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EN PORTADA

La Colònia Bosc, cent anys 
de la primera urbanització 
d'estiueig a Espanya
L'espai a la Conreria va ser dissenyat per l'arquitecte Joan Amigó

SANT FOST. El Mas Po-Canyadó es 
construïa a la Colònia Bosc en el 
paratge natural de la Conreria de 
Sant Fost a inicis del segle XX. La 
casa inaugurada el 1919, obra del 
badaloní Joan Amigó, formava part 
d'una operació immobiliària im-
pulsada pel promotor Francisco 
Artigues amb Amigó com a arqui-
tecte. La idea que sorgia pels volts 
del 1915, consistia a construir el 
projecte d’una colònia d’estiueig 
a la Conreria. L'anomenarien la 
Colònia Bosc considerada com "la 
primera urbanització d’estiueig 
d’Espanya", segons relata el nét de 
l'arquitecte en el número 19 de la 
revista anuari del Museu de Bada-
lona. Un encàrrec que per a Amigó 
consistia en la concreció del projec-

te de la nova urbanització que tenia 
com a finalitat ser poc agressiu amb 
el paisatge, mantenint, dins el pos-
sible, el traçat dels camins existents 
i establint unes normes d’edificació: 
"Cada torre havia de situar-se a 
una distància fixada dels límits 
de la parcel·la", explica el nét de 
l'arquitecte, el qual també va prohi-
bir el tancament amb murs "a fi de 
no trencar la unitat del paisatge". 
Així i tot, no tot el que s’havia pro-
jectat es va desenvolupar. Truncat 
en part, per l'arribada de la guerra.

Com a retribució per la seva fei-
na, Artigues va pagar a Joan Amigó 
en espècies. L'arquitecte podia es-
collir la parcel·la que volgués amb 
la condició de construir-hi. L’any 
1918 es va començar a edificar el 

xavier pérez

CAU BRUNET  Foto publicada en un prospecte pels volts de 1916

nou mas Po-Canyadó, una rèplica 
del Mas Po-Canyadó de Badalona 
on Amigó residia amb la seva famí-
lia. En aquesta segona residència va 
incorporar a la façana el nou estil de 
torre modernista amb l'escut de Ca-
talunya amb l’àguila rampant dis-
senyada per Domènec i Muntaner 
com a ensenya de la Renaixença.

Promoció urbanística
La popularitat de la Colònia es va 
estendre ben aviat entre les clas-
ses benestants. El primer en ins-
tal·lar-s'hi va ser l'artista badaloní, 
Llorenç Brunet. Brunet va construir 
una torre museu que va anomenar 
el Cau Brunet –que dona nom al res-
taurant actual– feta a semblança del 
Cau Ferrat que el també artista San-

família soler amigóxavier pérez

MAS PO-CANYADÓ  La masia és actualment una casa de colònies

POSTAL Paisatge de la Colònia Bosc el 1920 amb els primers xalets de l'urbanització situats a la falda del Turó del Reig

tiago Russinyol tenia a Sitges. Un 
museu que va servir de crida per a 
la promoció de la urbanització. I és 
que els primers anys de construcció 
de la colònia el diari La Vanguardia 
ja s'en feia ressò amb anuncis com 
l'aparegut el 5 de juliol de 1918 que 
deia així: La Conrería de Montale-
gre y su Colonia-Bosque. Excursión 
pintoresca-veraneo ideal, cerca de 
Barcelona, con frescas temperatu-
ras y aires sanos. Chalets a plazos 
desde 1.000 pesetas anuales. 

L'Associació de Veïns de la Con-
reria celebrava divendres un acte 
de commemoració del centenari 
del Mas Po-Canyadó. Durant l'ac-
te, al qual van assistir una seixan-
tena de persones, es va reproduir 
la filmació, cedida per la Filmote-
ca de Catalunya, d'una excursió 
des de Montgat fins a la Conreria 
de principis de segle. La celebra-
ció va acabar amb un concert de 
guitarra de diferents compositors 
catalans de l'època.   anna mir  
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SOCIETAT

PARETS. L'Ajuntament va aprovar 
dijous la sortida de Vallès Visió i, 
per tant, deixar de formar part del 
Consorci Teledigital Mollet a par-
tir de l'1 de gener i implementar la 
creació d'un canal audiovisual en 
línia des del consistori. La propos-
ta va tirar endavant amb els vots a 
favor dels tres partits de l'equip de 
govern, el vot en contra del PSC i 
l'abstenció de Ciutadans.

Arran d'aquesta notícia, els tre-
balladors de la televisió baixva-
llesana van publicar dimarts un 
manifest rebutjant la sortida i la-
mentant "la manca de diàleg i ne-
gociació per part del govern de 
Parets". En aquest sentit afegien 
que "ens sobta escoltar els seus 
portaveus parlar de diàleg i ne-
gociació en altres assumptes i no 
voler aplicar aquesta voluntat 
en el nostre cas".  Segons el comu-
nicat dels treballadors "aquesta 
decisió comportarà retallades 
dràstiques a la plantilla".

En el text també asseguraven 
que l'Ajuntament paretà aposta 
per canviar d'un "mitjà plural que 
informa basant-se en un criteri 
periodístic, per un altre que con-
trolarà íntegrament l’equip de 
govern. Per tant, se substitueix 
un mitjà públic per un altre d’ins-
titucional; l’Ajuntament decidi- 
rà els continguts dels què parla-
rà aquest mitjà".

COMUNICACIÓ  ELS TREBALLADORS CONSIDEREN QUE LA DECISIÓ COMPORTARÀ "RETALLADES DRÀSTIQUES" A LA PLANTILLA CONVIVÈNCIA

L'Ajuntament de Parets deixarà 
Vallès Visió a partir de l'1 de gener

S'amplia l'horari del cementiri
Amb motiu de la celebració de la diada de Tots Sants, 
s'ha ampliat l'horari del cementiri de Mollet de 9 h a 
18 h fins al 2 de novembre. A més, el dia 1 el bus urbà 
funcionarà de manera extraordinària de 7.44 h a 20.h. 
La freqüència serà de 30 minuts amb parada a Lourdes.

MOLLET. Mollet en Comú proposa 
impulsar una formació específica 
per a la Policia Municipal orienta-
da a actuar amb els animals. Des 
del partit encapçalat per Marina 
Escribano apunten que "la convi-
vència entre persones i animals 
pot portar de vegades a situaci-
ons que no sabem com afrontar 
o solucionar". Per exemple: "tro-
bar-se un animal perdut, aban-
donat o mort, o en algun estat 
que dificulti recuperar-lo i in-
clús que pugui comportar una 
situació de risc". I consideren 
que "la policia local té un paper 
fonamental en fer pedagogia i 
en orientar o conduir aquestes 
situacions", 

Tanmateix, per actuar-hi ade-
quadament "cal una formació i 
unes eines concretes, ja que es 
poden donar casuístiques molt 
específiques". A més, també de-
manen "que es faci una previ-
sió dels recursos econòmics i 
humans necessaris per tal de 
poder realitzar l’esmentada 
formació".

Aquesta proposta, però, 
"malauradament no serà vota-
da, sinó que serà incorporada 
al ple –ordinari que se celebrarà 
dilluns– com un prec a l’equip 
de govern", clouen des de Mollet 
en Comú.  

Mollet en Comú 
vol una formació 
animalista per a 
la Policia Local

A LA SALA BASART Una periodista de Vallès Visió enregistrant el ple de dijous

Per últim, el comunicat critica-
va que "Sumem Esquerres ha 
incomplert el seu programa 
electoral". Concretament feien 
referència al punt 24 del seu pro-
grama, en el qual el partit assenya-
lava: "Estudiarem amb especial 
cura la integració del Consorci 
Teledigital Mollet (que gestiona 
Vallès Visió) amb el Consorci Te-
ledigital de Granollers, per estal-
viar costos i ser més eficients".

Motius econòmics
La primera tinenta d'Alcaldia i re-
gidora de Comunicació de l'Ajun-
tament de Parets, Casandra Garcia, 
avançava al diari Som que el princi-
pal motiu de la marxa de Parets del 
Consorci Teledigital Mollet (Vallès 

Visió) és econòmic. Garcia ha asse-
gurat que ara paguen 128.000 eu-
ros l'any i que amb aquest estalvi 
"podrem rebaixar l'IBI o desti-
nar els diners a altres partides 
socials".

Des de l'Ajuntament, però, ja han 
arrencat el procés per a la creació 
del nou canal audiovisual de l'Ajun-
tament. Un canal que "segurament 
no estarà en marxa al gener", se-
gons la primera tinenta d'Alcaldia.

Tot i això, Garcia ha assegurat 
que el nou canal tindrà un cost 
molt inferior. El primer any, amb 
la compra dels aparells inclosos, 
"serien uns 30.000 euros". I la 
resta d'anys el pressupost "podria 
estar per sota dels 15.000 euros 
anuals". A més, la regidora valora 

molt positivament aquesta aposta 
per un mitjà que serà "més local i 
de més proximitat".

D'altra banda, en referència al 
comunicat dels treballadors de 
Vallès Visió que acusava Sumem 
Esquerres a Parets d'incomplir el 
seu programa electoral, Casandra 
Garcia ha apuntat que aquesta de-
cisió "no contradiu el programa". 
Garcia ha asseverat que "no ens 
tanquem les portes a formar-ne 
part, si hi ha una única televisió 
comarcal". I ha afegit que han pres 
aquesta decisió "per estalviar cos-
tos i ser més eficients".   s.c.

El Consorci Teledigital Mollet, format 
inicialment per nou municipis, va ar-
rencar les emissions el març de 2010 
i menys de dos anys després Vilanova 
va decidir marxar; l'1 de març de 2013 
acabaven les emissions a la Llagosta i 
Sant Fost; i el 2017 va ser Vallromanes 
qui trencava la relació amb el Consorci 
Teledigital. Ara, Parets es converteix en 
el cinquè Ajuntament en deixar Vallès 
Visió, i tots cinc han al·legat qüestions 
econòmiques com a principal motiu. Es 
mantenen al consorci Mollet, Montor-
nès, Montmeló i Martorelles.

PARETS, EL CINQUÈ 
POBLE EN MARXAR

Crèdits de la Diputació amb Parets i la Llagosta
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i BBVA han 
signat amb representants de set ajuntaments del Vallès Oriental crèdits 
per valor total de 6.775.552 €, dels quals 232.423,46 € són subvencionats 
per la corporació. Entre aquests, els ajuntaments de Parets del Vallès, 
amb un crèdit de 804.000 €, i de la Llagosta, de 746.029 €.
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MOLLET.  "Oms Club tanca les 
portes per problemes amb els 
veïns i l'Ajuntament. No ens han 
deixat ni fer una festa de comiat". 
Aquesta és una part del missatge 
de comiat que els responsables del 
local nocturn Oms Lounge Club, de 
Can Fàbregas, han penjat a les se-
ves xarxes sobre la decisió que els 
ha portat a tancar el local des de la 
setmana passada.

La difícil convivència entre els 
locals d'oci nocturn i els veïns a la 
zona fa molts anys que s'arrosse-
ga. En els darrers mesos, però, les 
queixes per sorolls i actes incívics 
a l'entorn d'aquests bars i les re-
clamacions que els veïns han fet 
a l'Ajuntament s'han intensificat. 
"Com a plataforma d'afectats no 
hem demanat mai que es tan-
quessin els locals, només que es 
complissin les normatives", ex-

EQUIPAMENTS  LES INSTAL·LACIONS DE CAN FÀBREGAS UNIFICARAN ELS JUTJATS I EL REGISTRE CIVIL EN UN MATEIX ESPAI

Els jutjats començaran a funcionar 
al nou edifici l'11 de novembre

l.o.

FAÇANA  Els operaris treballen per enllestir les instal·lacions

MOLLET. L'obertura dels jutjats de 
Mollet al nou edifici ja té data. Serà 
l'11 de novembre quan les depen-
dències judicials ja comencin a 
donar servei a les noves instal·la-
cions situades a Can Fàbregas, on 
s'agruparan en un mateix espai els 
jutjats i el Registre Civil, que actu-
alment estan ubicats en diferents 
punts de la ciutat (a l'edifici d'An-
selm Clavé i l'antic Ajuntament, 

respectivament). L'edifici disposa 
de 2.800 m2 de superfície en dues 
plantes: planta baixa (1.408 m2) i 
planta primera (1.391 m2). En to-
tal, els jutjats de Mollet guanyaran 
uns 700 m2 d’espai respecte de 
les dependències actuals. Segons 
fonts del Departament de Justícia, 
el trasllat es començarà el 7 de no-
vembre i hauria de quedar enlles-
tit en tres dies.

Encara queda pendent saber si 
els nous jutjats acolliran una sub-
seu de fiscalia. En aquest cas, ja fa 
uns mesos que el Departament de 
Justícia tramita el lloguer de 500 
metres més al local perquè els fis-
cals disposin d'un espai. En paral-
lel, la Generalitat va fer la petició 
de la subseu al Ministeri de Justí-
cia, que és l'òrgan competent que 
hi ha de donar el vistiplau.  

CONVIVÈNCIA  ELS VEÏNS HAVIEN INTENSIFICAT LES QUEIXES PER SOROLLS I ACTES INCÍVICS A L'ENTORN DELS BARS MUSICALS DE LA ZONA DE CAN FÀBREGAS

Oms Club tanca per "problemes 
amb els veïns i l'Ajuntament"

l.o.

ZONA DE BARS A més de l'Oms Club, hi ha altres locals com el Bubu's i el KèFem?

plica Àlex Lavall, membre de l'AV 
de Riera Seca. Segons els veïns, els 
locals de la zona incompleixen tant 
l'horari de tancament com els ni-
vells de soroll de la música. 

Des de l'Ajuntament confirmen 
que l’Oms Club "no té la llicència 
d’activitats finalitzada, i no ha 
presentat documents que certi-
fiquin els requeriments tècnics 
pel compliment de la normati-
va". Una normativa que, si estigués 
tot en regla, permetria que el local 
tanqués a les 3 de la matinada. Pel 
que fa als sorolls, "s’han fet els 
controls periòdics d’horaris i so-
nometries i s'ha comprovat que 
no complia les normatives amb 
la qual cosa s’han fet els opor-
tuns advertiments", diuen fonts 
municipals que, amb tot, afegeixen 
que "en cap cas hi ha hagut ordre 
de tancament".

Roger Masats, responsable d 
l'Oms Club, lamenta que "s'hagin 
fet les coses d'aquesta manera. 
No ens han donat marge ni per 
acabar l'any" i avança que "inten-
tarem reinventar-nos i recon-
vertir el local en una altra línia 
de negoci".  l.ortiz
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CONSULTORI 
MÈDIC

LA LOGOPÈDIA, encara la gran desconeguda?
No fa massa temps em van tornar a dir si la logopèdia tenia 
a veure amb la cura dels peus……doncs no, la logopèdia no té 
res a veure amb la podologia. Sembla mentida que encara 
avui continuï sent una gran desconeguda. 

La logopèdia tracta un dels aspectes més importants del 
comportament humà: el llenguatge i la comunicació. Tenir 
problemes en aquestes capacitats, provoca dificultats a la 
vida de les persones que els pateixen i als seus familiars. 
Molts desconeixen que aquestes dificultats es poden solu-
cionar amb un tractament de logopèdia. 

La logopèdia és la ciència encarregada de la prevenció, ava-
luació, diagnòstic i recuperació integral dels trastorns de la 
comunicació humana. És una disciplina clínica, en la que es 
treballa amb persones de totes les edats, que pateixen pro-
blemes molt variats com: retràs del llenguatge, tartamudeig, 
discapacitat auditiva, autisme, accidents cerebrals, disca-
pacitat intel·lectual, problemes de veu, entre molts altres. 

El logopeda s’encarrega de realitzar la prevenció, la detecció, 
l’avaluació, el diagnòstic i el tractament o intervenció dels 
problemes de veu, parla, llenguatge (oral o escrit), audició, 
comunicació i de les funcions orals associades (respiració, 
masticació i deglució) mitjançant tècniques terapèutiques 
pròpies de la disciplina. 

