per Mollet i l'AV Santa
Rosa). Mollet en Comú considera que
és necessari que l'espai només disposi de sòls d’equipament públic i zones
verdes i que, per tal que l’Ajuntament
adquireixi el sòl privat dels Pinetons es
prevegui una edificabilitat compensatòria mínima en solars municipals
qualificats d’equipament en altres
zones de la ciutat. En un sentit similar
es manifesta l'AV de Santa Rosa, que
directament ha demanat amb les seves al·egacions que no es construeixin
els 133 habitatges previstos al barri,
entre la ronda dels Pinetons i Álvarez
de Castro, i que l'espai per sobre de la
ronda passi a ser zona verda no edificable. Els veïns demanen que s'elimini
el Pla de Millora Urbana i que els 133

habitatges projectats es construeixin a espais ja existents al nucli urbà i
llisten més d'una desena de solars on
s'hi podria edificar. L'AV suggereix que
en els terrenys per sota de la ronda, on
es preveuen els pisos, es mantingui
part de zona verda i s'hi construeixin
els equipaments sanitaris que ja estaven contemplats al POUM del 2005 i un
centre cívic per al barri.
Les al·legacions dels veïns també
demanen que es realitzi un estudi del
subsol a la zona on es vol construir habitatges, per analitzar el seu contingut
en substàncies químiques presumptament tòxiques. L'AV recorda que a la
parcel·la es van realitzar abocaments
de terres contaminades provinents
d'una zona industrial rehabilitada al
Poblenou (Barcelona) en l'època de la
construcció dels jutjats. L'abocament
va ser denunciat i, posteriorment, es
van retirar parcialment les runes abo-

cades i la resta es van soterrar. "Pendents d'un informe de l'Agència Catalana de Residus, com manifesta el
POUM, no es pot construir fins que no
hi hagi un informe definitiu", apunten.
Per la seva part, Junts per Mollet
planteja una proposta diferent: que
els 133 habitatges que s’hi basteixin, al
costat est de la Ronda Pinetons siguin
tots de protecció oficial; que no hi hagi
locals comercials o que tinguin una
superfície inferior als 250m2, perquè
no es generin més problemes de mobilitat; que tot el voltant de les edificacions del PMU21 sigui zona de vianants,
i que mitjançant el desenvolupament
del PMU21, els terrenys del cantó oest
de la Ronda Pinetons del PMU21, passin a ser de titularitat municipal i tinguin un grau de protecció paisatgística
i ecològica "que faci impossible la
seva edificabilitat tant en el present
com en el futur", apunten.
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Sant Fost millora les
parades d'autobús
SANT FOST. Durant el transcurs
d’aquesta setmana l'Ajuntament
ha executat diferents treballs per
a la millora de la via pública. Entre
ells, s'han arranjat i pintat les parades d’autobús i s'han netejat les
vies amb motiu de la caiguda de les
fulles als carrers i al Pavelló 1.

POLÍTICA LA SALA FIVELLER ACOLLIA L'ACTE ORGANITZAT PER L'ANC I EL CASAL POPULAR EL TABARAN

BREUS

Lluís Llach: "El Debat Constituent
és també un projecte per a
qualsevol persona unionista"

Sergi Suárez, nou
portaveu comarcal
de Jovent Republicà

s.c.

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
11/11 Manuel Arnau Mor
PARETS DEL VALLÈS
09/11 Domingo Espejo Pipo
12/11 Vicente Moya Rubio
15/11 Teresa Cucurella Serrajordi
SANTA PERPÈTUA
12/11 Antoni Marin Montalban
11/11 Isabel Martínez Muñoz

76 anys
94 anys
89 anys
98 anys
70 anys
90 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

ENTAULATS Llach durant la presentació de divendres a la Sala Fiveller
MOLLET. Lluís Llach va ser divendres el gran protagonista a la Sala
Fiveller, en un acte organitzat per
l'ANC i el Casal Popular El Tabaran,
per presentar la fase participativa
del Debat Constituent, una eina
perquè "la gent pugui opinar so-

bre com vol que sigui el país en
un futur més o menys immediat", va apuntar Llach. A partir d'un
qüestionari de 144 preguntes, es
pretén obtenir uns resultats que
defineixin "què som, qui som i
què volem ser", deia Llach.

Malgrat que els organitzadors
i qui ho encapçala són marcadament independentistes, Llach va
reiterar que aquesta iniciativa ha
d'apel·lar tothom, sigui quina sigui
la seva ideologia: "El Debat Constituent no és un projecte per a
independentistes. Ho és també
per a qualsevol persona unionista". Tant és així, que el qüestionari només inclou una pregunta
que explícitament pregunti per si
es vol o no la independència. Llach
també va animar la ciutadania a
ser activa: "En comptes d'emprenyar-nos, hem de sortir al carrer i posar-nos al davant d'allò
que volem fer".
Marc Compte, del Casal Popular
El Tabaran, remarcava la importància de fer arribar el Debat Constituent a la capital baixvallesana i
destacava la figura de Llach com
"un tòtem per als lluitadors polítics catalans", deia.

Les Joventuts d’Esquerra Republicana del Vallès Oriental han
celebrat el 5è Congrés Regional
per renovar la Permanent, que
liderarà el projecte comarcal els
dos anys vinents. Sergi Suárez,
militant del Jovent Republicà
a Mollet, �ins ara secretari de
Comunicació comarcal i actual
regidor d’Ara Mollet-ERC a Mollet, ha estat escollit com a nou
portaveu regional.

El CED organitza
un col·loqui sobre
Jordi Solé Tura
La Marineta acollirà dilluns
(19.15 h) el col·loqui Jordi Solé
Tura: universitat, valors i pensament. Hi intervindran els catedràtics Jordi Capo (Ciència
política i de l'administració),
Isidre Molas (historiador i dret
constitucional) i Joan Subirats
(ciència política) i membre del
Consell Assessor del Centre
d'Estudis per la Democràcia, organitzador de l'acte.

L'EXCONSELLER PRESENTAVA EL SEU LLIBRE AL CASAL, CONVIDAT PER ÒMNIUM

CONSULTORI

Limitació de pagaments
en efectiu
Des del passat 11 de juliol no poden
pagar-se en efectiu les operacions, en
les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o
professional, d’un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
Es manté el límit de 2.500 euros per
als pagaments realitzats per persones físiques que no actuïn en qualitat
d’empresaris o professionals.
El límit serà de 10.000 euros quan el
pagador sigui una persona física que
justiﬁqui que no té el seu domicili ﬁscal a Espanya i no actuï en qualitat
d’empresari o professional.

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

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

Josep Rull: "L'1-O pensaven que
trobarien un poble agenollat i van
trobar un poble digne, dempeus"
MOLLET. El Casal Cultural es va omplir dijous de la setmana passada
en la presentació del llibre 1 dia
d’octubre i 2 poemes de l'exconseller Josep Rull, un dels membres
del Govern de la Generalitat empresonat per l'1 d'octubre. Durant
la presentació organitzada per
Òmnium Cultural, Rull va repassar
el que és la seva crònica personal i
política escrita des de la presó.
En el llibre, amb un to molt
humà, Rull hi desgrana les hores,
les experiències, les reflexions,
les amistats, les decepcions, les
esperances i, sobretot, les seves
AL CASAL
profundes conviccions nacionals
i el seu compromís al servei de Catalunya.
Durant l'acte, Rull va recordar com va viure
aquell 1 d'Octubre, "com a conseller però
també com a ciutadà", deia. En aquest sentit, l'exconseller de Territori, rememorava
les visites que havia fet a diferents col·legis
electorals "per veure que tot funcionés"
però també recordava el moment de la seva
votació com a ciutadà a Terrassa. "A les 11 h
vaig anar a votar, com qualsevol ciutadà i

@joseprull

Rull, al centre, amb Clàudia Garcia i Olga Vilaseca
recordo les cues infinites en el meu col·legi electoral", deia. Rull reconeixia l'emoció
d'aquelles hores i considera que una de les
claus de la jornada va ser que "es pensaven
trobar un poble poruc, agenollat, i es van
trobar un poble digne, dempeus".
L'acte va ser presentat per Clàudia Garcia
Novellón, presidenta d'Òmnium Cultural al
Vallès Oriental, i Olga Vilaseca, representant
de Junts Mollet.
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ENTREVISTES A LES ENTITATS VEÏNALS DE MOLLET (VI)

AV Estació
del Nord
"Al barri no hi ha cap
equipament; volem que
la pista del Sant Jordi
s'obri els caps de setmana"
Modesto Martínez (president), Zoraida Hernández
(vicepresidenta) i Jordi Hernández (vocal) formen la
junta de l'AV, que actualment compta amb 87 socis
–El desembre de 2019 vau entrar a registre de l'Ajuntament una proposta de
pla integral per al barri. Quin recorregut
ha tingut?
–Zoraida (Z): Va quedar aturat per la pandèmia i ara ho reprendrem. No hem tingut
una resposta oficial i en les reunions que
hem tingut tampoc accepten que estiguin
donant resposta al pla, però sí que el tenen
en compte. Pensem que gràcies a això s'han
posat les piles i ens arreglaran la plaça del
carrer 11 de Setembre, la plaça Sense nom
que en diem nosaltres col·loquialment.
Aquesta va ser una de les peticions que vam
fer, perquè la plaça és gairebé un abocador
d'escombraries.
–Jordi (J): Es van fer pancartes i una mica
de soroll, i sembla que ara ens miren una
mica. Per això també s'està fent el projecte del carrer 11 de setembre i la vorera de
l'estació.
–Penseu que la resta de peticions tiraran
endavant?
–Z: Quan estàvem preparant el pla, des de
l'Ajuntament ens van dir que no seria senzill i que no podien dedicar-se només a un
sol barri. Nosaltres ja sabem que no es poden portar a terme totes les peticions de
cop, però els vam demanar que ho anessin
incloent als pressupostos anuals, perquè la
veritat és que aquest barri està abandonat.
–En quin sentit està abandonat?

–Z: No hi posen gaire la mà en aquest barri.
Els carrers i les voreres es veuen brutes i tot
es veu en un estat d'abandonament.
–Modesto (M): Aquest barri està ple d'escombraries, i els gossos pixen i caguen arreu. La gent no n'és conscient. Aquí també
faria falta policia de barri; això seria ideal.
Nosaltres paguem tots els impostos tot
l'any. Si l'Ajuntament des del primer dia hi
hagués apartat el 5% del que nosaltres paguem per al barri, ara podrien arreglar-lo.
Però en 54 anys no han fotut res i fins i tot
les voreres les vam pagar nosaltres
–Trobeu a faltar equipaments al barri?
–Z: Sí i tant. De fet, sol·licitem que s'obri la
pista de l'escola Sant Jordi els caps de setmana, perquè a la plaça de l'Estatut hi juguen a futbol i aquest no és espai per a això.
–J: Ens diuen que algú s'ha d'espavilar amb
la clau, ells no volen saber-ne res. Penso que
com que no hi ha cap equipament en tot el
barri, l'Ajuntament hauria de fer un esforç i
obrir l'espai ells. En un cantó tenen el pavelló de bàsquet i en l'altre tenen el d'hoquei;
i tots hem de marxar d'aquí per fer coses. O
saltar la tanca de l'escola, que ja es fa, i un
dia es farà mal algú saltant-la.
–Teniu detectat algun espai que pogués
esdevenir un equipament?
–Z: Hi ha un edifici al carrer Girona amb
Terol, que era una botiga de mobles i que
no es pot habilitar per a habitatges. Aquest

podria ser un edifici que comprés l'Ajuntament i que perfectament podria funcionar
com a centre cívic.
–L'aparcament és un mal endèmic de la
ciutat que també afecta aquest barri.
–M: Efectivament. Aquí no hi ha lloc per
aparcar i cada vegada hi ha més cotxes.
–J: Has d'anar a aparcar a l'Opel, si tens sort.
–M: Però allà ja hi aparquen tots els que
venen a la formació professional de l'IES
Mollet. Quan es va construir el barri no es
va tenir en compte l'aparcament, i ara és un
problema difícil de solucionar.
–J: On també aparquem és al costat de l'escola Montseny, però si ara volen construir
el Calderí, encara hi haurà més cotxes, a
banda de la contaminació. Hi hauran d'habilitar alguna esplanada onwww es pugui
aparcar en condicions.
–Com a associació, heu donat suport a la
plataforma Salvem el Calderí. Per què hi
esteu en contra de la seva urbanització?
–J: Com a associació del barri, estem interessats amb el que li passi a la ciutat en general i em sembla que Mollet, per com està
configurat, ja és prou gran. Sí que es podria
fer en aquests terrenys alguna cosa que fes
falta al poble, però no un altre centre comercial del tipus del Baricentro, que ja n'hi
ha prou supermercats a Mollet i aleshores
tindríem problemes de mobilitat a dins del
poble.