Que entenem per: 

Problemes de veu?
• Fer un mal us de la veu i tenir uns hàbits inadequats pot 

provocar disfonies o patir nòduls, pòlips, edema de reinke 
a les cordes vocals. O també és pot tenir alguna malaltia 
que produeixi problemes de veu. 

Problemes de parla?
• Té a veure amb l’articulació-producció de sons: dislàlies (al-

teracions en l’articulació de sons), disàrtries (trastorn de la 
programació motora de la parla), trastorns en la fluïdesa 
verbal i el ritme (disfèmia).

Problemes de llenguatge?
• Retràs en l’adquisició del llenguatge, trastorns específic del 

llenguatge (TEL), dislèxia, afàsia….

Problemes d’audició?
• El llenguatge i la comunicació es veuen afectats en les per-

sones amb discapacitat auditiva. Els que reben un implant 
coclear necessiten una rehabilitació auditiva, una estimu-
lació del llenguatge, així com treballar aspectes de la veu 
(ritme, durada, intensitat) i la parla (fonètica).

Problemes de comunicació?
• Els logopedes donem a persones que ho necessiten sis-

temes alternatius-augmentatius de la comunicació per 
aconseguir que siguin capaços d’expressar les seves idees, 
els sentiments, en definitiva, de comunicar.

Problemes de deglució?
• La deglució és un acte complex que es dóna a la boca, la fa-

ringe i l’esòfag, en el que estan implicats molts nervis i mús-
culs. Qualsevol alteració pot causar dificultat per deglutir 
i es pot produir un trastorn de l’alimentació. És funció del 
logopeda avaluar els processos de la deglució oral i faríngia, 
la mobilitat, la sensibilitat i el to de la musculatura orofacial. 
Aquí també trobem les disfàgies (dificultats o molèsties 
per empassar). 

A l’Institut Mèdic Baix Vallès disposem d’un servei especia-
litzat de Psicologia, Neuropsicologia (Tests Neuropsicològics 
i Neurorehabilitació)  i Logopèdia per tractar tots aquests 
trastorns.

Sra. Raquel López 
Logopeda

Núm. col·legiada 1.993
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MOLLET. La jornada per recap-
tar fons per a la investigació del 
càncer de mama organitzada per 
la colla Morada va aconseguir 
1.450 euros, que es destinaran al 
laboratori del Grup de genètica 
del càncer hereditari de l'Institut 
Oncològic Vall d'Hebron. "Estem 
molt satisfets perquè hi ha par-
ticipat molta gent", explica Mar-
çal Abadia, de Morats. La jornada, 
amb què també va col·laborar el 
diari SomMollet, va començar a 
La Marineta, que es va omplir per 
seguir la xerrada Preguntes i res-

postes sobre el càncer de mama, 
a càrrec del Dr. Orland Diez i Gi-
bert, facultatiu d’oncogenètica de 
l’Hospital Vall d’Hebron i investi-
gador de l’Institut oncològic Vall 
d’Hebron.

Activitats a les Pruneres
Tot seguit, una cercavila amb Fem 
Clap i la Colla Gegantera, amb la 
gegantona Mariona i la geganta 
Guillema amb els mocadors rosa 
símbol de la lluita contra el càn-
cer, va dur els participants fins 
al parc de les Pruneres on es van 

COOPERACIÓ  ELS DINERS RECOLLITS DURANT LA JORNADA ES DESTINARAN AL GRUP DE GENÈTICA DEL CÀNCER HEREDITARI DE L'INSTITUT ONCOLÒGIC VALL D'HEBRON

La Colla Morada 
recapta 1.450 € 
per investigar el 
càncer de mama

MONTORNÈS.  La setmana passa-
da va començar la intervenció 
arqueològica corresponent a la 
primera fase del Pla director del 
Castell de Sant Miquel. Aquesta in-
tervenció, segons fonts municipals, 
"té com a objectiu l'estudi i recu-
peració de la Torre de l'Home-

natge, l'element més emblemà-
tic de la construcció, tant per la 
seva significació història com 
pel seu volum arquitectònic". Els 
treballs tenen una durada prevista 
de sis setmanes i consisteixen en 
la consolidació i millora de la To-
rre de l'homenatge, per aturar la 

MOLLET.  La plataforma Mollet pel 
Futur ha elaborat una proposta 
perquè sigui aprovada al ple mu-
nicipal, amb què reclama a l'Ajun-
tament la declaració d'emergència 
climàtica i la creació d'una taula 
que treballi mesures per lluitar 
contra el canvi climàtic. La taula es-
taria integrada per representants 
de la ciutadania i altres agents im-
plicats i tindria competències en 
matèria d’elaboració de propostes 
i de control i seguiment de les me-
sures adoptades.

L'acceptació d'aquesta taula és 
un dels punts essencials de la mo-
ció que avança que "el reconeixe-
ment immediat d’aquesta taula 
de treball de caràcter consultiu és 
el primer compromís implícit en 
l’aprovació d’aquesta declaració". 
De fet, Mollet pel Futur ha hagut de 
rebaixar les seves expectatives en 
pro del consens, ja que en el primer 
text presentat als grups municipals 
–van assistir-hi tots a una reunió 
dijous passat excepte el PSC que 
va excusar la seva presència– s'ad-

vocava perquè les decisions de la 
taula fossin de caràcter vinculant. 
Aquest, precisament, ha estat, se-
gons expliquen fonts de Mollet pel 
Futur, l'escull perquè, en primera 
instància, no s'hagi acceptat la mo-
ció per debatre-la en el ple de di-
lluns, una decisió que des d'alguns 
grups de l'oposició com Mollet en 
Comú s'ha interpretat com una li-
mitació de drets dels moviments 
socials per part del govern local. 
"Tal com estava redactada ens han 
dit que no entraria i hem decidit 

PATRIMONI CONSISTEIX EN L'ESTUDI I RECUPERACIÓ DE LA TORRE DE L'HOMENATGE I ES PREVEU QUE DURI SIS SETMANES

MEDI AMBIENT LA PLATAFORMA CIUTADANA PRESENTA UNA PROPOSTA DE MOCIÓ PERQUÈ ES PUGUI DEBATRE EN EL PLE DE DILLUNS, QUE EN UN PRINCIPI S'HA REFUSAT

Primera fase de recuperació del 
Castell de Sant Miquel, en marxa

Mollet pel Futur reclama una taula 
de treball per l'emergència climàtica

degradació de l'estructura, alhora 
que es va fent una excavació ar-
queològica al voltant de sis metres 
de diàmetre de la torre. 

L'arqueòleg Ferran Díaz, del de-
partament de Gestió del Patrimoni 
de l'Ajuntament en dirigeix l'ac-
tuació juntament amb Jordi Serra, 

de l'empresa Abans SL. Aquesta 
empresa és l'encarregada de l'ex-
cavació que té un pressupost d'uns 
65.000 euros, dels quals 45.000 eu-
ros els aporta la Diputació.

A més de l'Ajuntament de Mon-
tornès, l'Ajuntament de Vallroma-
nes també treballa conjuntament 
per tal de fer un estudi arqueològic 
i documentat del castell, conside-
rat Bé Cultural d'Interès Nacional 
(BCIN). 

Està previst que les nou fases 
restants del pla director del castell 

josep ramon garcia

CERCAVILA La geganta Guillema i la gegantona Mariona, amb els mocadors roses símbol de la lluita contra el càncer

es portin a terme una per any, en 
funció, però, de les subvencions i 
aportacions econòmiques. La resta 
de fases previstes són: l'excavació i 
consolidació de la capella (2), dels 
sectors nord (3), del fossat (4), de 
llevant i sud (5), la creació d'un 
nou sender (6) i d'una zona d'apar-
cament a la part baixa del camí 
(7), l'excavació i consolidació del 
pati d'armes (8) i del domicili (9), i 
l'adequació per fer visites, amb un 
itinerari interior del recinte i un re-
corregut perimètric. 

modificar el text i dir que la taula si-
gui de caràcter consultiu perquè el 
que volem és que hi hagi el màxim 
consens i que es pugui debatre i 
aprovar al ple d'aquest mes perquè 
considerem que és urgent", explica 
Laura Villar, membre de Mollet pel 
Futur.

Aquest dimecres la moció de la 
plataforma comptava amb el su-
port d'Ara Mollet ERC MES, Mollet 
en Comú i Junts per Mollet. La in-
tenció era convocar la resta de grup 
per acostar postures.

Pla d'acció urgent
La proposta reclama "la posada en 
marxa d’un pla d’acció urgent, un 
full de ruta vinculant" per garantir 
objectius com reduir progressiva-
ment les emissions de gasos d’efec-

instal·lar les  parades de Cabell 
Boig, Mollet contra el càncer, Run 
4 you & 4 me, l'Associació de Col-
leccionistes de Mollet i comarca, 
Isabel Farrers i RedBull.

L'activitat estrella de la jornada 
va ser la cursa en talons, conduïda 
pel trio de les Bisagras, i en què 
van participar 65 corredors. La 
jornada va continuar amb exhibi-

cions de l'Escola de Ball SQS i una 
sessió de zumba amb Good Vibes 
Clab i es va tancar amb els con-
certs de Pele Bernial, Funketized 
i Beer in the Moon.  

te hivernacle fins arribar a zero;  re-
duir el màxim possible la demanda 
de consum energètic i abandonar 
progressivament el consum basat 
en combustibles fòssils tot assolint 
un consum 100% renovable, net i 
ètic, i reduir progressivament la 
generació de residus a zero, entre 
altres objectius generals.

Altres mesures que preveu la 
proposta són la revisió de la redac-
ció del POUM sota criteris d’ade-
quació a l’emergència climàtica, 
amb la reducció, per exemple, de 
la urbanització per tots els mitjans 
(requalificació, compra pública…); 
la revisió del pla de mobilitat urba-
na i interurbana amb la participa-
ció de tots els agents implicats, i el 
compromís ferm de remunicipalit-
zació del servei d’aigua.   
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Els nous projectes d’emprenedoria coope-
rativa que assessorem i acompanyem des 
de l’Ateneu Cooperatiu tenen una necessi-
tat immediata d’explicar-se, de donar-se a 
conèixer quan esdevenen una realitat. So-
vint, la mateixa il·lusió de veure que tenim 
la possibilitat de tirar endavant la iniciati-
va, amb un determinat impacte positiu en 
el territori més proper i, alhora, l’esperan-
ça de garantir-nos una feina de qualitat, 
fan que vulguem llançar-nos directament 
a explicar qui som, què fem i com ho fem 
sense haver fet una planificació prèvia.

En qualsevol pla comunicatiu d’un pro-
jecte hi ha diferents elements a tenir en 
compte. En primer lloc l’entorn, és a dir, 
on i quan tenen lloc les operacions i les 
relacions de les persones que conformen 
el projecte, i el projecte en si mateix amb 
altres persones i altres projectes. Després, 
els comportaments i actes específics: què 
fa el projecte, dins d’aquell entorn. També 

ALBERT
GRIFELL

Membre de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental

les capacitats, o com el projecte genera i 
condueix els seus comportaments dins 
d’un determinat context. I, finalment, els 
valors, que vindrien a ser allò que propor-
ciona la motivació i les pautes per a les es-
tratègies i les capacitats, posades al servei 
de l’assoliment de resultats de comporta-
ment dins l’entorn. O sigui: per què el pro-
jecte fa el que fa, de la manera que ho fa.

Cal que els nous projectes reflexionin, 
abans d’activar eines comunicatives que 
potser en un futur esdevindran inneces-
sàries, sobre preguntes com: des d’on co-
munica el nostre projecte? Des del què es 
fa? O des dels valors?

Quan es comunica des del què es fa, 
s’està fent des de l’obvietat, des de la pun-
ta de l’iceberg. Només es respon a què fem, 
i això normalment ho pot saber tothom, 
és fàcil de trobar, és comprovable. Quan 
es comunica des dels valors i les creen-
ces, es fa exposant des de la profunditat 
del projecte, amb la qual cosa es respon 
des d’un inici a per què ho fem així, en què 
creiem per fer-ho així, dit d’altra manera, 
els motius pels quals ho vam emprendre. 
Per entendre’ns: només si som feministes 
comunicarem amb perspectiva feminista.

Comunicar els projectes des dels valors

Vostra Vite
Carrer Estació, 7
La Llagosta
Tel. 935 60 24 82

info@vostravite.com
www.vostravite.com

F O

O D
· D R I N K · C L U B

I N
T E R N A T I O N A
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RESERVA YA

TU MESA

ENTRA EN EL SORTEO 
DE 2 ENTRADAS 

PARA LOS PARQUES

Para entrar en el sorteo, tenéis que venir disfrazados al restaurante y haceros una 
foto etiquetándonos en facebook. El 6 de noviembre, la foto que más “ME GUSTA” 
tenga, ganará las 2 entradas de un día para Portaventura y Ferrari Land.

Patrocinado por:

NOCHES DEL 31 DE OCTUBRE
1 Y 2 DE NOVIEMBRE
VEN DISFRAZADO 
AL RESTAURANTE
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

SANT FOST  L'equip de govern de 
Sant Fost està treballant en una 
proposta de modificació de les or-
denances fiscals de cara a l'exer-
cici 2020. L'objectiu del consistori 
és "adoptar una fiscalitat més 
justa per a la ciutadania i corre-
gir un conjunt de desajustos en 
l'execució pressupostària here-
tada", explica el consistori en un 
comunicat. 

L'actual equip acusa l'anterior 
govern de plantejar uns pressu-
postos en els quals "els ingressos 
depenien en bona mesura de 
les sancions de trànsit", un plan-
tejament que titllen de "poc ètic" 
i segons indiquen, hauria desajus-
tat l'execució pressupostària.

També expliquen que en aquest 
nou exercici s'haurà de fer front al 
pagament del deute refinançat per 
l'anterior equip de govern atès 
que s'hauria esgotat el període de 
carència. A banda, denuncien que 
durant el 2019 no es va fer cap 
actualització de les ordenances el 
que hauria comportat "un finan-
çament insuficient dels serveis 
prestats per l'Ajuntament", afir-
men. I consideren "inexplicable" 
la congelació que des del 2018 
s'hauria fet de l'IBI, un impost que 
des del consistori s'han proposat 
augmentar el 2020. 

Sant Fost treballa 
en una proposta
d'ordenances 
"més justa" 

TRIBUTS

BAIX VALLÈS. La Sala d’Actes del 
Consorci Besòs Tordera acollia 
aquest dijous a la tarda la primera 
Junta General del mandat 2019-
2023 que va servir per escollir, 
amb el vot a favor de tots els re-
presentants, la nova Comissió de 
Govern que estarà al capdavant de 
l’ens durant aquest període.

L’alcalde de Mollet del Vallès, 
Josep Monràs, va ser escollit 
president de l’organisme, agafant 
així el relleu a Joan Vila, qui ha 
deixat la política activa després 
de ser alcalde d’Aiguafreda durant 
un total de 16 anys. A les vicepre-
sidències s’incorpora Francesc 
Colomé, alcalde de les Franqueses 
del Vallès, qui ja va exercir aquest 
càrrec durant el període 2011-
2015, i es mantenen del passat 
mandat Neus Garcia, regidora de 
Santa Perpètua de Mogoda, i Pere 
Grivé, tinent d’alcalde de Llinars 
del Vallès.

La Junta General també va do-
nar la seva aprovació unànime 
als nous responsables de les dife-
rents subconques, completant així 
la nova Comissió de Govern.

Igual que en el darrer mandat, 
la Comissió de Govern té repre-
sentació de les principals forces 
polítiques presentes a ambdues 
conques. 

Josep Monràs, 
nou president del 
Consorci Besòs 
Tordera

SUPRAMUNICIPAL

BAIX VALLÈS. Els municipis del 
Baix Vallès van registrar dimecres 
una cinquantena d'actuacions pel 
temporal de pluja i vent que va te-
nir lloc la matinada de dimecres. 
Les actuacions es van portar a 
terme, sobretot, per aigua acumu-
lada a la xarxa viària, neteja d’em-
bornals, anomalies a semàfors i a 
l’enllumenat, i per branques cai-
gudes d’arbres.

A Mollet, la Policia Municipal 
i els voluntaris de Protecció Ci-
vil van realitzar una trentena de 
serveis relacionats amb el xàfec. 
L'actuació més destacada al muni-
cipi va ser un arbre que va caure 
al damunt d’una tanca de l’Escola 
Joan Salvat Papasseit, al barri de 
Plana Lledó. L’arbre, que es va re-
tirar durant el matí, va malmetre 

la tanca i va impedir, durant unes 
hores, la circulació de vianants 
per la Rambla Unió. 

A Sant Fost, efectius de la Poli-
cia Local i de Protecció Civil van 
realitzar una vintena d’actuaci-
ons. Segons fonts municipals, es 
va d'haver d’actuar en un aparca-
ment inundat a Can Coromines i 
en una casa inundada a l’avinguda 
Montserrat Roig. També es van 
netejar els embornals dels carrers 
Aragó, Blume, Muntanya i de les 
avingudes Prat de la Riba i Catalu-
nya. A banda, es va actuar al polí-
gon Can Baliarda i a prop de la ri-
era Sunyer, i es van retirar pedres 
d’una esllavissada a la carretera 
B-500 i al camí de Can Matanza. 
Les urbanitzacions Mas Llombart 
Nord i el barri de Can Calet van 

SUCCESSOS  A MOLLET ES VA TREBALLAR EN UNA TRENTENA DE SERVEIS A CAUSA DEL XÀFEC

El Baix Vallès registra una 
cinquantena d'actuacions 
pel temporal de pluja i vent 

patir talls en l’enllumenat públic. 
L'Ajuntament per prevenció tam-
bé va tancar els accessos a la llera 
del riu Besòs.

A la Llagosta la pluja va inundar 
el pas sota la via del tren al cos-
tat de la riera Seca. La via es va 
reobrir a la circulació a mig matí 
sense haver de lamentar cap inci-
dent. I és que precisament la cres-
cuda sobtada de la riera durant la 
matinada de dissabte a diumenge 
va deixar a dos vehicles atrapats.

Mentre que a Montornès, l'aigua 
va fer tallar la carretera de les tres 
creus i el carrer de Can Perellada. 

Les inundacions han deixat a 
Catalunya un mort i cinc desapa-
reguts. Per aquest motiu, la Gene-
ralitat decretava aquest dijous dia 
de dol nacional.  

protecció civil sant fost

INUNDATS  Els agents de la policia local de Sant Fost començaven de matinada les tasques a la xarxa viària
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MOLLET / SANT FOST. Els famili-
ars dels set CDR detinguts el pas-
sat 23 de setembre en el marc de 
l'operació Judes, entre ells l'Alexis 
i el Germinal, veïns de Sant Fost 
i Mollet, van exigir dimecres al 
migdia davant l'Ajuntament de 
Sabadell, l'alliberament immediat 
dels detinguts i l'arxivament de la 
causa. Els familiars els consideren 
"presos polítics" i denuncien que 
s'haurien produït "irregularitats" 
i "coaccions" en tot el procés.

En la lectura d'un manifest con-
junt, els familiars van denunciar 
que els detinguts haurien patit 
"l'obstaculització a l'accés a l'as-
sistència de lletrats", que "no 
se'ls hauria informat dels fets 
dels quals se'ls acusa" i que se'ls 
hauria "incomunicat". Segons els 

familiars, un dels detinguts no va 
poder parlar amb el seu advocat 
fins al cap de 23 dies de ser empre-
sonat. A més a més, hi hauria dos 

dels presos que estarien en règim 
d'aïllament des del primer dia.

"Aquestes detencions van pro-
vocar des del primer moment 

TRIBUNALS  UN MES DESPRÉS DE LES DETENCIONS ORDENADES PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL, FAMÍLIA I AMICS RECLAMEN EL SEU ALLIBERAMENT A SABADELL

Els familiars dels CDR detinguts el 
23-S denuncien 'irregularitats'

a.mir

LLIBERTAT Els familiars dels detinguts durant l'acte davant l'Ajuntament 

molt dolor, ja que el registre es 
va realitzar amb armes a la mà 
i van afectar fills, parelles, pares 
i germans", explicava l'Anna, la 
parella del Xavi Duch, detingut a 
Sabadell.

Els familiars també denuncien 
"irregularitats d'alguns oficials 
dels jutjats", assegurant que en 
alguns casos s'hauria fet firmar 
als detinguts l'acta de registre sen-
se que la poguessin llegir i sense 
entregar-los una còpia. "Des de 
la seva detenció han patit cons-
tants vulneracions dels seus 
drets fonamentals", deia el tiet 
del Jordi Ros, un dels detinguts sa-
badellencs, afirmant que "el règim 
penitenciari que se'ls aplica cor-
respon als presos més perillo-
sos, vulnerant la seva presump-

ció d'innocència".
"Són persones que ens esti-

mem i ens han pres amb men-
tides", expressava la Mireia, la 
parella del detingut Ferran Jolis, 
després de conèixer la sanció de 
tres mesos d'incomunicació que 
rebia dimecres Jolis. La família 
afirmava desconèixer el motiu de 
la sanció, tot i que des d'Alerta Soli-
dària l'advocat Xavier Pellicer aler-
tava: "El seu pare i la seva pare-
lla van denunciar dilluns en una 
entrevista el tracte que havia 
rebut i sembla molta casualitat 
que només els hagin sancionat a 
ells les visites", assegurant que es 
tracta "d'un intent de tapar totes 
les vulneracions que han patit". 

Actualment els presos es troben 
en Fitxer d'Intern d'Especial Se-
guiment Alfa Bravo, un règim em-
prat en organitzacions terroristes, 
i tenen totes les comunicacions 
intervingudes. La causa ja no es 
troba en secret de sumari, però les 
defenses, dijous, encara no haurien 
pogut accedir al document.  a.mir

SOLIDARITAT  UNES 1.700 FIRMES DEMANEN L'ALLIBERAMENT DELS DOS NOIS PARETANS QUE ES TROBEN A QUATRE CAMINS EN PRESÓ PREVENTIVA SENSE FIANÇA

Dos joves de Parets a presó 
preventiva acusats de participar 
en els aldarulls de Barcelona 
PARETS. 1.700 firmes han demanat 
l'alliberament del David i l'Álvaro, 
els dos joves paretans de 20 i 21 
anys, que es troben en presó pre-
ventiva sense fiança després de 
ser detinguts acusats de partici-
par en els aldarulls de Barcelona 
arran de la sentència del procés. 

Els joves, que estan a la presó 
de Quatre Camins, a la Roca del 
Vallès, des del dissabte, van ser 
detinguts cap a les 3 de la matina-
da de dijous a divendres al carrer 
Aragó, un punt, on "no hi havia 
aldarulls, estava tot tranquil", 
asseguren fonts properes als de-
tinguts, que afegeixen que agents 
de la Brimo de Mossos d'Esquadra 
van aturar els dos joves, que van 
ser detinguts "acusats de llençar 
pedres davant de la Casa Batlló 

j.s.

CLAM Concentració aquest dimecres per l'alliberament de tots els presos

hores abans, sense proves i sen-
se cap imatge que acrediti que 

eren ells", indiquen. Denuncien, a 
més, que els agents van pegar els 

joves abans de detenir-los. El ma-
nifest cita l'atestat del forense de 
la Ciutat de la Justícia, en què es 
parla que els dos joves "presen-
taven múltiples ferides, algu-
nes de les quals van necessitar 
punts de sutura".

El jutge va decretar presó pre-
ventiva sense fiança pels pre-
sumptes delictes de desordres pú-
blics i atemptat contra l'autoritat.

Suport dels veïns
Durant aquests dies, les famílies 
han rebut nombroses mostres de 
suport. "Són nois molt arrelats al 
poble. Han participat en moltes 
associacions com castellers i de 
petits jugaven al CF Parets", indi-
quen. Ja dissabte centenars de per-
sones es van concentrar a la plaça 
de la Vila per denunciar aquestes 
detencions. Allà s'hi va llegir un 
manifest de suport als joves i les 
seves famílies condemnant la de-
tenció i es van començar a recollir 
signatures, que es van continuar 
recaptant diumenge durant l'aplec 
cultural i dilluns a la seu d'Ara Pa-
rets ERC, que va romandre oberta 
per recollir firmes entre les quals 

s'hi troben també les dels inte-
grants dels tres partits polítics que 
formen l'equip de govern. 

També entre les mostres de su-
port, la de l'alcalde, Jordi Seguer, 
que amb una piulada feia explícita 
la seva solidaritat amb les famílies 
i els joves i denunciava l'actuació 
"desproporcionada" dels cossos 
de seguretat. 

La intenció és que l'advocat 
d'Alerta Solidària que s'encarre-
ga de la defensa dels joves lliuri al 
jutge les 1.700 signatures recolli-
des a Parets.  

Defensa

Els advocats d'Alerta Solidària són els 
responsables de la defensa dels detin-
guts la setmana passada pels aldarulls 
de Barcelona en rebuig a la sentència 
del procés. Uns fets que han deixat la 
xifra de 202 persones detingudes.

202 PERSONES 
DETINGUDES PELS 
ALDARULLS 
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MOLLET. PSC i Podem han arribat a 
acords pel que fa a les ordenances 
fiscals per al 2020,  que es preve-
uen aprovar en el ple de dilluns. Els 
acords s’han assolit en el marc de 
la comissió bilateral conjunta entre 
Podem i el PSC de Mollet, en la qual 
el partit morat ha fet unes propos-
tes “en el marc de la justícia fiscal 
(tarifació social) i la implemen-
tació de criteris mediambien-
tals”, apunten des de Podem.

En concret, les propostes con-
sensuades, segons Podem, són 
l’increment de la bonificació del 
50% al 80% de l’IBI a propieta-
ris que destinin els seus pisos a 

lloguer amb un preu no superior 
a l’índex de referència establert 
per la Generalitat i la incorpora-
ció d’un recàrrec del 50% en l’IBI 
d’habitatges buits propietat de 
societats i grans tenidors.

Pel que fa a les noves bonificaci-
ons de l’IBI proposades pel PSC als 
immobles que instal·len sistema 
d’aprofitament tèrmic, elèctric, so-
lar, etc, s’ha consensuat un incre-
ment de períodes i percentatges 
d’aplicació. Així, les bonificacions a 
habitatges unifamiliars, plurifamili-
ars i a indústries passaran del 20% 
inicialment previst al 30%.

També en l’àmbit mediambien-

tal, s’ha acordat la supressió de bo-
nificacions de l’impost de circula-
ció als vehicles de més de 40 anys 
( 40%) i als vehicles d’entre 25 i 
40 anys (20%), pel seu alt grau de 
contaminació. En aquest sentit, es-
taran exempts de l’Impost de Cir-
culació els vehicles històrics.

Un altre element que s’incorpora 
és la implementació en el sistema 
de bonificació del rebut d’escom-
braries del nou sistema de comuni-
cació mitjançant recepció d’un codi 
del Servei de recollida d’estris de la 
deixalleria, una proposta que va ser 
aprovada al ple del 30 de setembre 
a proposta de Podem.  

BAIX VALLÈS. Mireia Marín ha es-
tat triada per liderar la Comissió 
Executiva de Catalunya en Comú 
al Vallès Oriental. La molletana en-
capçalava l’única candidatura pre-
sentada per al nou òrgan comar-
cal, que es constituïa el passat 2 
d’octubre “per unanimitat i fruit 
del consens”. Així, els comuns han 
formalitzat l’estructura comarcal, 
com a pas previ a les reconversi-
ons dels grups motor –òrgans de 
decisió transitoris– que existeixen 
als municipis en executives locals 
de Catalunya en Comú, un procés 
que es preveu fer entre novem-

bre i desembre. “Es tracta d’una 
candidatura paritària, àmplia, 
plural i representativa de la ma-
joria de municipis, que combi-
na l’experiència i la renovació”, 
apunten des de l’executiva.

L’equip és: Mireia Marín (Mo-
llet) i Jose Montero (Montornès), 
portaveus; Jordi Manils (Montme-
ló) i Mari Carmen Moya (Mollet), 
Organització; Àngels de la Vara 
(Cànoves i Samalús) i Antonio Polo 
(Lliçà d’Amunt), Acció Política; Jo-
sep Torrecillas (Mollet) i Araceli 
Orellana (Granollers), Coordina-
ció Institucional; Carol Rodríguez 

LA NEGOCIACIÓ S’HA FET EN EL MARC DE LA COMISSIÓ BILATERAL PERMANENT DELS DOS PARTITS

PSC i Podem arriben a acords per 
a les ordenances 2020 a Mollet

Acte de record 
a les víctimes 
del franquisme 
MOLLET. Dissabte a les 12 h, a la 
confluència de rambla Balmes 
amb la plaça Catalunya de Mollet, 
la Mesa de Catalunya d’entitats 
memorialistes organitza una con-
centració “contra la impunitat 
del franquisme” sota el títol Vio-
lència, en què es recordaran totes 
les víctimes del feixisme de la ciu-
tat que van patir repressió i mort, 
des del 1939 al final de la dictadu-
ra. Entre altres, es retrà homenat-
ge a l’alcalde republicà de Mollet 
afusellat al Camp de la Bota, Josep 
Fortuny i Torrens. La Mesa porta 
deu anys de concentracions men-
suals a la plaça de Sant Jaume de 
Barcelona. 

MEMÒRIA HISTÒRICA

arxiu
POLÍTICA  ES CONSTITUEIX L’ÒRGAN DELS COMUNS AL VALLÈS ORIENTAL

Mireia Marín triada 
líder de Catalunya en 
Comú a la comarca

(L’Ametlla) i Lluís Moreno (Parets), 
Comunicació; Núria Romero (Car-
dedeu), a Feminisme; Monica Utri-
lla (Martorelles), Joves; Dani Martín 
(la Roca) i Natalia Segura (Montor-
nès), Finances; Laura Jorquera (Lli-
çà d’Amunt) i Juanjo Navarro (Lliçà 
de Vall), Logística, i Arsenio del Bar-
rio (Granollers) i Quim Fornés (La 
Garriga), Món del treball.

Aquesta setmana, la Comissió 
Executiva Territorial s’ha reunit 
per primer cop amb la vista posa-
da en les eleccions del 10-N. 

MOLLET DEL VALLÈS
15/10 Isabel Isabel Diaz 98 anys
16/10 Marlene Floricelda Cedeño 51 anys
16/10 Dolores Garcia Campoy 87 anys
18/10 Magdalena Bautista Bautista 80 anys
20/10 Francisco Jesus Del Real Luna 71 anys

PARETS DEL VALLÈS
19/10 Romana Morgado Boza 78 anys

Dades facilitades per la Funerària  
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 26 d’octubre de 2019 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 27 d’octubre de 2019 
A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 28 d’octubre de 2019 
A les 20.30h: La Jornada

Dimarts, 29 d’octubre de 2019 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 30 d’octubre 
A les 20.30h: Tu qui ets?

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,  
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Ha d'Indemnitzar-
se l'ús de l'immoble 
al copropietari que 
no l'usa?
L'article 552- 6. 1 del Codi Civil de Cata-
lunya estableix que cada cotitular pot fer 
ús de l'objecte de la comunitat d'acord 
amb la seva finalitat social i econòmica, 
de manera que no perjudiqui els inte-
ressos de la comunitat ni al dels altres 
cotitulars, als quals no pot impedir que 
facin ús d'aquest.

Si bé no es condiciona l'ús de la cosa co-
muna per cada copropietari res més al 
fet que aquest ús no impedeixi als co-
partícips utilitzar-la segons el seu dret, 
la qual cosa, en principi, implica un ús 
solidari i no en funció de la quota indi-
visa, això no pot entendre's de manera 
absoluta i per qualsevol supòsit, sinó que 
serà sempre que ho permeti la naturalesa 
de la cosa comuna, atès que un ús indis-
criminat comporta una font de conflictes 
i discòrdies.