–M: Amb més supermercats, el que fan és
que totes les botigues d'aquí vagin tancant.
De comerços petits, cada vegada n'hi ha
menys.
–J: A més, que el projecte del Calderí és per
recollir calés, amb permisos d'obres i venda
de terrenys. És un negoci. Que mantinguin i
arreglin el que ja està fet, i quan ho tinguin
tot ben arreglat i ben maco, parlem-ne.
–Darrerament, heu col·laborat amb entitats més aviat juvenils com Morats i Atzarola. Per què són importants aquestes
sinergies?
–Z: Ajuntar-nos amb Morats va sorgir de
manera casual, per fer activitats conjuntament, sobretot per a la festa del barri. Ha
estat molt positiu reunir-nos amb gent jove,
que a més hi aporten la seva experiència
que ja tenen en l'organització d'esdeveniments.
–Z: Amb els nois d'Atzarola, un dia van venir
aquí, picant a la porta i dient: 'Ens deixaríeu
fer una projecció d'una pel·lícula?'. Vam fer
la projecció i ens va semblar molt bé tant
l'acte com les idees que portaven, de gent
més jove. No és el mateix la lluita que pot
tenir una persona gran que una persona
jove, cadascú té un enfocament de per què
lluita. Malauradament, a les associacions de
veïns normalment hi ha gent més gran, que
sí que porten els nens petits, però quan són
joves desapareixen.
sergio carrillo
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L’expert respon

Més autonomia i drets
per a les persones
amb discapacitat
D’objectes de protecció a subjectes de ple dret. Aquest és el
canvi de paradigma que proposa la Llei 8/2021 anomenada
de reforma de la legislació civil
i processal pel recolzament de
les persones amb discapacitat.
Però una llei no ho resol tot si
no es proveeix dels mecanismes i recursos necessaris que
permetin el seu desplegament
per evitar situacions de vulneració. Així es va recalcar en les
Jornades Drets de les persones
amb discapacitat, celebrades
el passat 29 d’octubre, organitzades des de Col·lectiu Ronda i amb la col·laboració de la
Federació de Salut Mental de
Catalunya i que van comptar
amb la participació de ponents
de l’àmbit judicial, notarial i
acadèmic.
La nova llei, que va entrar en
vigor el passat 3 de setembre,
pretén afavorir la protecció
de les persones amb discapacitat per a l’exercici autònom
de la seva capacitat, establint
mesures de suport en els casos necessaris, però sobretot
oferint-los la possibilitat de tenir veu i de ser escoltades en
el procés d’identificació de les
seves necessitats, respectant
la seva voluntat, adaptant així
el nou marc legislatiu estatal
a l’esperit de la Convenció Internacional sobre els Drets de
les Persones amb Discapacitat,
aprovada a Nova York el 2006
i ratificada per l’Estat espanyol
dos anys més tard.

La nova llei elimina aquestes
modificacions de la capacitat, les tuteles i les potestats
parentals rehabilitades, però
manté la figura del curador
(almenys al Codi Civil espanyol, ja que el Codi Civil català
ja l’ha eliminat, tenint la figura
de l’assistent), si bé amb particularitats diferents a les que hi
havia fins ara. La persona amb
discapacitat pot participar de
manera activa en la petició de
l’establiment de les figures de
suport i cal valorar també la
responsabilitat d’aquests suports i els mecanismes notarials a disposició (declaracions
de voluntat anticipada, poders preventius o la realització
d’una planificació successòria
per mitjà de clàusules testamentàries o constitució de
patrimoni protegit). En aquest
sentit, es va recordar que la
nova llei insta a la revisió de les
mesures de suport establertes
a les sentències dictades amb
anterioritat a la seva entrada
en vigor, i que obliga a fer-ho
en els tres anys següents.
A Col·lectiu Ronda, des de
l’entrada en vigor de la llei, ja
estem instant a revisions de
sentències i ajudant a la constitució de l’assistència, així com
assessorant en tots els dubtes
que es generin al voltant de la
nova normativa.
Aquí podeu veure el vídeo de
les Jornades Drets de les persones amb discapacitat:

Durant les Jornades es va recalcar la importància del procés de desjudicialització que
suposa el canvi de paradigma,
desterrant les declaracions
d’incapacitació que fins ara
es feien i que sotmetien les
persones afectades a procediments de modificació de la
capacitat d’obrar.

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

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

www.cronda.coop

IGUALTAT MOLLET, SANT FOST I MARTORELLES PROGRAMEN ACTIVITATS COINCIDINT AMB EL 25-N

El Baix Vallès, amb l'eradicació
de la violència vers les dones
BAIX VALLÈS. Coincidint amb la
commemoració, el pròxim 25 de
novembre, del Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violència
vers les Dones, l'Ajuntament de
Mollet amb la implicació de les escoles i instituts, les associacions de
dones i altres entitats de la ciutat,
celebrarà diversos actes amb l'objectiu de seguir treballant per a
l'eradicació d'aquesta xacra.
L’acte central serà dijous 25 amb
la lectura del Manifest unitari que
es farà a les 12 del mig dia davant el
consistori amb la participació en la
lectura de les associacions i grups
de dones i els instituts de Secundària de Mollet. Així mateix, s’han
organitzat un seguit d’activitats
participatives que van començar
el passat 11 de novembre i finalitzaran el dilluns 29. Entre elles,
la inauguració de les exposicions

Manifestació

MARXA DE TORXES
FEMINISTA A MOLLET
Sota el lema Contra la violència masclista, ofensiva feminista, Mollet Feminista organitza una Marxa de Torxes
Feminista el proper dissabte 20 de
novembre. Un acte amb el qual volen
posar "més èmfasi" en el paper que
juguen les institucions i els poders
judicial i policial vers aquestes violències. La marxa s’iniciarà a les 19 h al
Parc de Ca L’Estrada, i el recorregut
passarà pels jutjats de Mollet per finalitzar davant l’Ajuntament.

Desmuntant els rols de gènere i Denuncia que acollirà el CIRD Joana

Barcala el 19 de novembre a partir
de les 17h, o la carpa Dona-li veu
al respecte, la violència psicològica
existeix, que s’instal·larà el 25 de
novembre a la Plaça Major de 10 a
13.30 h.
També coincidint amb el dia 25,
el Cine Club del Casal projectarà la
pel·lícula "La bona esposa" a partir
de les 21h.

A Sant Fost i a Martorelles
A Sant Fost, a banda de la lectura
del manifest el mateix dia 25, està
previst el teatre col·loqui Dona
sola a l'Ateneu i un taller de defensa personal al CEM Can Lledó el dia
23. També a Martorelles el mateix
25-N es farà la lectura del manifest
a la plaça de la vila (12 h), un taller
de defensa personal a l'Era Jove
(17 h) i la campanya Donar sang
per no vesar-ne a Carrencà.

MEDI AMBIENT HI HA UN TALLER DE MALBARATAMENT D'ALIMENTS

SOLIDARITAT

Mollet programa activitats
per prevenir els residus

Comença la 13a
edició del Gran
Recapte d'Aliments

MOLLET. L’Ajuntament s'ha adherit

MOLLET. Aquest divendres es posa

un any més a la Setmana Europea
de Prevenció de Residus amb un
seguit d’activitats que finalitzaran
el 26 de novembre. De nou, l’objectiu d’aquesta setmana es sensibilitzar la població per tal de prevenir i reduir el nombre de residus
que generem.
En el marc d’aquesta setmana,
l’Ajuntament ha organitzat un seguit d’activitats per tal de sensibilitzar els molletans i les molletanes sobre els residus que generen

i la necessitat de prevenir-los per
tal de preservar el nostre entorn.
Així, el 22 de novembre, es farà
una activitat sobre el foment del
compostatge de 16.45 h a 18.45 h
al Centre Cívic Can Borrell, el 23
de novembre un altra adreçada al
foment de les bones pràctiques de
prevenció de residus, de 17 a 19 h,
també al Centre Cívic Can Borrell,
i finalment, hi haurà un taller de
malbaratament alimentari el 18
de novembre a l’IES Gallecs i el 26
de novembre, a l’IES Aiguaviva.

MEMÒRIA HISTÒRICA

POLÍTICA

SALUT

CCOO projecta un
documental sobre
la lluita obrera

Presentació del llibre Augment dels casos
'Reviure els fets', de de Covid però amb
Carles Castellanos
l'Hospital estable

MOLLET. CCOO del Vallès Oriental,

MOLLET. El Casal Popular El Taba-

BAIX VALLÈS. La situació epidemio-

Osona i Maresme organitza la projecció del documental "I la lluita
continua. Del camp a la construcció
de Catalunya", un document sobre
els obrers de la construcció que
van lluitar pels drets sindicals, la
llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’autonomia durant el franquisme. El
Centre Cultural La Marineta acollirà dimecres 24 de novembre (19
h) la projecció.

ran de Mollet acull aquest divendres a les 19 h, la presentació del
llibre editat per Edicions del 1979
Reviure els fets. Memòries polítiques
de Carles Castellanos. Detingut i torturat vàries vegades per la dictadura, Castellanos, que serà a l'acte, és
membre de Poble Lliure i un dels
dirigents històrics del Moviment
de Defensa de la Terra (MDT) i de
l’esquerra independentista.

lògica ha empitjorat en la darrera
setmana en els municipis baixvallesans. Segons dades de la Generalitat, el risc de rebrot en el Baix
Vallès arribava aquest dimecres
als 147 punts i la Rt a 2,10. Amb tot
a l’Hospital de Mollet la situació
era, segons la Fundació Sanitària
Mollet, d'estabilitat amb tres persones ingressades per Covid-19,
dues altes i cap defunció.

en marxa la 13a edició del Gran
Recapte d'Aliments. La campanya
que se celebrarà des del 19 al 27
de novembre als establiments i de
l'11 de novembre a l'11 de desembre per al Gran Recapte online,
s'apropa enguany al comerç de
proximitat. Així a Mollet, a banda
de la participació de les parades
del Mercat Municipal, enguany
també s'han adherit comerços locals com Món Ibèric, Eco Bionia i el
Forn i pastisseria Prat.
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ECONOMIA

Torna a Sant Fost el Mercat de Segona Mà

Xerrada sobre inversions a l'Ateneu

El pavelló 2 de Sant Fost acollirà aquest diumenge, 21 de novembre,
la quarta edició del Mercat de Segona Mà del municipi. La
jornada que se celebrarà de 10 h a 14 h, l'organitza l'Associació
del Voluntariat Social per Sant Fost amb la col·laboració de
l'Ajuntament i la participació d'una cinquantena de parades.

El PSC organitza l'1 de desembre, a les 20 h a
l'Ateneu de Sant Fost, una xerrada sobre inversions
al municipi per part de la Diputació. Hi participaran
el primer secretari del PSC a Sant Fost, Juan Álvarez,
i l'alcalde de la Llagosta i exdiputat, Óscar Sierra.

INNOVACIÓ TAMBÉ HI VA HAVER TRES PROJECTES FINALISTES, UN D'ELLS FET PER ESTUDIANTS DE L'IES MOLLET I UN ALTRE DEL SANT GERVASI

Dos alumnes d'FP de l'escola Sant Gervasi,
guardonats amb el Premi Futur Cambra
sant gervasi

PREMIATS Els alumnes del Sant Gervasi, el Carlos José Macanàs i la Paula Corchero guanyadors del Premi Futur Cambra

cambra v.o.

FINALISTES La Yasmina Mateo i el Javier Figueroa de l'escola Sant Gervasi
cambra v.o.