La Sentència dictada pel Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya dictada en 
data de 20 de juliol de 2017 condemna al 
comuner que utilitza l'immoble a abonar 
a l'actora una quantitat mensual desde 
que va començar l'ús fins al moment en 
què hagués desallotjat l'habitatge comú, 
en resultar patent que l'ús gratuït que va 
realitzar el comuner demandat de la cosa 
comuna, excloent el que pogués preten-
dre el comuner demandant donada la im-
possibilitat d'ús compartit després d'una 
crisi de la parella, va constituir una extra-
limitació que només podia ser reparada 
mitjançant l'oportuna indemnització.

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  
Tel. 935 703 991 
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Ousman
Umar

Autor del llibre 
Viatge al país dels blancs i fundador de 

l’ONG NASCO Feeding Minds

–Viatge al país dels blancs parla 
del teu periple com a immigrant 
fins arribar a Barcelona.Quin sig-
nificat té aquest llibre per a tu?
–Aquest llibre no és únicament 
la meva història, és la història de 
milers i milers de persones que no 
van aconseguir arribar amb vida i 
els que la segueixen perdent cada 
dia, tant al mar Mediterrani com 
al desert del Sàhara.
–Què hi expliques?
–El recorregut i tot allò que passa 
dins d’aquest infern. Està molt bé 
que molts periodistes expliquin o 
imaginin la realitat del que suc-
ceeix, però la veritat del que passa 
és una altra cosa. I per sort, gent 
com jo, que hem aconseguit arri-
bar amb vida podem donar veu a 
aquestes persones.
–A quina veritat et refereixes?
–El que succeeix realment és que 
no hi ha un únic infern en aquest 
recorregut. Hi ha una sèrie d’in-
ferns. És un patiment constant. 
Després de superar la desgràcia 
del desert, arribes a Líbia que és 
un altre infern i després d’això 
caus a la trampa del mar. Tornes a 
superar-ho, arribes a Barcelona i 
estàs abandonat al mig del carrer. 
Un altre infern a superar.
–Quin ha estat el pitjor moment 
d’aquest camí?
–El moment que més solitud he 
sentit va ser a la ciutat de Barcelo-
na. Quants milers i milers de per-
sones viuen a la ciutat? Vaig estar 
dos mesos vivint als carrers. Men-
java només quan algú tirava men-
jar a la brossa i si arribava a temps.  
–Creus que ha canviat alguna 

cosa d’ençà que tu vas arribar?
–Jo vaig arribar a Barcelona el 24 
de febrer de l’any 2005, després 
d’un recorregut de cinc anys i 
amb una mà al davant i una altra 
al darrere. Desgraciadament, ha 
canviat molt poca cosa. Sí que és 
veritat que en els últims tres anys, 
la imatge del nen que va aparèixer 
mort a les platges de Turquia ha 
marcat un punt i a part del que és 
aquest drama humanitari. Però 
el que jo intento ressaltar és que 
aquesta crueltat segueix succeint i 
ho fa des de fa molt temps.
–Quina és la solució?
–Que deixem de criticar i ens po-
sem mans a l’obra per actuar. Per-
què la solució no està a les ciutats 
europees i tampoc està al mar Me-
diterrani, sinó que està en l’origen 
del problema. Alimentar ments és 
la solució perquè aquestes per-
sones puguin canviar la realitat. 
Donar-los un plat d’arròs està sa-
ciant la gana per un únic dia. Si els 
alimentes la ment, els dónes vida 
per a més de 100 anys. Justament 
és el que jo proposo i per això 
vaig crear l’ONG NASCO Feeding 
Minds.
–Quina és la vostra tasca?
–Des del 2012 fins ara entre 
11.000 i 15.000 nens han passat 
per les nostres aules, 23 escoles es 
beneficien de les aules d’informà-
tica que hem creat a Ghana. Sense 
mencionar els tants i tants projec-
tes que hem dut a terme gràcies 
a persones que creuen que ningú 
mereix viure aquesta desgràcia. 
–Què es pot fer des d’aquí?
–Jo crec que el fet de ser conscient 

d’aquesta cruel situació ja és molt. 
Però també s’ha de dir que ningú 
neix après. Els nens neixen tots 
iguals però amb capacitats dife-
rents. Fa falta algú que t’estiri la 
mà. Crec que occident ha fet un pas 
endavant i sens dubte ho podem 
fer sense egoisme i hipocresia. Po-
dem fer un cop de mà al continent 
africà perquè tiri endavant. El que 
succeeix és que desgraciadament 
no hi ha un interès real.
–De qui depèn el canvi?
–Jo crec que el canvi depèn de tu i 
de mi. Tal com diu Gandhi: “Sigues 
el canvi que tu vols veure en el 
món”. El canvi depèn de les perso-
nes, deixem de culpar els càrrecs 
polítics, els presidents, i d’una 
vegada posem-nos dempeus i ac-
tuem. 
–Quin missatge adreçaries a les 
persones que com tu estan tre-
ballant per aquest canvi?
–No tinc altres paraules que agraï-
ment i admiració profunda i espe-
ro que realment molts més actors 
pugin al carro.
–Com et prens les reaccions en 
contra dels centres MENA?
–És una reacció natural. Abans del 
2007 quan les coses anaven bé, nin-
gú parlava que els migrants som un 
mal de cap. El problema ve quan hi 
ha crisis, quan hi ha dificultats to-
thom protegeix allò que és seu.
–I què es pot fer per canviar-ho?
–Hem de fer tots una mica més 
d’esforç i recordar que en algun 
moment algú va empatitzar amb 
la nostra família. Recordem que 
avui són ells, però demà podem 
ser nosaltres.  anna mir

“Quan més solitud 
vaig sentir en el viatge 
des de Ghana va ser a 

la ciutat de Barcelona”

anna mir

Història de vida

Va deixar el seu poble natal, Ghana, amb 9 anys. La curiositat va ser el motor del 
seu viatge al país dels blancs. On vivia mai va anar a dormir sense sopar. No sabia 

que era negre fins a arribar a Líbia, on estar viu cada matí era un èxit. Amb només 14 
anys, va viure dos mesos sol als carrers de Barcelona fins que el va acollir la Montse, 
qui va donar-li un sostre i una oportunitat per forjar-se un nou futur. Fa uns dies va 

explicar la seva experiència al Casal Cultural amb la col·laboració de la Llibreria L’Illa.

ENTREVISTA
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ECONOMIA
Energia renovable al CircuitEl negoci del lloguer de roba, al Mollet Hub
El Circuit ha adjudicat el contracte de  
subministrament d’energia elèctrica a Endesa, 
empresa que ha de garantir que el 100% de 
l’electricitat de l'equipament provingui de fonts 
renovables o de cogeneració d’alta eficiència.

El Mollet Hub, el servei d'innovació i emprenedoria de la ciutat, acollirà 
el proper 29 d'octubre una xerrada sota el títol Per què comprar una 
camisa si la pots llogar? Pislow, rènting de moda, a càrrec de Sheila Moya, 
CEO d'aquesta start-up, que pretén treballar en l'economia circular i 
l'aprofitament de la roba.

TEIXIT COMERCIAL  EL MERCAT VELL ACOLLIA DIMECRES L'ENTREGA DE RECONEIXEMENTS EMPRENEDORIA  FIRA AL TEATRE MUNICIPAL DE MONTORNÈS

La 3a gala de l'ADHEC 
destaca el paper de les 
dones emprenedores 

Experiències d'economia 
social i solidària en el 
sector de la gastronomia

MOLLET. L’Associació d’Autònoms 
de Dones i Homes Emprenedors 
de Catalunya sXXI (ADHEC), amb 
el suport de l'Ajuntament de Mo-
llet, va celebrar dimecres la terce-
ra Gala de l'ADHEC, una festa de 
reconeixement al teixit comercial 
de la ciutat, que enguany s'ha vol-
gut dedicar més concretament a 
la dona autònoma i emprenedora 
per "tot el sacrifici que compor-
ta", explicava el president de l'AD-
HEC, Lluís Farré. 

Durant la vetllada es van reco-
nèixer més d'una vintena d'es-
tabliments de diferents sectors: 
SQS Team Dance School, Picadu-
ra, Bar La Espardeña, Frankfurt, 
Suimpresión, Intimissimi, Bionia, 
Toscana Telas, les perruqueries 
Montse Casellas, Rebeca i Marta, 
Lucrecia Mortola del Mercat Mu-
nicipal, Mas Esteticistes, Abacus, 
La Dolça Nineta, Cay Villa, Tosca-
na 2013, Blasi, Plataforma Cárni-
ca, Crisalda i Cabell Boig.

Farré destacava la feina de su-
port al comerç de proximitat que 
es fa des de l'ADHEC "en un mo-
ment en què la crisi i la compe-
tència deslleial de les vendes 
per internet afecten el petit 
comerç", deia. "Costa molt aixe-
car la persiana cada dia i hi ha 

MONTORNÈS. L’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de Montornès van organitzar dis-
sabte una Gastro-FESS al teatre 
Margarida Xirgu, una activitat 
emmarcada en la segona Fira de 
l’Economia Social i Solidària cele-
brada al municipi i que es va voler 
vincular a la creació del nou pro-
jecte cooperatiu que es farà càrrec 
del bar del Centre Juvenil Sputnik.

L’esdeveniment va comptar 
amb una taula rodona d’experièn-
cies d’emprenedoria social i so-
lidària en el sector turístic, de la 
restauració i l’agroecologia. Amb 
la participació de la reconeguda 
cuinera granollerina Ada Parella-

da i de membres de Menjadors Ca 
La Rosa, Cuina del Comú de trans-
formats, Cooperativa L'Olivera de 
vins i oli i L’Avern de restauració 
cooperativa. “El sector és com-
plicat per a tothom, però la so-
lidaritat només es dóna entre 
persones iguals en projectes 
horitzontals i amb una demo-
cràcia directa o real”, apuntava 
Arnau Galí, membre de l’equip 
tècnic de l’Ateneu vallesà. 

També s'hi va fer un tast de vins 
–amb L'Olivera– i de tapes –a càr-
rec dels joves impulsors del nou 
projecte cooperatiu del bar del 
Centre Juvenil Sputnik, amb una 
vuitantena de participants. 

ona cervera

TAST La cooperativa L'Olivera va oferir la degustació de diversos vins

adhec

A L'ESCENARI L'alcalde, el responsable d'ADHEC i el diputat de comerç

grans empreses que venen per 
Internet que paguen els impos-
tos fora del país", deia.

Per la seva part, l'alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, agraïa el "gran 
treball" de l'ADHEC i del seu cap 
visible, Lluís Farré, en particular. 
"L'associació és un catalitzador 
de l'energia del comerç i el Llu-
ís fa una gran feina al carrer", 
apuntava Monràs, qui li reconei-
xia la perseverança. 

A l'acte també va assistir l'al-
calde de la Llagosta i diputat de 
Comerç de la Diputació de Bar-
celona, Óscar Sierra, qui va voler 

posar en valor les virtuts del co-
merç local. "El comerç de proxi-
mitat salvarà el món. Propor-
ciona productes sostenibles, a 
pocs quilòmetres i ofereix una 
atenció directa al client", deia 
Sierra, qui defensava la necessitat 
de potenciar les botigues urbanes. 
"No volem el model americà de 
dormir a un lloc i comprar a un 
altre. Volem un comerç viu". Si-
erra animava els comerços a "pu-
jar-se al carro de la digitalitza-
ció" i destacava el paper de les 
botigues per donar "singularitat 
a les ciutats".  
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PARETS. L'Ajuntament vol recu-
perar l'associació de comerciants 
del municipi i així ho va explicar 
l'alcalde, Jordi Seguer, en una re-
unió que va mantenir dimecres al 
vespre amb el col·lectiu de comer-
ciants del municipi, amb la partici-
pació d'una trentena de persones.

"Els comerciants es van mos-
trar sorpresos per la idea i per 
la predisposició de l'Ajuntament 
d'ajudar-los", apunta Seguer, qui 
també explica que en aquesta tro-
bada es pretenia "copsar l'opinió" 
dels comerciants respecte a aquest 
projecte i que ara és el seu torn.

La darrera associació de comer-
ciants del municipi, l'ASIC (Asso-
ciació de Serveis i Comerços de 
Parets) va desaparèixer el passat 
mes de desembre, després que 
dimitís la junta i no es trobés cap 

relleu. Seguer va recalcar també 
que, com a associació, es poden 
beneficiar d'ajuts i subvencions 
de la Diputació i la Generalitat.

Dos mesos comercials intensos
Amb agrupació de comerciants 
o sense, l'Ajuntament també pre-
para els dos pròxims mesos de 
manera intensa per dinamitzar el 
comerç del municipi.

D'una banda, del 8 al 24 de no-
vembre tindrà lloc una nova edició 
del Parets D Tapes. Durant aquests 
dies, 16 bars del municipi oferi-
ran una oferta d'una tapa més un 
quinto o un refresc per 2,5 euros. 
L'activitat és manté com els anys 
anteriors, perquè "està consoli-
dada i té molt bona resposta".

I per quan arribi el desembre, 
l'Ajuntament també promourà 

BOTIGUERS  DES DEL CONSISTORI TAMBÉ S'ESTÀ TREBALLANT PER IMPULSAR DIVERSES ACTIVITATS QUE DINAMITZIN L'ACTIVITAT COMERCIAL AL MUNICIPI

L'Ajuntament de Parets vol 
recuperar l'associació de comerç

dues fires de Nadal. Una d'elles 
seria el cap de setmana del 7 i 8 de 
desembre, coincidint amb el tor-
neig Vila de Parets, que acull "16 
equips i unes 3.000 persones de 

públic de tot l'Estat", segons Se-
guer, i també coincidirà amb el pes-
sebre monumental sobre taula. I 
l'altra fira serà el 22 de desembre a 
la plaça Doctor Trueta. La intenció 
és que també hi hagi espectacles 
teatrals o musicals i que s'aplegui 
el sector amb el cultural, "perquè 
hi circuli molta gent", apunta el 
batlle. La participació i els estands 
tindran cost zero per als botiguers.

D'altra banda, la principal nove-
tat nadalenca d'enguany serà que 
Parets comptarà per primer cop 

d'un parc de Nadal. Serà del 2 al 4 
de gener, al pavelló.

Formació i assessorament
Per últim, la trobada amb els co-
merciants també va servir per in-
formar-los d'una formació gratu-
ïta sobre aparadorisme de Nadal. 
Seguer, a més, assegura que estan 
oberts  a organitzar noves formaci-
ons "segons les seves inquietuds 
i demandes". A més, el servei d'as-
sessorament gratuït als comerços 
es mantindrà com fins ara.  

MOLLET. L'Associació multicultural 
Mollet Vallès Oriental denuncia   
discriminacions de les immobi-
liàries i els propietaris en l'accés 
de les persones immigrants al llo-
guer d'un habitatge. L'entitat va 
organitzar dimecres, juntament 
amb el Sindicat de llogateres de 
Catalunya, una xerrada per denun-
ciar la mala praxi que pateixen al-
gunes comunitats: "És important 
que tots els partits i el govern 
actuï davant aquesta situació. 
Sabem que la discriminació 
existeix. Hi ha un protocol no 

adscrit perquè no se'ls lloguin 
pisos", exposava Núria Comerma, 
portaveu del sindicat. Comerma 
va animar tots els ciutadans que 
consideren que pateixen aquest 
tipus de discriminació a "trencar 
el seu silenci i a denunciar-ho". 

Per tal de conscienciar la pobla-
ció, el sindicat que compta amb 
una oficina de denúncia a Barce-
lona contra la discriminació en el 
lloguer, es marca l'objectiu d'en-
gegar campanyes de sensibilit-
zació amb els ajuntaments locals 
per posar fi a la situació.  a.m.

SECTOR IMMOBILIARI 

Denúncies de racisme 
en el lloguer a Mollet

QUEIXES L'entitat reclama l'accés a un habitatge digne per a tothom

a.mir

Dimecres, representants del govern es reunien amb botiguers
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

Saber gestionar el nostre tempsCom tractar la menopausa
És ben cert que “el temps és or”, d’aquí la im-
portància d’aprendre a viure cada instant del 
nostre present. Com administrar-lo?; com actu-
ar per aconseguir que estigui al nostre servei? 
Plantejo algunes propostes.

Fer del temps quelcom molt nostre. L’únic 
espai de temps que podem posseir és l’ara. Es 
tracta de sentir-se viu sense estar pendent ni 
del passat ni de futur. Aquesta és l’eina més 
efectiva per evitar, tant el sentiment de culpa 
com la preocupació.

Anar cadascú al seu ritme, intentant evitar 
la pressa. Tots sabem que fer les coses amb 
poc temps, no acostuma a donar bons resul-
tats, doncs augmenta la possibilitat d’errades. 
És molt més efectiu i agradable tenir més cura 
del rendiment que de la velocitat en l’acció per 
aconseguir-lo.

Aprendre a donar-nos un marge. Cal ser re-
alistes i calcular un marge per a cada acció que 
ens proposem, el qual respongui a un temps 
sense córrer i que inclogui possibles entre-
bancs.

Unir acció i intenció. Cal concentrar-se en el 
que s’està fent en el moment present. És molt 
útil saber en quines hores del dia ens concen-
trem millor. 

Limitar les expectatives dels altres. Respectar 
el nostre ritme pot implicar decebre a algú, però 
amb una mica d’entrenament, les conseqüènci-
es no seran gaire terribles. Millor aprendre a dir 
“no” que acabar pensant que un és un titella.

No cedir als intents dels altres. Cal prendre 
consciència del dret a decidir a què dediquem 
el nostre temps. Utilitzar el “sí, però…” davant 
les peticions dels altres, molt sovint és més que 
necessari.

Pensar en allò que fem. Les ocupacions funci-
onen com els líquids, tenen la tendència a ocu-
par tot l’espai. Sent així, cal ordenar de forma in-
tel·ligent quant de temps dediquem a cada cosa. 

Utilitzar una agenda. Ben portada ens permet 
aprofitar més el dia, ens recorda gràficament 
quan és temps de rendiment i quan de lleure. 
Amb el desig d'ajudar-vos a gaudir del temps, 
perquè és vostre!

La menopausa no és una malaltia però sí que és 
molt important que la dona conegui els símp-
tomes i com pot compensar les molèsties i els 
trastorns que comporta.

8 TIPS PER AFRONTAR-LA I SUPERAR-LA
· Pèrdua gradual de calci i de massa òssia, os-
teoporosi, artrosi, tendinitis..., cal assegurar 
l’aportació diària de calci, vitamina D, vitamina 
K i magnesi prenent algun complement dietètic 
com les càpsules de Calci amb Vitamina D o el 
Col·lagen amb Magnesi de Teresa Pons.

· Obesitat i una nova distribució del greix cor-
poral que ara es diposita a l'abdomen, la cintura i 
la panxa. Recomanem 5 ingestes de menjar al dia 
sense deixar el cos massa hores sense aliment, 
perquè es pot patir una baixada de sucre que 
s'associa a una major freqüència de fogots, irri-
tabilitat, cansament i ansietat a més de retenció 
de greixos.

· Canvis emocionals com irritabilitat o insom-
ni. Va molt bé prendre infusions relaxants de til-
la, marialluïsa o pasiflora.

· Pèrdua de cabell i envelliment de la pell. En el 
nostre establiment trobaràs Germen de blat en 
càpsules (vitamina E), Lecitina de soja, i sobretot 
les perles d'Oli d'Onagra que reforcen el cabell i 
les ungles, al mateix temps que es rejoveneix i 
millorar la pell.

· Sufocacions que milloren amb isoflabonas 
vegetals o plantes com la sàlvia.

· Relacions sexuals molestes. Molt necessària 
la utilització d'un oli íntim sense parabens per 
contrarestar la sequedat vaginal.

· Incontinència o cistitis. Recomanem beure 
força aigua i prendre nabius vermells (en fruit 
o en càpsules), perquè són un bon remei per a 
les infeccions urinàries. L'exercici físic redueix la 
pèrdua de múscul, augmenta la despesa calòrica, 
enforteix els ossos i millora la salut cardiovascu-
lar però a més, si inclou exercicis per reforçar la 
zona pèlvica, evitarà la incontinència urinària.

· Falta d'energia i cansament general que se 
supera amb algun suplement de qualitat amb 
ginseny, damiana o maca. T'ajuda a pujar l'ànim 
i et dóna energia sense engreixar.

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

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 

naturòpata i terapeuta floral

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada 

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA PRI-
MERA 56 M2 EN 
MOLLET ESTACIÓN 
DEL NORTE. 3 ha-
bitaciones, baño 
con plato de ducha, 
salón con salida 
a balcón, coci-

na, lavadero. Sin 
parking. Suelos de 
gres. Cert. energ.: E. 
Ref. JV14084.   PVP: 
115.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA EN VENTA DE 
165 M2 EN  MOLLET 
CENTRO. Casa de 3 
plantas que consta 

de 3 habitaciones, 2 
baños y 1 aseo, sa-
lón y cocina ame-
ricana. Calefacción 
y A/A. Mag´íficas 
calidades. Certifi-
cación energética: 
E. Ref. JV14197. Pre-
cio 375.000€. Tel. 93 
579 33 33.

E S P E C TA C U L A R 
PISO DE 105 M2 
EN MOLLET. ZONA 
CAN BORELL. 3 
habitaciones,  2 
baños, cocina de 
14 m2, salón con 
salida a balcón. 

Calefacción. Pisci-
na, parking y zona 
comunitaria. Certi-
ficación energética: 
E. Ref. JV14176.   PVP: 
231.900 euros. Tel.  
93 579 33 33.

PISO PARA REFOR-
MAR DE 80M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
2º sin ascensor, en 
el centro de mollet. 
Dispone de 3 ha-
bitaciones, 1 baño, 
cocina con lavade-
ro, salón-comedor. 
Piso de origen. 
125.000€ Certifi-

cación energética: 
F. Ref. JV14209 Tel.  
93 579 33 33.

LLOGUER

SRA. CATALANA 
NECESSITA habi-
tació per llogar a 
Mollet o Parets. Tel. 
678 350 973.

DESPATX DE 84M2 
A L'AV. LLIBERTAT 
DE MOLLET, a prop 
de l'Ajuntament. 
Primera planta amb 
molta llum. Vestíbul 
+ 3 despatxos amb 
modernes mam-

pares de separa-
ció i climatització 
fred-calent. Alta 
vigent de llum i 
aigua. PVP: 450 
euros. Tel. 606 30 
51 03. 

SE ALQUILA PLA-
ZAS PA RKINGS 
COCHES PEQUE-
ÑOS/MOTOS. Zona 
Avda. Badalona, 
8/14 de Mollet. Tel 
652 971 544/ 638 
127 395.

LOCAL DE 40M2 
PER LLO GAR A 

MARTORELLES, a 
l'avinguda Piera. 
Per oficina, o per-
sona per fer arran-
jaments, o locutori 
i Internet, etc. Alta 
vigent d'aigua i 
l lum.  Preu as-
sequible a tractar. 
Tel. 93 593 71 14.

TREBALL

DEMANDA

BUSCO HABITA-
CIÓN, PEQUEÑO 
ESTUDIO, PISO 
ECONÓMICO O 
CASA para cuidar 

en Mollet o alre-
dedores. Melania. 
Tel. 606 232 980.

OFERTA

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER POR-
TAR COMPTABI-
LITATS/FIS CAL/
IMPOSTOS, A PI-
MES I AUTÒNOMS. 
Interessats trucar 
al tel. 651 040 007.

AMISTAT

SEÑORA SERIA se 
relacionaría con 
señor jubilado para 

amistad estable. 

Viajes al extranjero. 

Zona Collblanc. Tel. 

678 350 973.

Centre Dental del Vallès busca 
recepcionista con perfil comercial 
para su centro en Mollet del Vallès. 
Horario de 14:30 a 20:30 h (viernes 
19:30 h) 1 sábado al mes de 09.30 
a 13.30 h. Buscamos persona con 
experiencia en atención telefónica, 
atención al paciente, con un perfil 
comercial y conocimientos del sector 
odontológico, Redes Sociales, Gesdent 
y ofimática.Funciones de recepción de 
llamadas, organización de agendas 
de los Doctores, atención al paciente y 
explicación del plan de tratamiento.
Experiencia demostrable.
Interesados enviar currículum  por mail 
a: victor@dentalvalles.com
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El Mercat Vell de Mollet acollia dimecres al vespre una gala per reconèixer la tasca 
del comerç local organitzada per l'ADHEC i l'Ajuntament. En paral·lel, a la mateixa 
hora a Parets, responsables del govern local mantenien una reunió amb el teixit 
comercial del municipi per impulsar una nova associació de comerciants després 
de la desaparició de les que existien ja fa uns anys.

A les portes d'una nova campanya de Nadal, els comerços comencen a escalfar 
motors en un context que sembla no gaire favorable. La constant campanya 
electoral en què viu el país, la inestabilitat política i les cada cop més constants 
alertes sobre l'arribada d'una nova crisi econòmica no ajuden a reforçar la 
confiança ni dels comerciants ni dels consumidors. A això, se li suma la reconversió 
del sector amb la digitalització, les compres per Internet i l'eclosió de les xarxes, un 
altre dels reptes al qual ja fa anys que el comerç tradicional s'enfronta.  

Davant aquest panorama, a l'esforç d'aixecar una persiana cada dia se li ha de 
sumar el que els comerciants han de fer per no deixar perdre el comerç a les ciutats: 
posar en valor allò que el fa únic que són la proximitat i l'atenció personalitzada, 
sense deixar de banda la necessitat de fer-se present i 

donar-se a conèixer a diferents plataformes i per tots els mitjans al seu abast. 
En aquest punt, l'administració local juga un paper cabdal d'assesorament i 
acompanyament perquè una ciutat sense comerç és una ciutat sense vida.

EL BATEC DEL COMERÇ LOCAL
Editorial

Tota sentència que no sigui 
absolutòria serà dura, injusta i 

massa llarga. Serà limitadora de 
drets i llibertats per a tothom, 

també per a qui s'ho mira de lluny

a política amb la seva supèrbia 
sense fer exàmen de consciència 
de les seves possibles errades, 
asseguda en la càtedra de la seva 

veritat absoluta, es converteix en conflicte 
social dificultant el correcte funcionament 
de les activitats populars, que són configu-
radores de convivència i de solidaritat. 

La Festa de la Poesia del Niu d’art poè-
tic de Parets del Vallès va patir els efectes 
d’una política que no respecta la llibertat 
de pensament i es veu afectada per la res-
posta popular i contra ella l’Estat hi respon 
enviant policia, obviant el diàleg. Les carac-
terístiques de la Festa de la Poesia aconse-
llaven la seva celebració per respecte als 
poetes i rapsodes que asseguraren la seva 
presència, demostrant que la paraula en 
una democràcia és un instrument de pau 
indispensable. 

És veritat que la poesia és mística de les 
diferències i reguladora de la convivència 
quan la paraula intel·ligent i raonada de-
fensa la comprensió mútua que facilita la 
convivència i aporta benestar. El Niu d'art 

L
LA POESIA MÍSTICA DE LA 
CULTURA EN LA CONVIVÈNCIA

Educador i promotor cultural
JOAN SALA VILAPensament lliure

Poètic va celebrar la seva festa, una de-
mostració de la veritat d'un poble que viu 
intensament el mestratge de la globalitat 
humana en què la cultura esdevé factor 
indispensable a l'hora del dolor causat per 
idees alienes a la convivènca pacífica. La 

Festa de la Poesia del Niu d'art fou continu-
ïtat en la història amb les seves vivències, 
allargar la mà als apartats per culpa de polí-
tiques insolidàries i sobretot mantenir viva 
la veu d'un poble en què ressonaven notes 
catalanes, mallorquines, valencianes, caste-
llanes i franceses de la Catalunyaa Nord. El 
Niu d'art amb el seu tema, la poesia fa país i 
convivència humana global.

lgunes coses estan canviant, i per 
sort cada vegada som més les per-
sones amb més consciència res-
pecte la necessitat i urgència de 

preservar el medi ambient. A nivell general, 
i en el nostre entorn més immediat.

Aquests canvis que reclamem els molletans 
passen per rebutjar el sistema actual, basat 
en un consumisme desmesurat, un urbanis-
me no sostenible, una mobilitat on el cotxe 
és indiscutible i un esgotament dels recursos 
sense mesura.

Davant d'aquesta situació, sortosament, 
cada vegada s'alcen més veus en la defensa 
d'un comerç ecològic, sostenible i de proximi-
tat; un creixement urbà que tingui com a prin-
cipal condicionant el respecte a l'entorn i a la 
sostenibilitat real de les ciutats; i unes alter-
natives de mobilitat com pot ser el foment de 
l'ús de la bicicleta i la creació d'illes exclusives 
per a vianants dins de les poblacions.

Per fer tot això realitat, cal una política fer-
ma i decidida en la defensa del nostre medi 
ambient més immediat i que doni suport a 
iniciatives com per exemple la pedalada per 
la defensa de la creació d'una xarxa ciclable 
per tot el Baix Vallès, impulsada per la plata-
forma Mollet Pedala, fa un parell de setmanes.

Mollet en Comú aposta per la defensa de 
tots aquests valors ecològics, no només a ni-

Volem viure el riu
vell programàtic (animo tothom qui vulgui 
a fer una ullada al programa de medi ambi-
ent), sinó també en accions. El mes de març 
del 2018 es va presentar una moció, llavors 
com a Grup Municipal Canviem Mollet, al Ple 
de l'Ajuntament, instant a la recuperació de la 
llera del riu Besòs al seu pas pel Baix Vallès. 
Aquesta moció, que va ser aprovada per una-
nimitat, va quedar en paper mullat.

Ara és hora de recuperar l'espai del riu 
Besòs que durant tant de temps ens han ro-
bat infraestructures viàries i indústries. És 
un espai natural del qual tenim dret a gaudir, 
de la mateixa manera que ho fan poblacions 

del voltant. Cal que des de Mollet s'obri un ac-
cés directe i segur per poder accedir a la llera 
del riu, cal una recuperació de la flora i fauna 
autòctona, com per exemple, la balca, típica 
planta fluvial, que permet la recuperació de 
molta de la fauna que s'ha perdut.   

Cal la recuperació de camins en els fronts 
fluvials que permetin la connexió amb totes 
les poblacions del Baix Vallès del nostre vol-
tant i sobretot, aconseguir un equilibri que 
permeti la convivència entre l'activitat huma-
na i la natura. Ja és l'hora de mirar cap al riu, ja 
és hora de viure el riu.

A

ROSER
AGUILAR 

CAMÚÑEZ
Mollet en Comú

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Cal que des de Mollet s'obri un 
accés directe i segur per poder

accedir a la llera del riu i recuperar 
la fauna i flora autòctones

Promou:
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Bústia

L'educació en temps 
de la República

N

Cicle d’articles a càrrec de Rosa Maria Securún, M. Àngels Suárez i Jaume Noró, membres del Centre d'Estudis Molletans, que pretén revisar alguns 
dels capítols, noms i espais més emblemàtics de la història de l'educació a la ciutat. Les ressenyes es basen en la recerca històrica que aquests 
autors van fer per a l'edició, enguany, del volum 34 de la revista Notes, que va portar per títol L'educació a Mollet: Una visió històrica (1845-2019).

150 ANYS D'EDUCACIÓ A MOLLET

ROSA MARIA  
SECURÚN

INICIATIVES EDUCATIVES  Colònies d’estiu als Col·legis Nous, any 1931. Font:  AHMMV

o hi ha dubte que una de les mi-
llors aportacions del Govern de 
la Generalitat durant la Repú-
blica va ser la seva dedicació al 
món de l’escola i dels mestres. 

Durant uns quants anys, Catalunya es va 
situar a l’avantguarda de l’educació i va 
intentar recuperar la identitat de Catalu-
nya com a poble amb la creació d’un pro-
jecte global d’educació pel país.  