MOLLET. Dos alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
de l'escola Sant Gervasi, el Carlos
José Macanàs i la Paula Corchero, i
la seva tutora, l’Olga Ballesté, han
rebut el Premi Futur Cambra per
un projecte sobre la reducció del
contacte amb les substàncies perilloses i tòxiques en els laboratoris.
Els premis es va lliurar per primera vegada al Circuit de Barcelona-Catalunya en el marc del Dia
de la Cambra del Vallès Oriental,
celebrat dijous passat, i en el que
també van ser premiats una eina
per permetre als pacients amb diversitat funcional no sentir-se aï-

llats a la unitat de cures intensives
i noves formulacions de cosmètica
amb productes respectuosos amb
el medi ambient.
Cada un d’aquests projectes va
rebre un guardó de 500 euros i podrà tenir un estudi de viabilitat en
alguna empresa de la comarca.
D’altra banda, també hi va haver
tres projectes finalistes, que van
rebre 200 euros cada un. Entre els
quals, un per elaborar un sèrum
antiedat amb àcid hialurònic i vitamina C –de Yasmina Mateo i Javier
Figueroa també de l’Escola Sant
Gervasi– i la fabricació d’un desodorant amb productes naturals –de
Mati Martín Bueno, Ana Liz Nardeli,

Carlos Martín i Rita Farias, de l’IES
Mollet –.
Uns premis amb els quals la Cambra vinculava dos dels seus principals objectius: “Fomentar l’FP
perquè els joves tinguin una bona
formació professional i industrial i fer que les empreses puguin
trobar treballadors qualificats”,
i “reivindicar l’entorn del Circuit
com un possible pol tecnològic a
la comarca, basat en la mobilitat
sostenible”, deia el president de la
Cambra, Jaume Aragall.
Finalment, pel seu compromís
amb l’FP, també van rebre un reconeixement l'empresa molletana
Merck Group.

AMB EL DIPLOMA Representants de l'IES Mollet, un dels finalistes del premi
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TERTÚLIES
ARTÍSTIQUES
DIVENDRES 26 NOVEMBRE
A LES 20 H

Podrem gaudir de la darrera tertúlia artística d’aquest
any que ens conduirà Judith Vizcarra, presentant-nos
els artistes MANEL DOBLAS i PEPI CUSTO i que ha titulat
PER AMOR A L’ART, els quals ens diuen: “Us presentem
una petita mostra de l’obra, que hem realitzat durant els
últims anys; i que ens emociona poder compartir-la amb
la gent de Mollet, que sempre ha estat la nostra”.

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès
T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02
www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com

25N

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

A MOLLET
PODEMOS
Ens volem vives!
@podemosmollet
www.podemosmollet.com
info@podemosmollet.com
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LABORAL LA PATRONAL VA ORGANITZAR DIMARTS A LA TARDA, A L'ESCOLA SANT GERVASI, UNA JORNADA PER ABORDAR ELS REPTES DE L'FP AL VALLÈS ORIENTAL

PIMEC alerta de la manca de personal
qualificat a les empreses de la comarca
a.mir

AL SANT GERVASI Àngels Subirachs, vicepresidenta de PIMEC durant la jornada organitzada per la patronal
MOLLET. Sota el títol FP i empresa:
teixint complicitats, PIMEC Vallès Oriental va organitzar aquest
dimarts a la tarda, a l'Auditori de
l'escola Sant Gervasi de Mollet,
una jornada per abordar els reptes de la Formació Professional al
territori amb l’objectiu d’adaptar
les competències professionals als
requeriments del mercat de treball local.
A l'acte hi va assistir la vicepresi-

denta de PIMEC al Vallès Oriental,
Àngels Subirachs, qui va destacar
la necessitat de teixir aliances entorn de la formació professional:
"Ja fa temps que s'ha detectat,
però ara, especialment, amb
tots els canvis que estan havent-hi. Titulacions universitàries n'hi ha moltes, però persones qualificades a l'àmbit tècnic
no n'hi ha tantes", afirmava Subirachs qui plantejava: "Tenim un

atur juvenil bastant elevat, per
tant, es detecta que no hi ha un
bon equilibri entre què demanden realment les empreses i el
que el mercat ofereix".
La vicepresidenta de la patronal
al Vallès Oriental, anava encara
una mica més enllà i assegurava
que "tots els sectors ens trobem amb necessitats, estem
veient que no tenim personal
qualificat per portar a terme

les tasques bàsiques de les nostres empreses" i afegia: "D'aquí
a quatre dies si no solucionem
aquestes necessitats i posem en
valor l'FP, tindrem problemes
importants".
En aquest sentit, Subirachs demanava la implicació de l'administració per "ajudar a assentar les
bases perquè això sigui possible
i poder combinar aquesta formació professional amb la part
de pràctiques a les empreses",
deia la vicepresidenta de PIMEC
Vallès Oriental.
En aquesta línia també s'hi va referir David Cos, president executiu
de l'Escola Sant Gervasi Cooperati-

va, qui allargava la mà a l'administració a "treballar de bracet per
intentar reinventar si és possible la col·laboració publicoprivada, que tan necessària és en
un moment com l'actual, en el
qual hi ha una gran necessitat
d'atendre alumnat en moltíssimes famílies professionals".
Per la seva banda, l'alcalde de
Mollet, Josep Monràs agraïa la
convocatòria d'aquesta jornada:
"Aquestes complicitats amb
el sector empresarial són les
que sempre hem buscat des de
l'Ajuntament de Mollet per tal
de fer un mapa formatiu real
que necessiti la ciutadania".

Ple del Consell Comarcal a Carrencà
consell comarcal

S'ADREÇA A IMPULSAR L'ACTUALITZACIÓ TECNOLÒGICA I LA MILLORA DELS ESTABLIMENTS

Martorelles obre una nova
convocatòria d'ajuts al comerç
MARTORELLES. L'Ajuntament ha
obert una convocatòria d'ajuts
adreçada a impulsar l'actualització tecnològica i la millora dels establiments comercials i de serveis

del poble. A banda de la introducció de noves tecnologies, també es
consideren despeses subvencionables la millora dels aparadors,
les retolacions exteriors, l'adqui-

sició de mobiliari, l'adequació
d'instal·lacions contra incendis,
l'arranjament interior dels locals,
les obres en façanes i revestiments
interiors del local i l'adaptació de
banys i millora de l'accessibilitat.
Els comerços i serveis interessats
podran presentar les seves sol·licituds fins al pròxim dia 10 de desembre.

El Celler de Carrencà de Martorelles va acollir aquest dimecres al vespre el ple
ordinari del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta va ser la primera
sessió plenària que l'òrgan supramunicipal feia de forma presencial des de
la pandèmia. Entre els punts de l'ordre del dia es va acceptar la prestació
d’assistència tècnica als ajuntaments de Martorelles i Sant Fost en matèria
d’enginyeria i en matèria de gestió energètica i d’aigua al de Santa Maria i al de
Sant Fost. També es va aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament
de Mollet pel transport adaptat d'usuaris del municipi.
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OPINIÓ

Construir el Calderí
és assumir una derrota

Editorial

MODELS DE CIUTAT
L'Ajuntament de Mollet ha tancat el termini per poder presentar al·legacions
al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), unes al·legacions que
posen sobre la taula dos models de futur per a la ciutat. D'una banda, el
de la ciutat expansiva que, amb la urbanització del Calderí, tancaria el
desenvolupament de la trama urbana, amb un creixement poblacional
que aproparia Mollet als 60.000 habitants. De l'altra, la que s'aproparia
més a la idea del decreixement, que advoca per matenir el Calderí com a
espai agrícola, amb un creixement poblacional més contingut i basat en el
desenvolupament de zones dins de l'actual nucli urbà. I és que la necessitat
d'habitatge –sobretot assequible– s'ha convertit en el cavall de batalla del
debat sobre el futur molletà però amb solucions antagòniques. El Calderí
pot ser la via ràpida per aconseguir els habitatges de protecció que Mollet
necessita –i que el Govern català li exigeix– però també cal posar a la
balança les conseqüències de la pèrdua d'espais verds i l'increment de la
contaminació que comportaria, entre altres, en plena emergència climàtica.

Paraules a
l'epidermis

PETITES COSES,
PETITS ACTES
ada dia camino pels carrers de
la ciutat, entre imatges i pensaments i sovint sento que se’m
descompassen les passes.
Començo el dia amb notícies incertes que
la ràdio canta, massa sovint amb tonades
tristes, amb lletres que no acabo d’entendre i que originen perquès sense respostes.
Enceto la rutina del dia esperant un tren
que molts dies es fa esperar massa i d’altres
falta a la cita. Quan arriba i m’obre les portes no sé si m’acull o m’expulsa i en la cerca
del meu espai pot ser que m’entrebanqui
amb les rodes dels patinets que entren sense bitllet i cada dia ocupen més espais de
les persones.
De camí cap a la cadira que em sostindrà
durant unes quantes hores seguides penso
en les presses que m’acompanyaran durant
el dia i que m’allunyen de poder fer la feina
com jo voldria. Potser la distribució d’esforços i recursos també han descompassat
les passes en algun punt del seu trajecte i
en la pèrdua d’equilibri s’han desviat cap a
receptors impropis.
Penso en la oblidada cultura i la infravalorada investigació científica que han perdut la cursa contra un exèrcit ranci i altament contaminant en diversos sentits. I en

C

EULÀLIA RIPOLL
Psiquiatra
la retallada sanitat que ven qualitat a base
de consumir bona voluntat dels sanitaris o
la també retallada educació que hauria de
ser el pilar de la malmesa societat. Penso
en la política que hauria de ser un motor
d’honestedat i justícia i que tantes vegades
ha estat rebaixada a la condició de circ de
mal gust i comèdia insípida. I sí, sento que
se’m descompassen les passes.

Penso en la política que hauria de
ser motor d'honestedat i justícia i
que tantes vegades ha estat
rebaixada a la condició de circ
Al final de la tarda quan la cadira ja no
m’aguanta i m’empeny a sortir per la porta busco satisfacció en la meva voluntat
espremuda, en el gest de la persona que
cedeix el seient a qui li fa més falta, en
l’artista que lluita amb les decepcions de
la ignorància, el becari investigador que
malgrat tot contribueix amb ganes al coneixement científic, el mestre, el metge,
que arriben cansats a casa. I em reconforten el sofà, el plat calent, les paraules entranyables de qui em crida “mare” , i se’m
van compassant les passes amb les veus
amigues.
Sort en tenim de les petites coses i dels
petits actes.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

MARC

FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
Arquitecte, tècnic comunitari,
màster en Estudis Urbans
Avançats i activista

s ini ipirtinitit, hibititgi siciil, iquipimints i ispiis virds” són els arguments
repetits fins a la nàusea per defensar
la construcció del Calderí. No posen
sobre la taula el preu a pagar en forma d’augment d’emissions, de consum de recursos
materials i energètics i de riscos per a la salut. Tant de bo algú de l’equip de govern que
va signar la declaració d’emergència climàtica hagués estat a la xerrada del Jaume Grau,
d’Ecologistes en Acció, que organitzava el
Casal Cultural el passat dia 5 de novembre.
El que va explicar el Jaume no calia que ho
expliqués cap científic: urbanitzar i edificar
té un impacte negatiu sobre el canvi climàtic,
acàs algú es pensava el contrari? Mai redueix emissions, només les augmenta: en l’extracció, fabricació i transport de materials de
construcció, en el procés d’edificació, per la
pèrdua de carboni i de capacitat d’absorció
de CO2 dels ecosistemes sobre els que s’urbanitza, pel consum de recursos i les emissions
durant la seva vida útil tant per al seu funcionament (sobretot en climatització) com per
a usos indirectes com la mobilitat derivada...
Una obvietat. Mentrestant l’IPCC diu que o reduïm dràsticament les emissions o ens anem
a la merda (unes abans que les altres). Els que
defensen construir el Calderí, simplement,
accepten la derrota, la incapacitat d’imaginar
res que no sigui més ciutat.
Passen doncs per l’aro de deixar a les promotores construir nous habitatges privats
mentre ens desnonen dels nostres i un macrocentre comercial mentre es mor el petit
comerç, per l’aro de perdre 300.000 m2 de
sòl fèrtil i seguir depenent cada cop més de la
importació d’aliments quilomètrics mentre
la nostra pagesia prega per un relleu que no
té accés a la terra, i per l’aro de destruir un important pas de fauna protegida, per aconseguir què? Unes molles d’habitatge protegit (el
mínim que obliga la llei), que no sabem quant
serà de lloguer social i que a més es trobarà
en zona inundable i de risc químic; ah sí, i sòl
per dotar d’equipaments aquest nou barri
que s’han tret de la màniga.
És cert que tenim un problema d’habitatge
i que cal augmentar el parc públic i de lloguer
social, però és fals que l’única forma de ferho, ni la millor, sigui la reserva en promoci-
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sommontornes.cat

ons d’obra nova. Cap estudi sobre el parc buit
d’habitatge, ni sobre la seva estructura de la
propietat, ni sobre les opcions de tempteig i
retracte en operacions de compravenda. És
cert que ens manquen alguns equipaments,
especialment de caire cultural, però és fals
que no hi hagi més sòl on poder-los ubicar
(que jo veig solars buits i m’entren ganes de
plantar-hi un hort comunitari), o que s’estiguin aprofitant els actuals equipaments. O és
que passen per l’aro, potser, per què necessitem els ingressos derivats de la promoció
immobiliària de sòl públic, per què ens falten
recursos i tenim un deute que ens ofega? Que
en parlin clarament, que no venguin com a
oportunitat, el que realment és una derrota.
Parlen de ciutats sostenibles, per a les
persones, i altres etiquetes verdes, perquè
no ven massa ni és la seva lliga parlar de de-

Pot ser que el govern local passi
per l'aro amb el Calderí per què
necessitem els ingressos derivats
de la promoció immobiliària de sòl
públic, pel deute que ens ofega?

surbanització, de reequilibri territorial, de
reprogramació, de repensar el model agroalimentari. Donen per bo l’oxímoron del
desenvolupament sostenible, sense reflexionar sobre què vol dir desenvolupament,
(cap a on anem en aquest suposat i inevitable
progrés lineal? Cap a la millora de la qualitat
de vida de les classes treballadores sembla
que no) ni què vol dir sostenible (intueixo
que posar-hi plaques solars, plantetes i el
segell eco-bio a tot). Assumir la realitat de
la crisi climàtica és difícil i impopular, i fer
una planificació urbana conscient sense socialitzar la propietat del sòl és gairebé impossible. Però ja no hi ha temps per vacil·lar,
ens apropem al punt de no retorn. I si bé
nosaltres sols, des de Mollet, no garantirem
un decreixement socialment just protegint
el Calderí, això no treu que sigui la nostra
obligació fer-ho.
Ja que els polítics no han sabut, potser un
jutge ens donarà una segona oportunitat.
Salvem el Calderí, repensem-lo per a la sobirania alimentària, per a la biodiversitat, com
Gallecs. Espremem al màxim el sòl urbanitzat fins ara, però no condemnem el darrer
espai agrícola no programat, ni cap pam més
de sòl permeable. O, si més no, tinguem debat profund i seriós, que no som criatures.

sommartorelles.cat
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El Calderí, una oportunitat
NÚRIA

MUÑOZ
Regidora de Podem Mollet i
portaveu del Cercle

om sempre intentem fer, des de Podem Mollet volem explicar obertament el nostre posicionament pel
que fa al tema de la urbanització
del barri del Calderí.
Des de Podem Mollet i des de la Regidoria
d'Habitatge, apostem per la creació d'un parc
d'habitatge social molt necessari a Mollet i la
reorganització del Calderí que farà que s'obri
aquesta àrea a tota la ciutat.
El 80% de la zona disponible passarà a ser
zona verda i d'equipaments municipals i passarem de tenir una àrea desaprofitada i poc
accessible a disposar d'un nou espai que faci
créixer de manera sostenible la nostra ciutat.
Des de Podem Mollet prioritzem sempre
l'interès de la majoria i creiem que el Calderí
és una oportunitat d'aconseguir més vivenda assequible i de lloguer social. Amb aquest
objectiu treballem des del govern de la ciutat
perquè es compleixin tots els protocols i es posin els mitjans de sostenibilitat i medi ambient
existents en el seu desenvolupament.
Afortunadament, i no molts municipis en

C

poden presumir, més de la meitat del territori de la ciutat està fora de perill de la urbanització havent estat declarat espai natural protegit. Per a Podem Mollet, l'espai natural de
Gallecs i la zona de Pinetons són intocables.
Respectem qualsevol posicionament polític que sigui realista, el que no compartim és
la manipulació de la gent per a fins polítics.
Hi ha partits de l'oposició que aprofiten qualsevol tema per atacar el govern de la ciutat
encara que la proposta sigui positiva. Demanem a tots els partits polítics que siguin coherents amb els seus arguments, no creiem
que sigui encertat viure en una campanya

Mollet pot créixer com a ciutat i ha
d'oferir opcions perquè les noves
generacions no marxin buscant un
habitatge assequible a altres llocs
electoral contínua perquè han vist que amb
això se li pugui fer mal al govern.
Creiem que Mollet pot créixer com a ciutat
i ha d'oferir opcions perquè les noves generacions no marxin buscant un habitatge
assequible a altres pobles. Des de Podem
Mollet volem que tots i totes les ciutadanes tinguin les mateixes oportunitats i amb
aquest objectiu treballem.

Més germanor que mai
ASIER

RUIZ
Responsable de cultura del
col·lectiu Mollet Opina

a Festa Major d’aquest 2021 ha
tornat a ser ben atípica, però dins
d’això, hem de valorar molt positivament la germanor entre Colles
que s’ha format. La pandèmia ens va donar un
bon clatellot, però durant la prepandèmia dúiem
un bon ritme de treball i creixíem a bon ritme… i
tot i que els dos anys de «Parón cultural» ens han
aturat una mica, aquest estiu hem tingut l’oportunitat de tornar a lluir al nostre poble! Però clar
no ha estat gens fàcil tornar a ajuntar a totes les
membres i components que hi havia el desembre de 2019. Tot i que al juny no teníem gens clar
poder fer unes actuacions dignes de les entitats,
per falta de músics i infraestructura dintre de les
Colles, crec que va sortir tot molt bé i la valoració
ha estat molt positiva.
El fet que les Colles es comuniquessin i es
posessin d’acord en donar-se un cop de mà entre totes va ser essencial! Va fer molt de goig
poder veure la Santa Teca de la Colla Morada
ballant i que els músics fossin Geganters i Castellers i Morats, quan era el torn de La Cuca
Molla el mateix i en sortir el Moll Fer de la Colla
dels Torrats amb la seva Banda del Moll n’hi
havia Gralles de Castellers de Mollet donant
un cop de mà!! I perquè sones tan bé com va
sonar tot, es perquè darrere hi havia moltes
hores d’assajos i grans moments de germanor
entre les colles.
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La llàstima és la falta d’un espai en el qual
puguem cabre totes i no «molestem» al veïnat que està convivint als costats dels Centres Culturals o Centres Escolars que ens
facilita l’Ajuntament per poder preparar
aquests actes. Hem tingut algun incident
aquest estiu per molèsties a veïns i veïnes
i des d’aquí demano perdó per la part que
em pertoca. Però, més personalment, em fa
sentir una mica de tristesa, com a ciutadà de
Mollet, el fet que es consideri “molèstia” els
assajos amb Gralles, Tabals, «Carretilles» de
foc o cançons populars de la terra, hem de
tenir en compte que sense assajos no hi ha
espectacles ni cultura!Un molt bon exemple

La llàstima és la falta d'un espai on
cabem totes les associacions
culturals i no "molestem" el veïnat
que viu al costat d'on preparem actes
d’això que comento ha estat aquesta XXIX
diada dels Castellers de Mollet. Dissabte 30
d’octubre la plaça Prat de la Riba tornava a
estar plena de gom a gom. Feia molt de goig!
Les actuacions de les Colles van ser molt
participatives entre totes elles acabant amb
una polca conjunta que quan hi penso encara
se’m posen els pèls de punta.
Per això i el que per altra banda m’ha aixecat moltíssim l’ànim és la germanor viscuda
entre entitats, i que gràcies a elles i a la seva
unió i força, la cultura de Mollet pot tenir un
futur molt maco al davant. Visca les Colles i
visca la cultura molletana!!

Les polítiques públiques han de
garantir els drets de la gent gran
XAVIER

HERNÁNDEZ
Secretari General Pensionistes i
Jubilats CCOO VORMAROS

es dades posen en evidència que la
població gran guanya pes en el conjunt de la societat, ja que la població
es troba cada cop més envellida. A
això, cal afegir l'alta presència de les dones
grans, que és molt més rellevant a Catalunya
i a Espanya que en altres països europeus. Les
estimacions realitzades apuntant a una profundització d'aquestes dinàmiques, a menys
que no canvien els factors demogràfics i les
polítiques públiques actuals. És per això, que
tenim un important repte com a societat com
és assegurar a les persones grans unes condicions de vida adequades...
Per altra banda, malgrat que la major part de
les persones grans estan en entorns urbans, també existeix una població important de persones
grans en l'àmbit rural,. És per això que haurien
de ser eixos d'actuació centrals de les institucions a diferent nivell territorial, a través d'una dotació de recursos necessaris i suficients que facin
possible assegurar les oportunitats d'ocupació i
el rejoveniment de les poblacions rurals.
Els sistemes públics de salut, Dependència i
serveis socials són elements essencials per aconseguir envellir en condicions saludables i amb
autonomia. Però és que a més a més són instruments per lluitar contra la desigualtat en totes
les etapes de la vida, focalitzant les diferències
territorials existents així com la cobertura de
serveis i recursos destinats a les persones grans.
Molt valorat per la gent gran, és el sistema
públic de salut que constitueix, sens dubte,
una de les eines d'intervenció més rellevants a
l'hora d'assegurar condicions de vida saludable. Per això, que cal superar-se la insuficiència
en els recursos materials i humans destinats a
aquest sistema, així com promoure canvis en
el model sanitari que situïn a la persona en
el centre del sistema. Això suposa un impuls
de l'atenció primària, que apropi els serveis
sanitaris a la població de gent gran i les seves

L

necessitats, a la vegada que es promouen activitats educatives, preventiu i de promoció
de salut. Tot això sobre la base d'un sistema
que garanteix l'equitat en l'accés.
El sistema d'atenció a la dependència ha
registrat novament dades esperançadores,
tal com reflecteix l'augment de persones
beneficiàries. Malgrat tot, les a prop de 550
mil persones en situació de dependència que
continuen sense tenir accés a la protecció
del sistema, posen de relleu la necessitat de
redoblar els esforços. Per garantir l'atenció
efectiva i el dret d'atenció és necessari reforçar el finançament del sistema. En moltes
comunitats autònomes el sistema s'ha recuperat (mínima reducció de la llista d'espera,
increment de les persones pendents de valoració, creixement de les prestacions econòmiques d'atenció familiar i vinculades a un
servei en lloc de prestacions de serveis concertat, etc), però sobre la base dels recursos
del nivell autonòmic, sense que l'Estat central hagi revertit les retallades realitzades en
2012. Perquè la recuperació es produeix-hi
en termes de suficiència i qualitat a l'atenció,
el finançament estatal és imprescindible.
Tot això és necessari per abordar les desigualtats al llarg de totes les etapes de la
vida. Les polítiques públiques deuen garantir l'exercici efectiu dels drets a la vegada
que promoure la redistribució de la riquesa.
Existeix marge per millorar la contribució
fiscal més justa, a on hi hagi un repartiment
més equilibrat dels esforços. Sense això, les
desigualtats econòmiques i socials experimentades al llarg de la vida, es traslladen a
la vellesa, com succeeix amb les bretxes de
gènere en el treball, atenció i pensions.
Per tot això, el desenvolupament de polítiques públiques i la major dotació de recursos per la millora del sistema de salut i dependència, el finançament de les pensions,
l'aplicació transversal de la perspectiva de
gènere i el replantejament del sistema productiu i fiscal són condicions necessàries per
a la construcció d'un sistema més just, equitatiu, solidari i sostenible per a totes i tots, a
on l'envelliment actiu és possible.