Va ser un període curt, vuit anys, molt 
complicat, ple de problemes, però amb re-
sultats fantàstics. Fins i tot durant la guer-
ra civil es va assolir un objectiu que fins 
aleshores havia estat una utopia: que tots 
els nens i nenes del país poguessin anar a 
escola.
Es va apostar per un ensenyament ac-
tiu on els infants se situaven al centre de 
l’aprenentatge i havien de començar a 
aprendre a partir del que tenien a l’abast 
i, amb el temps, l’àmbit d’atenció s’ani-
ria ampliant del poble al país i del país al 
món. Es volien infants actius amb la curio-
sitat sempre oberta. Els aprenentatges es 
fonamentaven en l’observació i l’experi-

mentació. L’escola va sortir de les quatre 
parets de l’edifici: sempre que es podia 
es feia classe a fora i sortides al camp, als 
boscos, al mar, als carrers, a les fàbriques, 
a les masies. L’escola havia d’estar atenta 
a les noves tecnologies i als canvis socials.
Els principals esforços del Consistori mo-
lletà van anar encaminats a escolaritzar 
el màxim nombre possible de nens i ne-
nes; afavorir un ensenyament català, laic, 
coeducatiu i participatiu; procurar l’ar-
relament dels mestres al poble, prendre 

o donar suport a iniciatives en relació a 
l’educació com organitzar semi-colònies, 
colònies, crear beques per estudis supe-
riors i estudis nocturns.

Durant la República els Col·legis Nous 
van esdevenir un centre de referència. Els 
centres privats van continuar exercint fins 
l’any 1936, quan el col·legi de les monges 
és abandonat i passa a ser la seu dels mi-
licians, el col·legi del Sagrat Cor de Maria 
(ca la Srta. Carmela) i l’Acadèmia Mollet es 
convertiran en l’Escola Nacional Llibertat 

i Grup Escolar Francesc Macià.  Es va crear 
un centre nou: el Grup Escolar Nacional Pi 
i Margall ubicat en un local on abans hi ha-
via una popular cerveseria.

Per saber-ne més: 
SECURÚN, R.M. (2019). L’educació a Mollet 
durant la II República i la Guerra Civil (1931-
1939). Notes, 34: 65-86. Mollet del Vallès
https://bit.ly/2ocyxkW

Col·laboració amb Cesc Bas

He vist l'article sobre en Cesc Bas on se'm cita com a 
col·laborador en l'obra dedicada A tots els vells del món. 
Voldria aclarir algunes dades. En primer lloc jo no soc es-
cultor i no vaig executar l'obra. Amb en Cesc érem amics, 
però no vaig col·laborar amb ell més enllà de fer conjun-
tament els gegants de Mollet, en Vicenç i la Marinette. Pel 
que fa a l'obra esmentada em vaig limitar (a petició de la 
seva dona) a fer els planells interpretant la seva maqueta, 
perquè un taller de planxisteria pogués executar l'obra. 
Taller que jo no coneixia, ni sabia res de les seves capaci-
tats artístiques, ni vaig ser jo qui el va triar. Jo no vaig tenir 
mai la possibilitat d'intervenir en la seva execució física.

Evidentment en Cesc hauria fet l'escultura personal-
ment, treballat directament sobre el ferro sense neces-
sitat de planells, per la qual cosa el resultat hauria estat 
infinitament millor. A mi tampoc em va agradar el resul-
tat. Pel que fa al disseny ja va quedar desvirtuat des del 
primer moment. La idea d'en Cesc era que l'obra es col-
loqués en espiral al voltant d'un dels arbres de la rambla 
simbolitzant el creixement, però els tècnics de l'Ajunta-
ment ho van trobar difícil de fer amb un arbre gran ben 
arrelat, així que primer van instal·lar l'escultura i després 
hi plantaren un plançó d'arbre al mig. Un arbre que va 
acabar morint.

Serveixi d'exemple per veure la diferència que hi ha 
entre una obra executada per l'autor i les seves interpre-
tacions. 

 josep nogué / mollet del vallès

Vinc d’una família en la qual 
mai es parlava de la guerra. El 
meu pare va combatre al bàn-
dol republicà a Terol. La poca 

informació que en tenia em venia donada 
per petits comentaris del comptagotes 
emocional, que de tant en tant, sobreeixia 
de la boca de la meva mare.

Dels anys de la meva infantesa, recordo 
conceptes com: fulanito es va salvar o (en 
alguns casos) morir, per passar-se als na-
cionals. O van venir els rojos i van cremar 
l’església i matar al capellà. Qui eren els 
nacionals o els rojos per a una criatura?

Del meu pare, només vaig saber que 
havia estat pres en el camp de concentra-
ció de la plaça de toros de Terol al final de 
la guerra, i que havia tornat a casa seva, 
entrant per l’eixida, ple de polls i de nit, 
per vergonya. Com es podia imaginar una 
criatura al seu pare com un eixam vivent?

A la meva mare el que més li havia sen-
tit, era que degut a la precària salut de la 
meva àvia, el pare tenia certa experiència 
en posar injeccions, i el van destinar a sa-

Valle de los Caídos
nitari, per la qual cosa mai havia disparat 
un tret, i ho deia amb una barreja d’orgull 
i justificació. Com a criatura, me l’imagina-
va amb una bata blanca al mig de soldats 
ensangonats.

Ella, per la seva part, explicava com a 
l’inici de la guerra als seus 16 anys, se li ha-
via retirat la menstruació fins al final del 
conflicte  i  l’angoixa de sentir els motors 
dels avions, anant de camí de bombarde-
jos propers. De com feia intercanvi de co-
nills per oli, en un destacament nacional 
proper i com portava menjar furtivament 
al seu germà amagat en una barraca de 
vinya a la muntanya perquè no el mobi-
litzessin, ja que era de la quinta del bibe-
ró. Per a una criatura, tot això eren com 
aventures.

A part de tots aquests records, de polí-
tica a casa no se’n parlava. I jo vaig créixer, 
intentant ser una bona nena, pel que vaig 
arribar a l’adolescència amb educació na-
cional-catòlica, sobretot inculcada pels 
col·legis nacionals primer, i de monges 
després. Per una criatura, era com diver-
tit, que ens fessin cantar el Cara al Sol a 
l’escola perquè eren uns minuts distesos 
que no havíem de dedicar a l’estudi.

Però quan a setze anys, vaig fer un vi-
atge de final de curs per Castilla la Vieja, 

una visita obligada va ser anar al Valle de 
los Caídos. Tot i tenir nul·la informació po-
lítica, més enllà de l'obligada per la For-
mación del Espíritu Nacional (FEN), no sé 
per què em vaig negar a baixar de l’auto-
car, cosa que em va costar una esbronca-
da per part de la professora responsable. 
L’estona que vaig estar sola, veient des 
de la finestra aquella immensa creu, em 
regirava l’estómac. I llavors em va venir a 
la memòria una història més de la meva 
mare, curta com totes les seves històries. 
Aquell monument l’havien construït els 
presos republicans com a treballs forçats 
i de càstig i alguns hi van deixar la vida.

Llavors aquella criatura, va deixar de 
ser-ho i va prendre consciència del signi-
ficat de la paraula dictadura i repressió.

Ara el dictador, reposarà amb la seva es-
timada esposa, 44 anys després. Quants 
dels morts que li han fet companyia a la 
força, no ho voldrien fer també? Allí res-
taran, amuntegats anònims i de difícil 
identificació, per pena dels familiars so-
brevivents.

Per això, me n’alegro i confio  que “el Va-
lle” deixi de ser lloc de culte d’una part de 
l’Espanya que es creu que està per damunt 
de l’altra, “por derecho de conquista” i que 
no vol “remover el pasado”, perquè ells no 
han sigut els oprimits sinó els opressors, 
amb el beneplàcit d’una església retrògra-
da i mantinguda.

V
LOURDES
RÀFOLS

Mollet del Vallès
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Partits contra el HighgateDos llagostencs al Mundial sub-13 de Reus
Dos equips del futbol base de la Unió Esportiva 
Sant Fost van disputar dimecres un partit 
internacional amistós al camp santfostenc 
contra el Highgate School d'Anglaterra. L'equip 
infantil B va guanyar 4 a 2 i el cadet B, 7 a 0.

Iván Rodríguez i Darío González, jugadors del FSU Llagostense, han 
estat seleccionats per disputar el Mundial sub-13 amb la selecció de 
Catalunya. La cita internacional tindrà lloc del 28 d'octubre al 3 de 
novembre a Reus.  Els dos llagostencs, amb Catalunya, jugaran la fase 
de grups contra França, Sud-àfrica i Austràlia. 

MONTORNÈS. Amb tan sols 15 anys 
Pol Hernández ja és una jove pro-
mesa del pàdel català i estatal. El 
cap de setmana l'esportista mon-
tornesenc es va proclamar amb 
Espanya campió del Món de Me-
nors de pàdel després de guanyar 
a la final a la favorita, Argentina. 
"És un somni, mai m'havia ima-
ginat que pogués ser campió 
del Món", sospira Pol Hernández.  

El Mundial de Menors de pà-
del va tenir lloc a Castelló tota la 
setmana passada i va reunir les 
millors seleccions internacionals. 
Aquest campionat té la peculiaritat 
que aglutina en un sol torneig els 
esportistes en edats infantil, cadet i 
júnior. Per a Pol, aquesta era la seva 
primera convocatòria en un Mundi-
al. "Es fa cada dos anys i sempre 
coincideix que sóc de primer 
any dins la meva categoria. Però 
en aquesta ocasió m'han selec-
cionat, tot i ser cadet de primer 
any", explica el montornesenc, que 
va començar a donar les seves pri-
meres pales a Granollers i ara s'en-
trena al Pàdel Indoor de Mataró.

La final del Mundial de Menors 
va ser dura contra l'Argentina, 
però es va guanyar 2 sets a 1. Espa-
nya va passar la fase de grups com a 

El jugador montornesenc va celebrar amb Espanya el seu primer 
títol internacional després de guanyar la final contra l'Argentina

PÀDEL EL JOVE VA COMENÇAR AMB LES PALES FA SIS ANYS I JA ÉS CAMPIÓ ESTATAL I CATALÀ

Pol Hernández guanya l'or 
del Mundial de Menors 08centvint / adrià pérez petidier

EN JOC Paula Román, al primer lloc, i Maria Escalante, al tercer

LA LLAGOSTA / PARETS. Paula Ro-
mán, veïna de la Llagosta i membre 
del CPA Ripollet, ha estat la baixva-
llesana més destacada del Cam-
pionat d'Espanya infantil i aleví de 
patinatge artístic, que va tenir lloc 
a Saragossa. Román va penjar-se 
un or a l'estatal infantil i va ser una 
de les tres medalles del Baix Vallès.  

Paula Román es va proclamar 
campiona estatal infantil amb 

PATINATGE ARTÍSTIC  ESCALANTE I SOLVAS SÓN TERCERES

Paula Román, campiona 
d'Espanya infantil

BAIX VALLÈS. El prestigiós campio-
nat Memorial Arturo Pomar d'es-
cacs va comptar amb la presència 
de dos baixvallesans al podi sub-
10. El torneig va tenir lloc la set-
mana passada a la seu de la Fede-
ració Catalana d'Escacs. Àlex Villa, 

de l'Escacs Montornès, va guanyar 
i va estar acompanyat en el podi 
per James Lambert, del Club d'Es-
cacs Mollet, que va ser tercer. Mà-
xim Anguera, del Montornès va 
ser quart; Pau Manel Prada, de la 
Paretana d'Escacs, cinquè. 

Podis sub-10 a l'Arturo Pomar

88,68 punts. Pel que fa a Maria Es-
calante, patinadora del Club Patí 
Parets, que havia estat primera al 
programa curt, va acabar pujant 
al podi en el tercer lloc amb una 
puntuació de 86,28. 

Podi aleví
En categoria aleví femenina, Johan-
na Solvas, també del CP Parets, va 
assolir el tercer millor registe.  

p.h.

AMB LA MEDALLA Pol Hernández amb l'or del Campionat del Món de menors

primera classificada i als quarts de 
final va superar Itàlia i a semifinals, 
Portugal. "Els quarts contra Itàlia 
van ser durs. Vaig jugar amb l'an-
dalús Javi Leal. Ells van comen-
çar guanyant, però vam capgirar 
l'electrònic amb un doble 6 a 4", 
recorda.

La convocatòria d'Hernández per 
disputar el Mundial va tenir lloc fa 
prop d'un mes. "Quedar campió 

ESCACS  ÀLEX VILLA, DE MONTORNÈS, VENÇ EL TORNEIGdel Món és un fet important. Crec 
que entrenant dur i aprofitant 
les oportunitats es pot arribar 
lluny", reflexiona.

Campió català i estatal
En l'àmbit estatal, Pol ha quedat 
campió infantil, subcampió aleví i 
el 3r cadet aquest any. A més, ha 
guanyat el Campionat de Catalu-
nya infantil dos cops.  jl.r.B.
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mo-
llet jugarà els quarts de final de 
la Lliga Catalana d'EBA contra el 
CB Sese, del grup C-A de la Lliga 
d'EBA. La Federació Catalana de 
Bàsquet va fer fa uns dies el sor-
teig de la fase final de la competi-
ció, la Final a Quatre de la qual es 
jugarà el 8 i 9 de febrer de 2020, 
amb seu encara per determinar.

Els quarts de final es disputaran 
en una eliminatòria a partit únic i 
el Mollet jugarà al Plana Lledó l'1 
de novembre. El sorteig també va 
definir el camí fins a la final de la 
Lliga Catalana i en cas de passar 
els quarts de final, el Recanvis 
Gaudí Mollet jugaria la semifinal 
contra el guanyador de l'elimi-
natòria entre el CB Quart –vigent 
campió del campionat– i el Salou. 
Les altres dues eliminatòries dels 
quarts de final són CB Vic-CB Cor-
nellà i Castelldefels-Igualada. 

Pel que fa al rival molletà, el 
Sese, que ocupa el quart lloc del 

jl.r.b.

BÀSQUET  LA PRIMERA ELIMINATÒRIA DE LA FASE FINAL DE LA COMPETICIÓ CATALANA TINDRÀ LLOC L'1 DE NOVEMBRE A CASA MOTOR

Recanvis Gaudí Mollet - CB Sese, als 
quarts de final de la Lliga Catalana

grup C-A amb tres victòries i dues 
derrotes, va perdre el cap de set-
mana contra el Mataró (93-85).

Victòria a la Lliga d'EBA
El Recanvis Gaudí Mollet va guan-
yar diumenge el seu primer partit 
de la temporada lluny del Plana 

Lledó a la pista del Castelldefels,  
per 76 a 77. La primera victòria a 
domicili dels de Josep Maria Mar-
sà no va arribar fins a la tercera 
jornada fora de casa. Els millors 
jugadors molletans a Castelldefels 
van ser Ángel Soto, amb 18 punts, 
10 rebots i 6 assistències, i Javi 

El Circuit acull 
l'última prova 
de les Porsche 
Classic Series 2019
MONTMELÓ. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya acollirà dissabte 
la gran final de les Porsche Clas-
sic Series. A hores d'ara ja s'han 
inscrit més de 110 pilots amb un 
total de 52 cotxes clàssics, 14 de 
luxe i 23 motocicletes. 

Les activitats començaran a par-
tir de les 8.45 h i acabaran prop 
de les 18.45 h amb el lliurament 
de trofeus. Cadascuna de les tres 
categories de vehicles clàssics que 
sortiran a la pista montmelonina 
es podran veure fins a dues ve-
gades perquè faran dues rondes.  
Les motocicletes es podran veure 
rodar per l'asfalt del Circuit a les 
11.25 i 14.20 h; els automòbils, a 
les 12.10 i 16.15 h; i els cotxes de 
luxe, a les 13.45 i 17.50 h. 

A banda de l'espectacle dins de 
l'asfalt, l'organització del festival 
clàssic farà diverses activitats al 
pàdoc, entre elles jocs de fusta 
tradicionals i música en directe. A 
més, l'entrada al Porsche Classic 
Series serà gratuïta. 

EN JOC Un partit anterior del Recanvis Gaudí Mollet

Rodríguez, amb 17 punts, 9 rebots 
i 3 assistències. 

D'altra banda, aquest cap de set-
mana el Mollet descansarà perquè 
havia demanat un ajornament del 
duel contra el Tarragona i aquest 
es jugarà el 5 de desembre al Pa-
velló Plana Lledó. 

Sènior femení

El Construccions Perefran CB Mollet 
femení va perdre la jornada passa-
da contra el Minguella, per 44 a 56. 
L'equip molletà va sumar la tercera 
derrota de la temporada. El Mollet fe-
mení, que ocupa el 10è lloc de la Sego-
na Catalana amb una victòria, visitarà 
diumenge el Bàsquet Neus. El conjunt 
rival ocupa el 9è lloc amb la mateixa 
ratxa de resultats que els molletans, 
una victòria i tres derrotes. 

EL MOLLET VISITA 
EL BÀSQUET NEUS
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MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE 
segueix la ratxa positiva de resul-
tats al Camp Municipal del Ger-
mans Gonzalvo amb tres victòries 
i un empat, precisament aquest 
va tenir lloc diumenge contra el 
Palamós (2-2) en un duel vibrant. 
Ara per ara, l'assignatura pendent 
dels molletans és lluny de casa 
perquè fins aleshores han sumat 
dues derrotes. 

Els molletans volen trencar la 
dinàmica negativa de resultats a 
domicili i per demà dissabte s'han 
posat els deures d'intentar treu-
re un resultat positiu de la seva 
visita al camp de la Jonquera. Els 
gironins van guanyar la passa-

SANT FOST.  La UE Sant Fost té 196 
esportistes i un total de 15 equips. 
Excepte el primer equip masculí, 
l'entitat santfostenca compta amb 
conjunts a totes les categories. Un 
per un, els equips van desfilar diu-
menge al Camp Municipal de Sant 
Fost en l'acte de presentació de la 
temporada 2019-2020.

L'entitat santfostenca, presidi-
da per Jaime Tena, fa una aposta 
ferma per la formació. "Amb el 
futbol 7 tenim l'objectiu de fer 
formació i no pensar en resul-

tats. Això si, a partir de futbol 
11, com ara els juvenils, in-
tentem ser competitius", diu el 
coordinador del club, Humberto 
Velasco, que es mostra satisfet de 
comptar amb tres equips feme-
nins dins la quinzena de conjunts: 
"Tenim un sènior femení de 
futbol 7 i dos equips de base, la 
idea és completar l'estructura". 

Pel que fa al primer equip mas-
culí, Velasco admet que el club va 
intentar sense fortuna la seva cre-
ació durant l'estiu "però no es va 

donar perquè hi havia jugadors 
que van marxar i altres no van 
poder tornar". Tot i que la direc-
ció esportiva treballa per recupe-
rar el primer equip el pròxim curs.

Homenatge a l'equip veterà
Durant l'acte de presentació, es va 
retre homenatge a l'equip de ve-
terans de futbol de Sant Fost, que 
és una entitat independent al club 
però manté una bona relació, per 
pujar la temporada passada a la 
Divisió d'Honor de veterans. 

cf mollet ue

ue sant fost

FUTBOL |  Primera Catalana  EL CF PARETS PERD AL CAMP DE LA GRAMA, PER 2 A 1, I SUMA LA CINQUENA DERROTA DEL CURS

Base  EL CLUB FA UNA APOSTA FERMA PER LA FORMACIÓ I SUMA UN TOTAL DE 15 EQUIPS

CAMP DE FUTBOL Jugadors i jugadores del club durant un moment de l'acte de presentació

El juvenil A venç i espera l'EC Granollers 
El juvenil A del CF Mollet UE té l'objectiu de recuperar la Lliga Nacional, 
que és la segona màxima categoria estatal. El Mollet suma tres victòries, 
un empat i una derrota a la Preferent, que deixa els molletans al quart lloc 
amb deu punts, a cinc del líder, el Manresa. La darrera victòria molletana 
contra el Vic Riuprimer (1-3) va anar acompanyada amb un homenatge cap 
a l'exjugador juvenil del Mollet mort la setmana passada, Víctor Llavero. 
El pròxim partit serà a casa contra l'EC Granollers, dissabte a les 12 h. 

jl.r.b.

PAULA JIMÉNEZ

LA LLAGOSTA. Paula Jiménez, de 20 
anys i veïna de Palau-solità i Ple-
gamans, va tornar a sentir-se fut-
bolista dissabte amb l'empat de 
la Concòrdia a la pista de l'Almàs-
sera, a València (2-2). "Torno a 
jugar després d'un any i marco 
l'empat final", es mostra conten-
ta la jugadora del CD la Concòrdia, 
que remarca: "Va ser una torna-
da somiada". 

Paula Jiménez és una de les jo-
ves promeses del futbol sala cata-
là, que va veure truncada la seva 
progressió fa un any durant la 
disputa de la final de la Copa Ca-
talunya, el setembre de 2018 amb 
derrota de l'equip llagostenc. "No 
vaig sentir dolor, però les pro-
ves van detectar els lligaments 
creuats. Però de tot se surt i ja 
estic del tot recuperada", admet 
Jiménez. Després d'una tempora-
da en blanc torna amb més il·lusió 
que mai per ajudar al seu equip: 
"L'any passat vaig anar a tots 
els partits, encara que estigués 

FUTBOL SALA | Segona estatal  TERCER EMPAT DE LA CONCÒRDIA

Paula Jiménez torna 
després d'un any lesionada

MOLLET. La UE Molletense suma 
una victòria, una derrota i l'empat 
del passat cap de setmana al camp 
del Racing Vallbona (1-1) des que 
no té disponibilitat de jugar al 
Zona Sud. El camp molletà segueix 
amb la instal·lació de la nova ges-
pa artificial i l'equip blanc-i-blau 
jugarà a domicili fins al 9 de no-
vembre contra l'Europa B. 

L'equip d'Antonio Filgaira ha 
sumat quatre punts dels darrers 
nou en joc aconseguits lluny del 
Camp Municipal Zona Sud. Tot i 
això es manté a la part alta de la 
classificació al quart lloc amb 13 
punts, a sis del líder, el Sant Pol. El 
pròxim partit tindrà lloc al camp 
de la Unificació Santa Perpètua, 
que ve d'empatar contra la Gra-
menet (3-3) i ocupa el 13è lloc 
amb set punts. 

Segona Catalana

La Molletense 
suma quatre punts 
dels darrers nou en 
joc lluny de casa

 CF PARETS - LLAGOSTERA
Diumenge, 27  12 h Parets

  LA JONQUERA - CF MOLLET UE
Dissabte, 26  16.45 h La Jonquera

La UE Sant Fost presenta 196 
esportistes per al curs 2019-2020

El CF Mollet UE es posa deures per 
sumar els primers punts a domicili

da jornada al camp del Sabadell 
Nord, per 1 a 2. Aquesta va ser una 
victòria balsàmica per als gironins 
perquè trencaven una dinàmica 
de tres derrotes seguides.

Cinquena derrota del CF Parets
El CF Parets va perdre el seu cin-
què partit al camp de la Grama 
(2-1). Els paretans ocupen el pe-
núltim lloc i el proper rival serà el 
Llagostera B, que ocupa el 13è lloc 
amb sis punts. 

UNIFICACIÓ - MOLLETENSE 
Dissabte, 26  17.15 h Santa Perpètua

 CD LA CONCÒRDIA - CN CALDES
Dissabte, 26  17.30 h La Llagosta

a la graderia. Enguany tenim un 
equip amb noves jugadores i es 
necessita temps, però crec que 
tenim un molt bon equip".

La Concòrdia va sumar el tercer 
empat de la temporada a València 
i ocupa el quart lloc per la cua. Dis-
sabte, les llagostenques intenta-
ran sumar els primers punts con-
tra el CN Caldes, que és 10è amb 
sis punts. 

Fitxatge

L'equip de Jordi López ha reforçat la 
línia defensiva amb la incorporació del 
defensa Adrià Bassols. El  nou jugador 
de l'equip molletà prové del Banyoles, 
de la Tercera divisió espanyola.

ADRIÀ BASSOLS, NOU 
DEFENSA DEL MOLLET
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
lidera la Copa Catalunya després 
de guanyar les primeres quatre 
jornades disputades. L'equip de 
Pau Garcia es va imposar diumen-
ge en la complicada pista del Salt 
(63-70) i segueix la ratxa victorio-
sa del calendari abans de rebre el 
Sol Gironès Bisbal. 

Joc més ràpid i agressiu
La ratxa positiva de victòries fins 
i tot ha sorprès la banqueta. "No 
m'esperava un inici tan bo de 
Copa Catalunya, som consci-
ents que tenim bon equip i que 
podíem créixer a mesura que 
anessin passant les jornades 
perquè calia tenir en compte 
que hem fet set incorporacions; 
però mira, ha arribat una bona 
ratxa", admet el tècnic del filial 
masculí, Pau Garcia. 

D'entre les claus d'aquest bon 
inici, el tècnic destaca "la bona 
connexió entre els jugadors de 
la plantilla, començar guanyant 
i tenir un missatge clar: jugar 
més ràpid i agressiu, i se l'han 
fet seu".

El Gironès Bisbal, termòmetre
Contra el CB Salt, el Recanvis Gau-
dí Mollet B va manar en el marca-
dor gran part del duel i va guanyar 
amb un marge de set punts. Els ju-
gadors molletans més destacats a 
terres gironines van ser Jonathan 

BÀSQUET | Copa Catalunya EL FILIAL MOLLETÀ SUMA QUATRE VICTÒRIES I ESTÀ IMBATUT 

El Recanvis Gaudí Mollet B 
lidera la Copa Catalunya

El Granollers venç el 
derbi vallesà a Mollet

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi 
masculí va perdre el derbi vallesà 
de la Copa contra el CB Granollers 
(61-73). Els molletans van ser 
superats per un millor equip gra-
nollerí i després de la derrota ocu-
pen el desè lloc, amb una victòria 
i tres partits perduts. El pròxim 
duel de l'equip de Jordi Grau serà 
dissabte a la pista de l'Horta. 

El 'Santger' femení, quatre de quatre
L'Escola Sant Gervasi femení està invicte a la Segona Catalana després de 
quatre jornades disputades. Les molletanes lideren en solitari el grup 1 de 
la Segona Catalana després d'imposar-se a la pista del JET Sermatec (53-
65). El conjunt de Carles Paredes és el màxim anotador del grup amb una 
mitjana de punts a favor seu per partit de 71,5 punts, mentre que el segon 
classificat, el Llefià, té una mitjana de 59. D'entre els partits guanyats, 
destaca a la primera jornada el derbi molletà contra el Construccions 
Perefran CB Mollet (81-39). El pròxim partit de l'Escola Sant Gervasi serà 
diumenge a casa, a les 18.45 h, contra el Can Parellada, antepenúltim. 

escola sant gervasi

 CB MOLLET B - BISBAL
Dissabte, 26  19.15 h Mollet

Seidi –amb 18 punts– i Jaume Ser-
ra –amb 13 punts. "No hem estat 
brillants però hem sabut supe-
rar les situacions complicades 
del partit contra una defensa 
dura. Com per exemple quan 
ens han superat a l'electrònic 
un parell de vegedes", explica 
Pau Garcia, que considera que el 
pròxim partit contra el Gironès 
Bisbal serà "un bon termòmetre 
per saber com estem. A més,  
serà un repte molt interessant 
contra un equip que aspira a es-
tar en la part alta de la classifi-
cació".  jl.rodríguez Beltrán

Marc Tort guanya el Campionat de 
Catalunya màster de 10 km en ruta
MOLLET. Dos atletes del Club Atlètic Mollet van pujar al podi màster del 
Campionat de Catalunya de 10 km en ruta, que va tenir lloc diumenge 
en la Cursa Dir Sant Cugat. Marc Tort es va alçar amb el triomf màster 
de més de 45 anys amb un registre de 36 minuts i 23 segons, 54 segons 
més ràpid que no pas el segon classificat de la categoria. Pel que fa a 
Marta Domínguez, va pujar al tercer esglaó del podi de més de 50 anys 
després de completar els 10.000 metres del circuit de Sant Cugat amb 
un temps de 45 minuts i 42 segons. 

ATLETISME  L'ATLETA MARTA DOMÍNGUEZ ÉS TERCERA 

JESÚS LÓPEZ

SANT FOST. Jesús López, vinculat al 
FS Barri Can Calet des de la seva 
fundació l'any 1993 i que feia poc 
temps s'havia prejubilat, va morir 
dilluns després d'una llarga ma-
laltia. El comiat de Jesús López, 
veí de Martorelles, va tenir lloc di-
marts al tanatori de Mollet. 

L'últim càrrec de López en el 
Can Calet va ser el de coordina-
dor fa dos anys, però tot i que per 
motius personals ho va haver de 
deixar "mai s'ha desvinculat del 
club", admet el president del FS 
Barri Can Calet, Xavi Cuni. De fet, 
López es va vincular en els inicis 
de la fundació del club com a en-
trenador. "Al cap de pocs mesos 
d'arrencar el primer equip va 
marxar el tècnic i Jesús López 
va agafar les regnes de la ban-
queta per acabar la primera 
temporada i complir una sego-
na", recorda Cuni. 

Jesús López també va assumir 
altres càrrecs al club, com ara en-
trenador de la base "o ajudant 
del que fos, era una persona 
molt estimada, de la família del 
Can Calet. Lamentem molt la 
seva pèrdua", diu el president del 

FUTBOL SALA  VA FORMAR PART DEL CLUB DES DE 1993

Mor Jesús López, vinculat 
al FS Barri Can Calet

club. El martorellenc també es va 
vincular durant unes temporades 
a la Unió FS Mollet, tot i que al cap 
de poc va tornar a la disciplina del 
Can Calet.

El Barri Can Calet va suspendre 
els entrenaments de dilluns i di-
marts i dimecres va tornar a l'ac-
tivitat. Per aquest cap de setmana, 
el club farà un minut de silenci en 
tots els seus compromisos. 

fs barri can calet
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CULTURA
Paròdia dels tenors, a Montmeló'El viatge de la Marta', de Neus Ballús, als cinemes
La companyia Il·luminatti representarà 
dissabte (20 h) a la Sala Polivalent el xou 
teatral i musical Tenors. És una paròdia, des 
del respecte i l'admiració, dels mítics concerts 
que van fer els Tres Tenors els anys noranta.

Aquest divendres els cinemes comercials de tot l'Estat estrenen El viatge 
de la Marta (Staff Only), la nova pel·lícula de la directora molletana Neus 
Ballús. La trama sorgeix d'un viatge que Ballús va fer el 2003 al Senegal 
i el llargmetratge protagonitzat per Sergi López, Ian Samsó i Elena 
Andrada –qui fa el paper de la Marta– ja s'ha estrenat a França.

La cap de colla, Gisela Bombilà, assegura que faran un 3 de 7 i que probablement també intentaran un 4 de 7 
D'altra banda, la colla molletana també farà un tercer castell que podria ser un 5 de 6 o algun altre de 6

POPULAR  HI HAURÀ ACTIVITATS DURANT TOT EL CAP DE SETMANA, COM DUES SESSIONS DE DJ AL MERCAT VELL DIVENDRES I DISSABTE A LA NIT

arxiu

A LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA  Durant l'actuació del passat mes de març

MOLLET. La 27a edició de la Diada 
Castellera de Mollet se celebrarà 
aquest diumenge a la plaça Prat 
de la Riba. Serà amb les actuaci-
ons dels Castellers d'Esplugues, 
els Castellers de Cornellà i els Cas-
tellers de Sant Feliu, així com dels 
Castellers de Mollet.

L'entitat molletana preveu fer 
dos castells de 7. "Segur que fa-
rem un 3 de 7 i possiblement 
també portem un 4 de 7", asse-
gura la cap de colla, Gisela Bom-
bilà. D'altra banda "també farem 
un 5 de 6 o algun altre castell 

de 6". En tot cas, tot depèn de la 
participació de gent en els assajos 
d'aquesta setmana.