Ampliació del servei integral de
pediatria al CAP de Plana Lledó
El Departament de Salut de la Generalitat porta diversos anys intentant agrupar serveis de
pediatria per la manca de pediatres i optimitzar així recursos. Aquesta política ha provocat
mobilitzacions d'oposició en diversos indrets del territori, entre ells a Mollet.
Fa uns anys se'ns va informar que a la nostra ciutat, l’Institut Català de la Salut del Vallès
Oriental tenia la intenció d'unificar el servei de pediatria dels CAP de Can Pantiquet i Plana
Lledó. En aquest últim, se'ns va prometre que es contractarien més professionals i que es
duria a terme una ampliació dels espais, de tal manera que seria molt millor així que el fet
tenir-ne dos per separat.
Doncs bé, la realitat és fins al moment, el que s’ha aconseguit es limitar l'espai físic,
tant per al personal com per als pacients, d'un CAP petit com el de Plana Lledó. Per aquest
motiu, hem sol·licitat la seva ampliació, construint un annex en l'actual aparcament que
utilitzen els treballadors del centre, reservant places d’aparcament suficients per als treballadors/as al parquin davant el Cap que ara és lliure.
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès i AV Plana Lledó / MOLLET DEL VALLÈS
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Exposició del CC Plana Lladó pels 40 anys

Els Jocs Escolars a Mollet

El Club Ciclista Plana Lladó inaugurarà, avui divendres, al Centre
Cultural la Marineta una exposició pels 40 anys de l'entitat. La
mostra farà el tret de sortida a les 19 hores i romandrà oberta
al públic fins al 3 de desembre. A banda de fotografies, també hi
haurà una col·lecció de bicicletes clàssiques.

Mollet va inaugurar una nova temporada dels
Jocs Escolars amb la Festa de l'Esport al carrer,
que va tenir lloc dissabte. D'entre les activitats,
hi havia diversos inflables esportius per fer
participar els infants.

BÀSQUET | Leb Plata YEIKSON MONTERO LIDERA LA QUARTA VICTÒRIA SEGUIDA DEL MOLLET

KICK-BOXING AL JULIOL VA GUANYAR EL CAMPIONAT ESTATAL

El Recanvis Gaudí prem
l'accelerador a Leb Plata

Jordi García Gálvez venç
l'Europeu cadet de waku
a.b.c.

cb mollet

LA RODA - RECANVIS GAUDÍ
Dissabte, 20 - 19 h Albacete
El Recanvis Gaudí Mollet ha posat
una marxa més i ja suma el quart
triomf seguit, de sis partits disputats a la Leb Plata. L'equip de
Josep Maria Marsà està decidit a
lluitar per la permanència i ja ha
escalat fins a la setena posició de
la conferència Est. Això sí, està
empatat amb altres quatre equips
més que lluiten pel tercer lloc de
la categoria de bronze. El Mollet
manté el pols amb Menorca, Sant
Antoni Eïvissa, Albacete Basket
i el Globalcaja la Roda, que és le
pròxim rival dels del Plana Lledó.
El Recanvis Gaudí Mollet va assolir el quart triomf seguit després de guanyar dissabte contra
el Real Canoe, de Madrid (97-86).
El dominicà Yeikson Montero va
assumir el lideratge al tram final
del duel amb quatre punts seguits,
per posar el 81 a 75; i a tres minuts del final, Montero feia un nou
triple –va anotar un total de 3 de
7 intents– per mantenir l'avantatge al tram final (91-82). De fet, el
dominicà va anotar 12 punts en
l'últim període, dels 23 que va fer
el Recanvis Gaudí i dels 23 que va
fer en tot el partit el jugador es-

CAMPIÓ Jordi García Gálvez amb el trofeu de campió continental

Artem Yailo, un reforç al joc interior
El Recanvis Gaudí Mollet ha incorporat un nou reforç a la plantilla de la Leb
Plata amb l'ucraïnès Artem Yailo, que juga d'ala-pivot i destaca pels seus
2,02 metres d'alçada. El jugador, de 21 anys, procedeix del CD Carbajosa
Basket, de Salamanca, de Leb Plata. Aquesta temporada Yailo no comptava
amb gaire minuts a l'equip de Salamanca perquè fins ara havia disputat
un únic partit, amb només vuit minuts. Fa pocs dies, el jugador i el club
van comunicar la desvinculació de Yailo per mutu acord. La temporada
passada, l'ucraïnès va disputar la Lliga d'EBA amb el Globalcaja Quintanar,
amb una mitjana de 10,7 punts i 3,7 rebots en 23 minuts per partit i, a més,
va disputar la fase final d'ascens a Salou. La temporada anterior havia
militat al CB Terra l'Alfàs del Pi, també d'EBA
tranger.
El pròxim duel del Mollet serà
dissabte a la pista de la Roda,
d'Albacete, que ve de guanyar a

la complicada pista del Menorca,
per 60 a 64, amb un bon paper de
Roger Davis –amb 15 punts i 9 rebots–. jl.RODRÍGUEZ B.

Jordi García Gálvez, del Club Actitud Boxing Crew de Mollet, ha guanyat el Campionat d'Europa cadet
Wako de kick-boxing. El molletà
va participar la setmana passada a
l'Europeu, que va tenir lloc a la ciutat de Budva, a Montenegro.
L'esportista havia estat seleccionat prèviament per la federació
espanyola de kick-boxing FEKM i
va competir a l'Europeu en la categoria de cadet major, de -37 kg,
de 13 a 15 anys. de FET, Garcia
Gálvez té només 13 anys i va imposar-se contra rivals de molt alt
nivell, de països de Polònia, Armènia i Bulgària.

També Campió d'Espanya
Aquest no és l'únic èxit del molletà aquesta temporada perquè al

juliol ja va guanyar el Campionat
d'Espanya cadet, a Guadalajara
(Castella-la Manxa). Un títol que
s'emportava per quarta vegada.
Des d'aleshores, la federació espanyola va seleccionar al molletà,
com a representant espanyol de
l'Europeu. Jordi García va prendre
part del Campionat d'Europa al
costat del seu pare i entrenador,
Jordi García.

'La Santa' venç a Lisboa
Judith 'La Santa', del Club Actitud
Boxing Crew, va participar fa unes
setmanes amb èxit en un torneig
internacional de boxa WBC, que
va tenir lloc a la ciutat portuguesa
de Lisboa. La molletana va imposar-se al campionat internacional
en la categoria júnior.
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OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.
T’ESPEREM!
FES JA
LA TEVA
RESERVA
PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA
I MOLT MÉS!
Vermuteria, tapes...
i ara també podreu
menjar a taula
els nostres
pollastres a l’ast.

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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FUTBOL | Primera Catalana EL CLUB SUMA DOS CONJUNTS MÉS AL NOMBRE TOTAL D'EQUIPS

Tercera Catalana

El CF Mollet UE presenta
una quarantena d'equips

El Martorelles, sis Sis gols d'Óscar
duels sense perdre González al triomf
de la Lourdes
que el situen 5è
cf mollet ue

MOLLET. El CF Mollet UE té aquesta temporada 40 equips, el que
suposa haver crescut en dos conjunts més respecte al curs passat.
El club molletà, que va fer l'acte de
presentació del futbol base el passat divendres, suma enguany cinc
conjunts femenins, un inclusiu, un
veterà i la resta són de l'estructura masculina.
Una de les apostes del club per a
aquesta temporada és la formació
dels entrenadors. "El projecte de
base s'està consolidant i cada
cop oferim un millor servei als
esportistes. La línia de treball
és ascendent i fem una formació continuada dels nostres entrenadors, és molt important",
explica el director general del CF
Mollet UE, Oriol Olivé, que es mostra content d'haver crescut aquest
curs, tot i la pandèmia per la Covid-19. Això sí, el club es posa com
a objectiu fer créixer l'estructura
femenina i recuperar com més aviat millor el sènior femení. jl.r.b.

Quarta Catalana

Maneta de gols a la Llagostera B (1-5)
El CF Mollet UE va golejar diumenge la Llagostera B, per 1 a 5, i va sumar la
primera victòria a domicili de la temporada. L'equip dirigit per David Parra
va imposar-se amb claredat al cuer del grup 1 de la Primera Catalana, que
va acabar amb nou jugadors per les expulsions d'Íker Santaren i Valentino
Frasson a la primera part. L'equip molletà, que ocupa el 7è lloc amb onze
punts, té l'oportunitat de sumar la quarta victòria de la temporada a casa,
diumenge (12 h) contra el penúltim classificat, la Jonquera. Els gironins
sumen dos empats i quatre derrotes.

P-ROUREDA - CF MARTORELLES
Diumenge, 21 - 12.30 h Sabadell

RAMASSÀ - LOURDES
Dissabte, 20 - 16 h Les Franqueses

MARTORELLES. El CF Martorelles
segueix amb la seva adaptació al
grup 14 de la Tercera Catalana.
Després de set jornades disputades, l'equip dirigit per Jonathan
Almeda encadena sis partits sense perdre amb tres victòries i tres
empats. De fet, no perd un duel
des de la primera jornada contra
la Romànica (2-3). Des d'aleshores, ha puntuat a cada jornada, una
trajectòria que fa que ocupi el 5è
lloc amb 12 punts, a tan sols quatre punts del primer classificat,
el Badia del Vallès. Els martorellesencs visitaran diumenge un rival directe de la zona noble, el Planadeu-Roureda, de Sabadell, que
ocupa el 6è lloc amb 12 punts. A la
jornada passada el Martorelles va
empatar contra el líder (2-2). 

MOLLET. La UE Lourdes ha protagonitzat la golejada de la jornada amb una clara victòria contra
l'Atlètic Lliçà d'Amunt, per 9 a 1.
L'equip dirigit per Juan Vinuesa va
aconseguir un resultat molt ampli
en un duel que va dominar de princpi a fi i que va tenir un clar golejador, Óscar González. El davanter va
marcar sis dels nou gols de l'equip
molletà, i puja directament al tercer lloc dels màxims golejadors del
grup 11 –en té un total de vuit–. Els
altres golejadors del partit van ser
Christian Domingo, Àlex Cerezo i
Arnau Suñé.
La Lourdes ocupa el 6è lloc amb
16 punts, empatada amb el 5è,
l'Ametlla. Dissabte visitarà l'equip
franquesí del Ramassà, que és 8è
amb 13 punts. 

D’
AC
TE
S

Segona Catalana VOL POTENCIAR LA RELACIÓ DEL JUVENIL AMB EL SÈNIOR

SA
LA

Àlex Gassó Martín és el nou
coordinador de la Molletense
a.g.m.

MOLLET. Àlex Gassó Martín és el nou co-

DIJOUS 25
DE NOVEMBRE
A LES 21 H
Coincidint amb el dia Internacional per a l’eliminació de
la violència cap a les dones, a la sala d’actes projectarem
la pel·lícula: LA BUENA ESPOSA.
Joan Castleman (Glenn Close) és una bona dona, de
bellesa madura i natural, la dona perfecta. Però la veritat
és que porta quaranta anys sacrificant els seus somnis i
ambicions per mantenir viva la flama del seu matrimoni
amb el seu marit, Joe Castleman (Jonathan Pryce). Però
Joan ha arribat al seu límit. En vigílies del lliurament del
Premi Nobel de Literatura a Joe, Joan decideix revelar el
seu secret més ben guardat.
Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès
T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02
www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com

ordinador de la UE Molletense després
de la marxa d'Adri Caballero, que tancava
així una etapa d'una dècada vinculat amb
el Camp municipal de la Zona Sud. El nou
responsable del futbol base té una àmplia
experiència en les categories inferiors
del RCD Espanyol des de fa deu anys, que
ara vol plasmar en els 16 equips del club
blanc-i-blau.
Gassó, de tan sols 25 anys i veí de Ripollet, té com a objectiu que tots els equips
tinguin una mateixa dinàmica d'entrenament. "Aquesta primera temporada volem mantenir una mateixa dinàmica i a
mesura que vagin passant els mesos introduir nous conceptes de millora per
als esportistes", diu Gassó, qui aquest
curs compaginarà la tasca de coordinador
amb la d'entrenador del juvenil femení de
l'Espanyol. Un dels reptes del nou coordinador és la continuïtat dels jugadors del
juvenil amb el sènior masculí, de la Segona
Catalana. "Aquesta temporada ja hi ha
juvenils que van amb el primer equip
i això ho hem de potenciar per nodrir
el nostre sènior de la base", comenta
el coordinador, que es mostra satisfet de
tenir un juvenil a la Primera Divisió. "Va

ÀLEX GASSÓ MARTÍN
pujar la temporada passada i volem
mantenir aquesta important categoria,
pensar a pujar a Preferent seria massa
agosarat", assenyala el coordinador.
D'altra banda, el primer equip de la Molletense visitarà diumenge la Sabadellenca
amb l'objectiu de refer-se de la derrota a
casa contra el Premià (2-3). jl.r.b.
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PÀDEL OXYGEN SPORTS CLUB ESTÀ UBICAT A L'ANTIGA FÀBRICA DE CARANDINI, AMB UNS 6.700 METRES QUADRATS D'ESPAI ESPORTIU

HANDBOL | Segona Catalana

S'obre un complex esportiu de pàdel
amb deu pistes i un gimnàs a Martorelles

L'Handbol Sant
Fost es despenja
dels primers llocs

jl.r.b.

MARTORELLES. Al polígon industrial de Martorelles ha aterrat un
gran complex esportiu de pàdel,
amb un total de deu pistes indoor
i un gimnàs. Oxygen Sports Club
és el nou centre esportiu que s'ha
ubicat en l'antiga nau de Carandini, que compta amb una superfície
total de 6.700 metres quadrats. El
centre esportiu està gestionat per
l'empresa Sports and Health Oxygen, que compta amb tres socis,
un d'ells veí de Martorelles, Novak
Vukmirica.
L'equipament esportiu, que és
una inversió privada, neix com a
gran centre de pàdel, però també
compta amb un gimnàs, d'uns 900
metres quadrats, i es treballa per
obrir, pròximament, dues noves
zones amb una sala polivalent,
d'uns 100 metres quadrats, per a
activitats dirigides i una segona
de cros fit, d'uns 300 metres quadrats. A més, el club té servei de
restauració, de cuina mediterrània i fusió amb menú entre setmana i carta el cap de setmana, i un
total de 86 places d'aparcament.
"Tenim l'objectiu de diversificar l'activitat del polígon in-

Torneig de pàdel

PISTES El centre té deu pistes de pàdel indoor
dustrial per aquest motiu ens
anomenem Oxygen. Volem ser
un pulmó entremig del fum
de les naus i crear una àmplia
oferta esportiva a Martorelles i
al Baix Vallès", explica el gerent
d'Oxygen Sports Club, Carles Sig,
que també és el president del CF
Martorelles. "El projecte està
molt pensat des de fa temps i
ja des de l'agost hem treballat

per obrir aquest nou espai, que
pensem que pot ser una referència", diu Sig.
El nou centre esportiu va obrir
portes divendres i des d'aleshores ja suma una quarantena de
nous socis. "La resposta ha estat
molt bona. Divendres vam fer
la inauguració amb prop d'un
miler d'assistents i cal dir que
portem un cap de setmana ple

MOTOR | Automobilisme L'ASFALT BAIXVALLESÀ DECIDEIX ELS TÍTOLS ESTATALS DE GRANS TURISMES
CIrCUIT

El cap de setmana va comptar
amb altres campions en l'asfalt
baixvallesà, entre aquests, Mike
Halder a l'estatal de Superturismes, Félix Aparicio al CET-RACE,
Dilano Van’t Hoff al campionat
d'Espanya de Fórmula 4 i el francès Anthony Jurado a la Clio Cup
Europe.

La Festa del 30

EN CURSA Una de les curses de GT del cap de setmana

El Racing Wekeend obté els
nous campions al Circuit
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha tornat a tenir
l'honor de ser l'amfitrió una temporada més de la fi de festa del
Racing Weekend, que va aplegar
el cap de setmana els certàmens
del Campionat d'Espanya de Turismes, el TCR Spain, l’F4 Spain, el
GT-CER o la Clio Cup Europe.

d'activitat a les pistes de pàdel,
totes plenes", explica Sig, que
destaca la qualitat de les deu pistes del centre: "Totes elles són
d'una estructura panoràmica,
és a dir, que no hi ha cap perfil
de ferro, i es veu com a les pistes del World Padel Tour". De
fet, dues d'elles tenen la gespa artificial texturitzada, que és la mateixa que fan servir al World Padel
Tour.

El Campionat d'Espanya de
Resistència GT-CER es va decidir després d'una cursa intensa,
que va proclamar campions de la
temporada a la parella francesa
Arnaud Gomez i Olivier Gomez.
Pel que fa a l'estatal TCR, a l'equip
campió CDS Engineering li va valer amb un segon lloc a la cursa.

El Circuit de Barcelona-Catalunya
ha preparat una jornada per commemorar el seu 30è aniversari.
Concretament, tindrà lloc el pròxim dissabte, 27 de novembre de
9 a 17 hores i pretén congregar
tots aquells que vulguin passar un
dia distès en família i gaudir de les
diferents activitats que envairan
el cor de les instal·lacions.
Les entrades per assistir a l'esdeveniment estan disponibles a
la pàgina web del Circuit per un
preu de 5 euros. Pel que fa als menors de 15 anys (inclosos) podran
accedir gratuïtament, així com
abonats i oficials del Circuit. La
recaptació íntegra de la Festa del
30è aniversari anirà a benefici de
la Marató de TV3. i

El club està en una primera fase
d'obertura, però el cap de setmana ja prepara un primer torneig
de pàdel, d'entre les categories
masculina, femenina i mixta. El
club té diferents modalitats d'abonaments per fer ús de les pistes de
pàdel.
L'horari d'obertura del centre,
de dilluns a divendres, és de 6
del matí a 12 de la nit; i el cap de
setmana, de 7 del matí a 12 de la
nit. Ara per ara, el centre esportiu
suma una vintena de treballadors,
però l'organització preveu ampliar la plantilla en els pròxims mesos. i jl.rodríguez b.

CH SANT FOST - BERGA
Dissabte, 20 - 20 h Sant Fost

SANT FOST. El Club Handbol Sant
Fost travessa la pitjor ratxa de la
temporada després d'encadenar
dues derrotes contra equips de la
part alta. Si fa dues setmanes va
perdre contra el Sant Vicenç (2930), la setmana passada ho va fer
contra un dels conjunts més forts
de la categoria, La Salle Montcada B (34-26). Aquesta dinàmica
ha fet que l'equip santfostenc es
despengi de la zona alta, tot i que
se situa cinquè classificat amb
sis punts i a sis per sota del líder,
precisament els de Montcada i
Reixac. El Sant Fost, que encara
arrossega un partit pendent de la
segona jornada contra el Palautordera-Salicru B –previst disputar el 15 de desembre–, rebrà dissabte l'Handbol Berga, que ocupa
el 8è lloc amb els mateixos punts
que els santfostencs. El conjunt
del Berguedà ve de perdre contra
el Sant Boi B (25-33). i

FUTBOL | Internacional NOU RECONEIXEMENT A LA MOLLETANA

Alèxia Putellas, MVP del
Futbol Femení Europeu
fC barCelona

MOLLET. Alèxia Putellas és una
col·leccionista de premis internacionals des que la temporada passada va guanyar el triplet històric
del FC Barcelona. Aquest dilluns a
Barcelona, la migcampista molletana va rebre un nou guardó com
a jugadora més valuosa de la Gala
del Futbol Femení Europeu, que
va organitzar per primera vegada
el diari Mundo Deportivo.
La capitana del Barça va ser una
de les grans protagonistes amb el
trofeu d'MVP, d'entre les jugadores de les grans lligues europees.
Putellas segueix sumant avals per
guanyar la somiada Pilota d'Or.
Segons les últimes enquestes publicades en diferents mitjans de
comunicació especialitzats, Putellas partiria com a favorita per
guanyar el títol individual més
prestigiós del futbol. De totes
maneres, la molletana un cop va
rebre l'MVP del Futbol Femení

ALÈXIA PUTELLAS
Europeu va dirigir unes paraules
a les nenes que vulguin fer futbol
amb un missatge clar: "Que gaudeixin cada dia, que aprenguin,
que agafin valors perquè, arribin o no a ser professionals, és
una cosa que tindran per sempre", deia. i
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ESPORTS

FUTBOL SALA | Primera Catalana COM A JUGADOR VA CELEBRAR L'ASCENS A LA DIVISIÓ D'HONOR

BÀSQUET | Primera Catalana EL SÈNIOR MASCULÍ TAMBÉ GUANYA
escola sant gervasi

Javier Gual, nou president
de la Unió Futbol Sala Mollet
ufs mollet

UFS MOLLET - ALELLA
Dissabte, 20 - 19.20 h Mollet
PIA SABADELL B - CAN CALET
Diumenge, 21 - 11.45 h Sabadell

MOLLET / SANT FOST. Javier Gual,
de 40 anys i veí de Mollet, és el
nou president de la Unió Futbol
Sala Mollet. Aquesta setmana s'ha
oficialitzat el canvi de president
després de la marxa de part de la
directiva anterior, que encapçalava Carlos Otero. De fet, l'expresident va assumir el càrrec el juny
del 2020 i un any després presentava la seva dimissió. Des de l'estiu, el club ha treballat per conformar una nova directiva, que té
com a màxim responsable Gual.
El nou president és un home de
la casa que ha passat de jugador a
entrenador i d'entrenador a president. De fet, el nou responsable ja
va viure a la pista, com a jugador,
l'ascens històric a la Divisió d'Honor Catalana la temporada 20132014. "Ja m'agradaria viure una

EN JOC Una xerrada tècnica de la plantilla femenina molletana

El Sant Gervasi femení
suma el tercer triomf
PRESIDENT Javier Gual ha estat jugador i entrenador del club
situació similar ara com a president", destaca Javier Gual, que assumeix la direcció de l'entitat amb
responsabilitat: "Cal deixar treballar els coordinadors, que són
els gestors de tota l'activitat del
club", opina.
La directiva de la Unió FS Mollet manté de la directiva anterior

Sub-19 CONVOCADES AMB LA SELECCIÓ CATALANA DE BASE

Aïna Torrents i Júlia Sanz,
a la llista definitiva sub-19
MARTORELLES / LA LLAGOSTA. les
jugadotres Aïna Torrents, veïna
de Martorelles i de la Penya Esplugues B, i Júlia Sanz, del CD La
Concòrdia de la Llagosta, han entrat al llistat definitiu de la selecció catalana de futbol sala sub-19.

Totes dues esportistes han completat amb èxit una primera fase
d'entrenaments i han entrat en la
llista de les 12 jugadores seleccionades. El combinat català disputarà el Campionat d'Espanya sub19 el 2022. i

SANT JOSEP - SG MASCULÍ
Dissabte, 20 - 19.30 h Barcelona

Pel que fa al sènior masculí, va
sumar una victòria important contra un rival directe de la part baixa, l'Escola Pia Sabadell (78-66).
L'equip molletà suma el segon triomf de la temporada i ocupa ara
l'antepenúltima posició, empatat
amb el quart per la cua, el Castellar. D'aquesta manera trenca una
dinàmica de cinc derrotes seguides a la Copa Catalunya.
El pròxim partit dels molletans
serà dissabte, a domicili, contra
el Sant Josep, que ocupa el 6è lloc
amb tres victòries. i

el tresorer, Raúl González; i la secretària, Sònia Sánchez. Amb Gual,
han entrat també a la junta Mingo
Latorre, vicepresident; i Marco
Bernal, vicepresident segon. "El
que volem tots és sumar en un
projecte unitari. Fa setmanes
es va decidir que jo assumiria
la faceta de president perquè
soc una persona que porta tota
la seva vida vinculada al club",
assenyala Javier Gual, que té com
a principal objectiu "la formació
dels esportistes". Aquesta temporada el club suma un total de 17
equips.

El sènior femení del Sant Gervasi,
de la Primera Catalana, va imposar-se el cap de setmana contra
l'Onyar (41-59) i suma ja la tercera victòria del curs. L'equip molletà ocupa l'antepenúltim lloc abans
de rebre el Cassanenc, que és colíder amb sis victòries.

Derrotes de Mollet i Can Calet

Empat del Mollet HC a Manresa

Els primers equips de la UFS Mollet i del Barri Can Calet van perdre
la jornada passada els seus respectius partits. Els de Mollet contra el
Cerdanyola (4-1) i els de Sant Fost
contra el Terrassa (2-4). El Mollet
és 6è amb set punts i el Can Calet,
12è amb tres. i jl.rodríguez b.

SG FEMENÍ - CASSANENC
Diumenge, 21 - 18.45 h Mollet

HOQUEI PATINS | Primera Catalana DOS PARTITS SENSE GUANYAR

MOLLET. El Mollet HC femení va
empatar la jornada passada contra el Manresa, 2 a 2. L'equip dirigit per Rafa Trillo encadena dos
partits sense guanyar i ara ocupa
el 7è lloc amb nou punts. El pròxim partit de les molletanes serà

dissabte, al Riera Seca (19.45h)
contra el Sant Cugat, antepenúltim amb quatre punts.
Pel que fa al sènior masculí,
de la Segona Catalana, rebrà diumenge el Cerdanyola al pavelló
Riera Seca (12.30 h). i
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CULTURA

L'Univers Berlanga porta el film 'El verdugo'

Quarta Gamer Night a Mollet

El cicle de pel·lícules Univers Berlanga organitzat per
l'Ajuntament de Mollet amb motiu del centenari del director
Luis García Berlanga, porta aquest diumenge (18 h) al
Lledoner un nou film seu, El verdugo. L'entrada és gratuïta i la
projecció està emmarcada en la programació d'Arts i escena.

Aquest divendres (18 h) torna la Gamer Night al
Mercat Vell de Mollet. En aquesta quarta edició
hi haurà torneigs de FIFA i de Rocket League per
parelles, i també es podrà jugar a jocs com el Just
Dance, Mario Kart, Minecraft, NBA2K i videojocs retro.

LITERATURA L'EXREGIDOR PUBLICA LA SEVA OPERA PRIMA 'DELS POEMES EN TRAURÀS LES DATES', UN COMPENDI DE PENSAMENTS I SENSACIONS PERSONALS
l.ortiz

Oriol Fort es despulla amb un
llibre que s'endinsa en la seva
"intimitat sense censura"
MOLLET DEL VALLÈS. Dels poemes en trauràs
les dates, és el títol de l'opera prima literària d'Oriol Fort (Barcelona, 1946), una obra
amb què l'exregidor socialista molletà es
despulla públicament. "Intimitat escrita
sense censura", és una de les formes amb
què descriu Fort el llibre, un compendi d'escrits que l'autor anomena frasemes, frases
amb vocació de poema que recullen pensaments i sensacions escrites en papers d'aquí
i d'allà durant els darrers deu anys. "Són
textos que no van néixer amb la voluntat
de ser publicats sinó per expressar estats d'ànim i pensaments, sobretot dolorosos", explica Fort.
L'autor va decidir fer públics els textos
amb la intenció de despullar-se per encarar
una nova etapa en la seva vida. Complir 75
anys va marcar un punt d'inflexió i l'autor

va decidir que per afrontar "el darrer capítol de la vida" havia de fer un canvi d'etapa,
un canvi que tenia diferents aspectes: un de
més espiritual, un de físic –o geogràfic– i un
de vivencial. "Volia enfocar la següent etapa vital, d'una manera molt introspectiva, cap a la serenor, la placidesa, per preparar el final de la vida", diu Fort. L'altra
idea era canviar de poble, "no per cap animadversió a Mollet sinó perquè un nou
entorn em condicionaria menys ser qui
sóc", diu Fort. I és que 30 anys de persona
coneguda públicament pesen i Fort necessitava canviar d'escenari, un canvi però,
que reconeix que li comportarà pèrdues,
"sobretot afecte". I el tercer element suposava mostrar-se sense censures i justificar
aquest canvi de vida. "Necessitava despullar-me per confirmar aquesta voluntat

CINEMA DIJOUS ARRENCAVA LA PRIMERA VOLTA DE LES VOTACIONS ALS PREMIS

'Sis dies corrents', de Neus
Ballús, candidata als Gaudí
filmax

NEUS BALLÚS Directora de 'Sis dies corrents'
MOLLET. La directora de cinema molletana
Neus Ballús és, un any més, candidata als
Premis Gaudí, un guardó que ja va aconseguir amb La plaga en quatre categories, entre elles també la de millor film. Enguany és
candidata amb la pel·lícula Sis dies corrents,
que relata el dia a dia de tres treballadors
d'una empresa de lampisteria de la perifèria
de Barcelona i que els darrers mesos ja ha

anat recollint guardons diversos a festivals
com el Locarno de Suïssa o la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci).
En aquesta edició, optarà a l'estatueta a millor pel·lícula en català del 2021 amb altres
cinc produccions: El ventre del mar, d'Agustí
Villaronga; Visitant, d'Alberto Evangelista; El
cau, de Pere Solés; Cineclub, de Mireia Schröder i Carles Gorres; i Tros, de Pau Calpe Rufat.
Dijous arrencava la primera volta de votacions de la catorzena edició dels Premis
Gaudí, que romandrà oberta fins a l’11 de
gener. En total són 59 títols (23 llargmetratges de ficció, 10 documentals, 1 film
d’animació, 4 pel·lícules per a televisió, 6
pel·lícules europees i 15 curtmetratges)
els que competiran per les 22 estatuetes en
la gran nit del cinema català. La lectura de
les nominacions tindrà lloc el 25 de gener a
l’Auditori de La Pedrera i la gala dels 14ns
Premis Gaudí se celebrarà el diumenge 6 de
març a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art
de Catalunya (MNAC). El Premi Especial del
Públic s’entregarà des de la Sala Mozart de
Calella, el cinema més antic de Catalunya.

de ser jo i poder dir a l'entorn, que l'Oriol no és només l'Oriol que coneixen sinó
aquest que té tots aquests pensaments",
reflexiona.

'Frasemes' sense discurs

L'AUTOR Fort amb un exemplar de l'obra

L'obra és un recull de frasemes, que, voluntàriament, no segueixen cap ordre, ni cronològic ni temàtic. "No els he volgut agrupar
perquè no vull que ningú pugui construir
un discurs de l'autor", diu Fort, "sinó que
cada lector pugui crear el seu propi discurs i reviure vivències potser compartides", apunta.
Després de molts dubtes abans de la publicació, –"no sabia si tenia prou qualitat
literària"– diu Fort, que es reconeix un perfeccionista, l'autor va decidir, finalment, autoeditar 150 exemplars del llibre. L'obra es
presentarà el proper dijous 2 de desembre a
la sala d'actes del Casal Cultural, en una trobada guiada pel mestre i poeta Josep Serra
Busquets –qui com Fort va ser regidor de
Cultura a l'Ajuntament de Mollet, i una de
les persones de confiança que el van animar
a publicar. laura ortiz
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

La importància de dir "no"
Per sentir-nos acceptats i estimats per l'entorn, és imprescindible que ens respectem a
nosaltres mateixos, fet que no és compatible
amb no saber dir "no". Caldria preguntar-se
si hem exigit respecte i si ens l'hem concedit
interiorment. I en el cas de respondre que no
ha estat així, convé pactar amb un mateix que
des d'ara ens neguem enèrgicament a tota
pressió i exigència exterior que constitueixi
una manca de respecte vers nosaltres.
Deixar-se agredir o autoagredir-se obeeix
a un problema d'autoestima, però que es pot
solucionar si decidim imprimir-nos les actituds adients, com aprendre a dir "no".
Si ens sorprenem dient-nos "soc incapaç de
dir-li que no vull", ràpidament hem de prendre'n consciència i substituir l'afirmació negativa per una altra que ens fomenti la nostra
capacitat d’independència emocional.
Es tracta d'autoobservar el diàleg interior
i traduir tot el que volem modificar per augmentar el nostre autorespecte. Però també cal
afavorir el respecte dels altres vers nosaltres.
Per exemple, si en l'àmbit professional patim d'un excés de responsabilitat, però sense

haver rebut el poder necessari per desenvolupar-la, o en la vida familiar tothom ens exigeix una perfecció a l'hora de respondre a les
seves exigències, preguntem-nos si així ens
sentim realment respectats. Si la resposta és
no, hem de decidir un canvi immediat.
Amb aquesta modificació d'actituds ens
podem trobar amb què no agradem a tothom,
i menys a aquelles persones que acostumen
a actuar com a "vampirs energètics" i, com a
tals, no acceptaran perdre la nostra "esclavitud emocional". De fet, utilitzaran qualsevol
estratègia per a sotmetre'ns un altre cop.
El benestar a aconseguir justifica l'esforç i
fins i tot les decepcions que podem patir respecte d'algunes persones per qui creiem ser
estimats. No és una feina difícil, però sí que
requereix anàlisi, consciència i decisió de canvi i per a això és molt recomanable iniciar un
procés de Teràpia Psicoanalogista, junt amb
un tractament de Teràpia Floral. Per exemple,
la Flor de Bach Centaury és una eina meravellosa per aprendre a dir "no" sense sentir-se'n
culpable. Seguir ambdós tipus de teràpies facilita grans transformacions emocionals.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat
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ARTS ESCÈNIQUES 'NOT LOVING' ESTARÀ EMMARCAT EN EL CICLE DE TEATRE DE PROP; A MÉS, L'ENTITAT HA REPRÈS LA PROGRAMACIÓ DELS DIJOUS CLANDESTINS

Un xou llagostenc de La
Carpa aterra a La Tramolla
carpa espai cultural

MOLLET DEL VALLÈS. Aquest dissabte (20.30 h) tindrà lloc a la Sala de
Mostres de La Tramolla la segona
sessió del cicle de Teatre de prop.
Serà amb un espectacle de La Carpa Espai Cultural. Els llagostencs
oferiran Not loving, un espectacle
que fusiona teatre de text, teatre
de gest i dansa contemporània i
que està adreçat al públic major de
13 anys.
L'amor serà essencial en l'obra,
com ho és en la història de qualsevol adolescent. Però com es pot
gestionar a la vegada l’amor i el
desamor? I com es pot expressar
allò que es té reclòs? A escena hi

'NOT LOVING' David Maestre representarà l'espectacle a La Tramolla

haurà en David Maestre i també hi
cantarà Noite.

Tramolla) i es podran reservar per
correu (info@latramolla.cat) o per
WhatsApp (717712483).

Tornen els Dijous Clandestins
D'altra banda, la Sala Clandestina
de La Tramolla ha reprès la programació dels Dijous Clandestins.
Es reestrenava dijous 18, amb un
concert de T-Nue, qui també hi
tornarà a actuar el dijous 25 a les
20.30 h. El duo molletà format per
Marc Alexandri i Diego Castro farà
un concert amb "cançons pròpies directes des del cor, amb un
color tènue i actual per a tots els
públics".
A més, les primeres dues sessions de desembre estaran protagonitzades pel mag Oscar Sánchez
amb l'espectacle Sense guió.
Les entrades dels espectacles
del Dijous Clandestins i del Teatre de Prop tenen un preu de 12€
euros (10 euros per a socis de La

Formació d'improvisació guiada
Per últim, La Tramolla també ofereix aquest cap de setmana a la
seva seu –en aquest cas conjuntament amb l'Esbart Dansaire de
Mollet– una formació d'improvisació guiada a càrrec de la ballarina i coreògrafa Vero Hernández
Royo, inclosa en el primer cicle
d’intensius d’arts escèniques Tast
d'Art. Serà dissabte de 10 h a 13 h,
per un preu de 30 euros.
El cicle clourà el següent cap de
setmana amb la doble sessió de la
formació de tècniques d’interpretació al teatre musical, amb la cantant i actriu molletana Cinta Moreno i el pianista Guillem Cirera. Serà
els dies 27 i 28 de novembre, de 10
h a 14 h, per un preu de 80 euros.

TEATRE ELS CALDERINS DEL GRUP ESCÈNIC CASINO HI REPRESENTARAN 'SOTA TERÀPIA'

L'EQUIPAMENT RECUPERA LA PROGRAMACIÓ AMB 5 ACTIVITATS

Una teràpia grupal de
parelles, a la Sala Fiveller

El Grup de Teatre de Can
Pantiquet torna a escena

grup escènic casino

'SOTA TERÀPIA' Imatge del cartell de l'obra, amb els sis intèrprets

MOLLET. El Grup Escènic Casino
de Caldes de Montbui reomplirà
aquest diumenge (18 h) la Sala Fiveller de teatre. Ho farà amb la representació Sota Teràpia, de l'argentí
Matías del Federico, i dirigida per
Francesc J. Serra. El director explica
que l'obra inclou tant una part social com un vessant ben distès, amb
moments de petar de riure i d'altres
més seriosos. Tres parelles són citades per la seva psicòloga per fer una
inusual teràpia grupal. "S'hauran
d'explicar les misèries", diu Serra,
qui apunta que en el diàleg entre les
tres parelles es crearan "situacions
de moltes i situacions molt còmiques". De fet, avança que l'apartat
del sexe, que hi és present, "hi té
molta xispa". Aquesta comèdia
desencadenarà en un caos i absolut
i clourà amb un "final sorprenent",
segons garanteix el director de la
companyia calderina.

EL TEMPS
divendres 19

dissabte 20

diumenge 21

per

MOLLET. El Centre Cívic de Can
Pantiquet continua recuperant
l'activitat regular, després de la
pandèmia i d'haver acollit durant
mesos el punt molletà de vacunació contra el coronavirus.
Fa unes setmanes que les entitats que hi tenen seu ja estan reprenent el dia a dia a l'equipament,
i el centre cívic ha programat una
programació de tardor amb cinc
propostes diferents. La primera
va ser divendres passat, amb el
playback a càrrec de l'Associació
de Jubilats i Pensionistes de Can
Pantiquet.
Aquest divendres (18.30 h) serà
el torn de les dramatúrgies, amb el
Grup de Teatre de Can Pantiquet,

Felip Comas

L’anticicló s’imposa a la
península Ibèrica i amb ell,
el sol, el fred i potser alguna
boira a primera hora, amb
relativa suavitat a migdia.
Una altra matinada freda,
amb matí assolellat i tarda
amb núvols alts enteranyinant el cel. Temperatures
semblants a les d’ahir.
Comença a retirar-se l’anticicló, amb una entrada de
vent del nord que farà baixar la temperatura, sobretot al final del dia, i molt
més sensiblement dilluns.

qui oferiran una obra formada per
fragments de diferents espectacles
que han anat fent al llarg dels anys.
No hi faltaran les situacions còmiques, sarcàstiques i iròniques.
Divendres 26 a la mateixa hora
arribarà la música, amb el grup de
percussió i ritmes africans Tourbillon. AMAM tornarà a escena el 10
de desembre (21.30 h), amb el tradicional Directe al Cívic de Nadal,
que inclourà la recollida solidària
de joguines. Per últim, el programa
d'actes de tardor clouran el 17 de
desembre (17.30 h) amb la visita
del patge reial, que recollirà les
cartes dels infants, i una sessió de
disco infantil, una festa per als més
petits.

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

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

Màx.

Mín. * Temp.

18ºC

11ºC

16ºC

0,6

39 km/h NE

DIVENDRES, 12 20ºC

13ºC

17ºC

0,2

16 km/h NE

DISSABTE, 13

20ºC

12ºC

16ºC

-

13 km/h WSW

DIUMENGE, 14

16ºC

10ºC

15ºC

3

21 km/h NE

DILLUNS, 15

15ºC

9ºC

13ºC

0,2

13 km/h WSW

DIMARTS, 16

13ºC

8ºC

11ºC

3,4

16 km/h SSW

DIMECRES, 17

16ºC

6ºC

12ºC

-

18 km/h WSW

DIJOUS, 11

Cop màx. vent
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POPULAR EL CENTRO CULTURAL ANDALUZ VA TORNAR A FER L'HOMENATGE AL POETA, EN UN ACTE EN QUÈ TAMBÉ ES VA PRESENTAR EL LLIBRE 'DOS HISTORIAS UNIDAS'

Ple a Can Gomà per homenatjar Lorca
centro cultural andaluz de mollet

QUADRE DE BALL ARTE Y COMPÁS Actuació en l'acte en honor de Lorca
MOLLET. El tradicional homenatge
que li ret el Centro Cultural Andaluz de Mollet a Federico García
Lorca va tornar a escena i ho va
fer omplint el teatre de Can Gomà
en una jornada amb balls, cant i
poesia. "És una sensació meravellosa tornar a veure el teatre

ple", explicava la presidenta de
l'entitat, Charo García, tan satisfeta que definia l'esdeveniment d'un
"èxit total".
La presidenta també es desfeia
en elogis cap a l'homenatjat, en la
35a edició d'aquest acte en honor
a Lorca: "És el nostre poeta per

excel·lència. Era tan versàtil,
que era capaç de fer moltíssimes coses, i totes bé". Sobre la
seva multidisciplinarietat també
s'hi estenia: "Pintava, escrivia,
llegia, dibuixava, ballava, cantava i tocava la guitarra. A partir
de tants homenatges que li hem
fet, hem descobert altres coses,
com que ell mateix confeccionava i dibuixava la vestimenta de
les seves obres de teatre". "Era
un avançat a la seva època, amb
una mentalitat molt oberta",
cloïa Charo García.

Un poemari 'made in' Mollet
L'acte de diumenge també va servir
per presentar el poemari Dos historias unidas, escrit a quatre mans per
la mateixa Charo García i per Francisco 'Curro' Bueno, també molletà
i membre de l'entitat. Mentre que
Bueno ja ha publicat una vintena de

llibres, per a García aquesta obra ha
estat la primera i assenyalava que
hi ha abocat "poemes dedicats a
la meva terra, a la meva família
i a la meva entitat". També esmentava que els lectors trobaran
poemes que reflecteixen moltes de
les seves "il·lusions, emocions i
vivències".
Les persones interessades a
comprar el llibre s'han de posar

en contacte amb el Centre Cultural Andaluz, i els beneficis que
se n'obtinguin aniran a parar a la
mateixa entitat. Els dos autors ja
estan gestionant dos actes més per
presentar el llibre: un amb la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) i un altre
a Humilladero, el poble malagueny
de Bueno, on, de fet, el poeta dona
nom a la biblioteca municipal.

MÚSICA I TEATRE PEL POETA GRANADÍ
n Dissabte, 46 anys després de la mort del dictador Francisco Franco, dos
espectacles a Mollet recordaran Federico García Lorca, un dels poetes i dramaturgs
espanyols més internacionals i qui va ser precisament assassinat pels franquistes.
A les 19 h, el guitarrista paretà Paco Heredia representarà a la Fiveller el seu darrer
treball musical, Lorca, orgullo flamenco, en el qual farà un recorregut per l’obra
de Lorca, interpretada en clau flamenca. De la música al teatre. La companyia Las
Melinas representarà dues hores més tard a Can Gomà Rosita, una versió lliure de
Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, dramatúrgia escrita per Lorca.

TRADICIÓ FAN UNA CRIDA PERQUÈ VEÏNS DE TOTES LES EDATS S'HI ANIMIN A PARTICIPAR A LES FUNCIONS DEL NADAL COM A PASTORETS, A LA VORA DEL FOC

El Pessebre Vivent de
Sant Fost busca pastors
"L’entitat necessita
més que mai que nens, avis i famílies vulguin seguir mantenint
aquesta tradició tan nostra, de
Sant Fost, i fa una crida a tothom
que vulgui gaudir del Nadal d’una
forma diferent". D'aquesta manera
el Pessebre Vivent de Sant Fost s'ha
adreçat a la ciutadania santfostenca
per participar com a actors i figurants en la seva 55a edició.
La pandèmia ha agreujat una tendència ja visible els darrers anys, i
és que hi ha hagut membres que

SANT FOST.

ho han anat deixant. "A l'entitat hi
ha hagut la mateixa gent durant
molt temps", explica Núria Illana,
secretària del Pessebre Vivent santfostenc, qui afegeix que "hi ha hagut gent que s'ha anat fent gran i
d'altres que també en portaven
més de 20 anys i estan cansats".
L'entitat assenyala que sempre
han estat "oberts a tothom" així
com que el relleu generacional hi
és –una bona mostra d'això és que
la junta està formada principalment per gent jove–, però encara

hi manquen col·laboradors.
El que més falta són pastors per
a les diferents casetes, però això
no és obstacle perquè els pastors
i les pastores que s'hi incorporin
no puguin acabar fent algun altre
paper quan es necessiti. Illana, que
fa més de 20 anys que participa
al Pessebre i gairebé sempre ho
ha fet precisament de pastoreta,
assenyala que "és un paper molt
senzill que pot fer tothom. Pots
estar xerrant a la vora del foc
amb la teva família".

arxiu

FA DOS ANYS Funció del desembre de 2019, en l'estrena de la temporada
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Sessió de contes
'Som diferents'
MOLLET. El Museu Abelló acull diumenge a les 12 h la sessió de contes
infantils Som diferents, a càrrec de
Gemma García Vilardell, en el marc
de l'exposició temporal L'home nu.
Tot despullant els arquetips de la
masculinitat. S'adreça a nenes i
nens d'entre 5 i 10 anys, i l'activitat és gratuïta, però cal reservar
al telèfon 93 544 50 99 o al correu
educamabello@molletvalles.cat.
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POPULAR EL BALL DE GITANES DE MARTORELLES HO HA DEMANAT AL CONSISTORI, PER HOMENATJAR EL MESTRE PEL SEU CENTENARI

Petició perquè una sala de la Vinya
porti el nom del mestre Baldomero
ball de gitanes de martorelles

ta petició, però, resta a l'espera
que es debati amb l'oposició i es
prengui una decisió.

Creu de Sant Jordi per al mestre

Tornen els Poetes
Grans al Lledoner
MOLLET. El Centre de Serveis per
a la Gent Gran El Lledoner acollirà
dimecres a les 18 h una nova edició
dels Poetes Grans. En l'acte es llegiran gairebé una trentena de poemes
presentats i tot plegat estarà dinamitzat per l'actriu i cantant molletana Cinta Moreno, acompanyada del
guitarrista Joel Moreno Codinachs.
La Cinta –qui ja ho va dinamitzar
el 2015– explica que la seva tasca
consistirà a posar-hi la dramatúrgia
i endreçar els poemes per temàtiques, i alhora hi farà intervencions,
tant parlades com musicals, per fer
de l'acte una jornada ben amena.

HOMENATGE AL BALDOMERO Una de les ballades a la plaça El·líptica del passat diumenge 7 de novembre
MARTORELLES. El Ball de Gitanes
de Martorelles continua celebrant
el centenari del mestre de mestres, el mestre Baldomero Costa.
L'entitat recentment va anunciar
que demanarà que la Generalitat
li otorgui la Creu de Sant Jordi a
títol pòstum. També van celebrar

el passat 7 de novembre una jornada dedicada a ell, amb ball de
les quatre colles de les gitanes
martorellesenques i projeccions
per recordar-lo, una trobada que
l'associació organitzadora valora
molt positivament. Alhora, estan
elaborant un nou conte sobre la

seva figura. Però si una acció –en
cas de reeixir–podria quedar ben
present al municipi seria incloure'l al nomenclàtor de Martorelles.
L'entitat ha demanat al consistori que la sala principal del futur
centre cultural La Vinya porti el
nom del Baldomero Costa. Aques-

Pel que fa a la Creu de Sant Jordi,
el dia 7 va arrencar la recollida de
signatures de suport, que es presentarà a la Generalitat. Xavi Rovira, membre de l'entitat, explica
que les signatures no seran determinants per a l'obtenció d'aquest
títol pòstum, sinó que es valorarà
la trajectòria d'aquest mestre que
va ser "reconegut a la comarca" i
que també va formar part del Ball
de Gitanes de Santa Perpètua.
Del Baldomero, Rovira explica que "va ser el mestre que va
transmetre l'estil i la manera de
ballar que tenia Martorelles els
anys 20 i 30 i ho va transmetre a
les generacions següents, mantenint i augmentant la qualitat
de les gitanes, la força del ball, el
dinamisme del ball, el toc de les
castanyoles...".
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