Des de la colla expliquen que 
després d'un any "molt exigent" 
com el 2018, amb diversos cas-
tells inèdits, enguany han tingut 

"una certa baixada en l’assis-
tència de camises a assaigs i a 
actuacions". És per això que han 
decidit "no arriscar gaire", però 
sí que valoren aquest 2019 com 
"un bon any per haver mantin-
gut els castells de 7 pisos".

Activitats prèvies
Sobre l'esdeveniment, que ompli-
rà la ciutat d'activitats durant tot 
el cap de setmana, el president, 
Ciscu Carvajal, assegura que "és la 
diada que més esperem durant 
tot l'any, la nostra. Assistim a 
moltes diades d'arreu de Cata-
lunya, però sempre agafem amb 
moltes ganes la de Mollet".

Aquest divendres hi haurà un 
nou assaig de grallers i tabalers 
(19 h) i de castells (21 h) al Mer-
cat Vell, com també n'hi va haver 
dimarts i dijous. I en acabar serà 
el torn per a la festa, amb una ses-
sió musical a càrrec de dj Ixentes 
al mateix Mercat Vell. Ixentes està 
format per dues molletanes molt 
vinculades a la colla verd claret, 
i que entre les seves actuacions 
destaca que a l'estiu van punxar 
en la 23a Acampada Jove, a Mont-
blanc.

Els Castellers de Mollet volen descarregar 
dos castells de 7 en la Diada de diumenge

EL PRÒXIM MES DE NOVEMBRE
ES DISSOLDRÀ LA JUNTA DIRECTIVA
n El pròxim dissabte 16 de novembre l'assemblea de Castellers de Mollet 
dissoldrà la junta directiva de l'entitat, que encapçala Ciscu Carvajal com a 
president i Gisela Bombilà com a cap de colla des del 15 de desembre del 2018. 
Carvajal assegura que té la intenció de continuar com a president i que vol 
comptar-hi amb l'equip actual. "El primer any hem estat una mica perduts i per 
al segon any ja podrem avançar més", assegura el president. És per això que 
vol tornar a ser l'escollit en les votacions dels socis, que tindran lloc a mitjans de 
desembre. President i cap de colla a banda, la junta està formada per Rosalia 
Areñas –vicepresidenta i tresorera–, Ferran Marcos –tresorer– i Jaume Vergés i 
Mari Reca –secretaris–. Pel que fa a la resta, la vocalia sanitària va a càrrec d'Àlex 
Tres i Maria Domènech; d'imatge i comunicació se'n fan càrrec Mario Alarcón, 
Rocío Morón i Roger Parera, que també és el responsable de relacions públiques; 
Joan M. Gómez i Toni Ramoneda estan al capdavant de la vocalia de material; i 
Juan de Dios González i Adrià Ávalos són els responsables de la vocalia social.

Tot i no haver "arriscat gaire"
en aquesta temporada, ha

estat "un bon any per haver
mantingut els castells de 7"

Durant la temporada

En aquesta temporada, a punt de fi-
nalitzar, els Castellers de Mollet han 
intentat un total de 98 castells, 91 dels 
quals els han descarregat (92,9%). 
Només se n'han resistit set: tres torres 
de 6, un 4 de 7, un 3 de 7 i un 3 de 6 
amb intents desmuntats, i un pilar de 
4 carregat.

D'entre els castells descarregats, en 
destaquen dos 4 de 7 i sis 3 de 7. A més, 
també han fet quatre 5 de 6, deu torres 
de 6, quatre pilars de 5, 39 pilars de 4, 
tres pilars de 4 caminant, un pilar de 4 
per sota, vuit 4 de 6, quatre 3 de 6 i deu 
3 de 6 amb agulla. D'aquesta manera 
no s'han pogut reeixir els castells de 7 
estrenats el 2018 –el 3 de 7 amb agulla 
i el 5 de 7–, tot i que la cap de colla, Gi-
sela Bombilà, que recuperar-los seria 
un objectiu per al 2020.

HAN DESCARREGAT 
GAIREBÉ EL 93% DE 
CASTELLS INTENTATS

Dissabte, per la seva banda, 
tornarà la música al Mercat Vell. 
Primer amb un concert de Quatre 
Vents (23 h), un grup integrat en 
els Grallers de Vilafranca, tot i que 
es van formar al casal del barri de 
Sant Antoni de Barcelona 2017. La 
banda està formada per cinc joves 
de diferents llocs de la geografia 
catalana, des de la plana de Lleida 
fins a Figueres, passant per Reus i 
Barcelona: Ivó Jordà, Manu Saba-
té, Adrià Pérez i Heura Gaya a les 
gralles, i Marc Vall al timbal.

I a partir de les 0.30 h diversos 
membres de Castellers de Mollet 

faran de dj per allargar la festa fins 
a la matinada.

S'anul·la la diada de vigília
L'activitat que finalment no es 
realitzarà serà la diada de vigília, 
a causa de la manifestació con-
vocada per l'Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural per a 
aquella tarda. 

L'activitat havia de comptar 
amb el Ball de Diables de Mollet 
i, per primera vegada, amb els 
Bastoners de l'Associació Alba del 
Vallès de Sant Fost –formats ara fa 
un any–.   sergio carrillo

Homenatges

D'altra banda, un clàssic de la Diada 
Castellera de Mollet és també el 
nomenament del Casteller d'Honor. 
Enguany, però, en seran dos. D'una 
banda, l'homenatjat pòstum serà Jordi 
Vila Sierra, comercial de l'empresa 
molletana de distribució de begudes 
MOVI i amb una vinculació molt 
important amb la colla des de fa anys, 
qui va morir el passat 28 d'agost 
després de patir un càncer. I el segon 
Casteller d'Honor serà el Moll Fer, la 
bèstia torrada que enguany ha celebrat 
el seu 10è aniversari.

ENGUANY ES
NOMENARAN DOS
CASTELLERS D'HONOR
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S'estrena un grup 
professional a la 
40a Mostra de 
Teatre de Sant Fost
SANT FOST. Aquest cap de setmana 
clourà la 40a Mostra de Teatre de 
Sant Fost, organitzada pel Segle XX, 
i ho farà amb la novetat de comptar 
amb una companyia professional. 
Es tracta de 7 d'amor, que diumen-
ge (18 h) representarà a l'Auditori 
de l'Ateneu Agència Matrimoni-
al, una obra que s'ha pogut veure 
en diversos teatres de Barcelona. 
D'altra banda, dissabte a les 22 h 
serà el torn per al grup Deixalles 
81, de Sant Feliu de Codines, qui 
interpretaran La paradoxa d'Epi-
mènides, de Josep Canet. 

MOLLET. El joier artesà molletà Joan 
Rovira i la barretera barcelonina 
–i veïna de Mollet des de fa poc– 
Laia Molina van inaugurar dijous 
de la setmana passada l'exposició 
d'agulles i barrets Terra d'Ocells a 
La Marineta, que es podrà visitar 
fins al 16 de novembre. El projecte 
va sorgir d'una col·laboració que 
Molina li va demanar a Rovira –qui 
era el seu professor en el taller de 
joieria de La Marineta– per partici-
par en la London Hat Week. A par-
tir d'aquí, tots dos van coincidir que 
aquesta unió tenia futur.

Molina afirma que són "dos 
estils molt diferents" i Rovira 
afegeix que aquesta unió ha es-
tat multiplicadora: "Per separat 
teníem un llenguatge concret, 

però junts canvia el llenguat-
ge. Per a nosaltres ha sigut una 
mena d'1+1=4". 

Les agulles de Rovira, fetes d'acer, 
plata i bambú, i els barrets de Mo-
lina, de pell i plomes, formen les 
sis peces exposades a La Marineta 
que "s'avindrien a portar-los en 
un casament o en una festa molt 
vestida", segons la barretera, qui 
puntualitza que "són peces molt 
grans i d'espectacles".

Tots dos es mostren sorpresos 
pel resultat aconseguit i Rovira as-
severa que tenen ganes de veure 
"de quina manera aconseguim, 
sense intervenir-hi massa, que 
el públic s'emporti aquesta ma-
teixa sorpresa". "A veure si són 
capaços d'agafar aquesta lliber-

ART  LA MOSTRA 'TERRA D'OCELLS', REALITZADA PER JOAN ROVIRA I LAIA MOLINA, ES POT VISITAR AL CENTRE CULTURAL LA MARINETA FINS AL 16 DE NOVEMBRE

Joies i barrets s'uneixen en una 
exposició aviària a La Marineta

s.c.

A LA MARINETA  Els dos artistes davant dues de dues de les peces

tat amb la qual hem fet això", hi 
afegeix.

Inspirats en els ocells
Durant el procés de creació, Moli-
na es va inspirar en els ocells i és 
per això que les sis obres mostren 
ocells diferents, tots amb nom fic-
ticis. Amb aquesta inspiració, Ro-
vira assegura: "Se'm va despertar 
l'ocell que hi havia a dins, que jo 
no havia vist i que ella va saber 
veure. La Laia em va descobrir 
coses d'aquestes agulles que jo 
no havia vist mai".

El joier molletà, qui també està 
vinculat al món musical, va expli-
car que la música i els ocells tenen 
"una relació molt maca". "A Char-
lie Parker li deien bird –ocell–; 
va haver-hi un club de jazz molt 
important a Nova York que es 
diu BirdLand –terra d'ocells–; i un 
dels músics que més m'ha influït 
en tota la meva vida artística és 
Joe Zawinul, que té un tema molt 
important que també es diu Bir-
dland", va cloure.  s.carrillo

MOLLET.  La poeta molletana Cristi-
na Àlvarez va guanyar el passat 9 
d'octubre –Diada Nacional del País 
Valencià– el premi literari Festa 
d'Elx amb el seu poemari Cerimò-
nia del te, que pròximament pu-
blicarà Bromera Edicions com a 
resultat del premi. Concretament 
està previst que vegi la llum per 
Sant Jordi. Es tracta del seu poe-
mari "més eclèctic, introspectiu 
i intimista, i amb un ritme més 
lent", segons defineix la mateixa 

autora. L'obra comptarà amb un 
pròleg del poeta Jordi Pàmias.

Àlvarez, de fet, en els darrers 
anys ha estat prolífica pel que fa 
a la consecució de premis poètics. 
I és que n'ha guanyat 18 a Cata-
lunya i al País Valencià des que fa 
tres anys va decidir ordenar i clas-
sificar calaixos i calaixos plens de 
poemes que havia escrit a mà.

En destaca dos que també ha 
aconseguit enguany a la Comu-
nitat Valenciana. Un és el Premi 

LITERATURA  COM A RESULTAT DEL PREMI, BROMERA EDICIONS LI EDITARÀ EL POEMARI 'CERIMÒNIA DEL TE' PER SANT JORDI

La molletana Cristina 
Àlvarez guanya el
premi poètic Festa d'Elx

c.a.

CRISTINA ÀLVAREZ  

Miquel Peris i Segarra de poesia 
–Premis de la Mar de Castelló– per 
l’obra L’evangeli segons la mar; i 
un altre és el segon Premi de Po-
esia Torre de Piles (La Safor), per 
Cosmogonia terrenal. Està previst 
que el primer poemari es publiqui 
el pròxim mes de juny, i el segon ja 
es va publicar a l'agost.

Poemari a quatre mans
D'altra banda, aquest Nadal està 
previst que publiqui un nou poe-
mari, L'omega de la rosa, aquest 
escrit a quatre mans amb l’es-
criptor i poeta Israel Clarà, i que 
consta d’unes tres-centes com-
posicions orientals entre haikus i 
tankes.

Es tracta d'un projecte engegat 
a Facebook, a la pàgina 17 o 31, on 

regularment han anat publicant 
haikus i tankes acompanyats per 
fotos d'Àlvarez, qui també és fo-
tògrafa. I l'Editorial Gregal es va 
interessar pel projecte per a pu-
blicar-lo. 
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La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Potser algun núvols a 
primera hora, per poste-
riorment, quedar el cel 
absolutament serè, amb 
l’anticicló com a prota-
gonista.
Continuarà aquesta ten-
dència de temps antici-
clònic, amb força esta-
bilitat i cel serè, i amb 
temperatures semblants.

Res no vol canviar, i la 
situació continuarà idèn-
tica, amb cel serè, fresca 
a primera hora i temps 
completament assolellat.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 17 24ºC 11ºC 22ºC - 24 km/h SW

DIVENDRES, 18 25ºC 13ºC 23ºC - 23 km/h SW

DISSABTE, 19 25ºC 14ºC 22ºC - 31 km/h SW

DIUMENGE, 20 24ºC 17ºC 20ºC 0,6 29 km/h WNW

DILLUNS, 21 18ºC 13ºC 17ºC 0,2 16 km/h NE

DIMARTS, 22 21ºC 14ºC 19ºC 74,8 45 km/h ENE

DIMECRES, 23 20ºC 15ºC 17ºC 6,4 24 km/h SW

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

POPULAR  A MÉS DEL PASSATGE DE LA LLAGOSTA, MARTORELLES TAMBÉ EN MUNTARÀ UN AQUEST DISSABTE A CARRENCÀ TEATRE

associació d’esdeveniments culturals de la llagosta

'WHERE EVIL HIDES' El passatge del terror estarà fins dissabte 2 de novembre

LA LLAGOSTA / BAIX VALLÈS. La Lla-
gosta és un dels municipis baixva-
llesans on més es viurà la cada cop 
més estesa festa de Halloween. I 
una de les activitats predilectes de 
la programació serà el passatge del 
terror que l’Associació d’Esdeve-
niments Culturals de La Llagosta 
organitzarà al Parc Popular, acom-
panyat d'una programació d’activi-
tats anomenada Halloween Black 
Nights Experience, que inclou una 
festa de disfresses i tallers.

Els assistents podran gaudir del 
mateix passatge –Where evil hides– 
que es va celebrar durant la festa 
major, amb un recorregut més llarg 
que el de l'any passat, amb deco-
rats renovats i una temàtica dife-
rent que combina la història d’una 
botiga d’antiguitats amb la d’una 
vella granja. L’agrupació vallesa-
na Horroryzeme tornarà a fer-se 
càrrec de l’elenc d’actors i actrius, 
José Molina en supervisarà la sono-
rització, i el llagostenc José Antonio 
Guerra és el constructor, dissenya-
dor i director del passatge.

El passatge adult estarà en funci-
onament aquest dissabte de 19 h a 
23 h, diumenge de 19 h a 21 h, la nit 
de Halloween de 21 h a 3 h, diven-
dres 1 de novembre de 19 h a 23 h 
i l'endemà dissabte 2 en el mateix 
horari. D'altra banda, els mateixos 
dies de 17 h a 19 h tindrà lloc el 
passatge infantil. I, a més, el 31 a 
la nit hi haurà una festa i un con-
curs de disfresses amb el suport 
de l’Asociación Rociera Andaluza 
de La Llagosta. I amb motiu del dia 
dels difunts, l’espai també acollirà 
jocs d’habilitats, tallers infantils, 
un photocall i un pintacares.

L’entrada al recinte és gratuïta, 
tot i que algunes activitats són de 

pagament. De fet, en alguns establi-
ments del municipi durant aquests 
dies s'ofereixen vals de descompte.

Un altre passatge terrorífic serà 
El Circo del Terror Familiar, que 
estarà a l'esplanada de davant de 
l'estació de tren des d'aquest di-
vendres fins dilluns a partir de les 
18.30 h. Es tracta d'un espectacle 
dissenyat i dirigit a infants i adults, 
i "xulo, divertit i misteriós", se-
gons apunten els organitzadors.

Més activitats a la Llagosta
Passatge a banda, durant aquests 
dies la Llagosta també celebrarà 
Halloween i la castanyada amb 
altres activitats. D'una banda, 
l'Esplai Dijoc organitzarà aquest 
divendres (17 h) la Halloweenya-
da, amb tallers i activitats amb 
castanyes i moniatos a la plaça de 
la Concòrdia.

Dissabte serà el torn per a la Sal-
tanyada, amb activitats que la colla 
dels Saltats organitzaran a la plaça 
d'Antoni Baqué a partir de les 17 h.

I dimecres les activitats passa-
ran al Centre Cultural i Juvenil Can 
Pelegrí i a la biblioteca. En el pri-
mer emplaçament, a les 18 h es po-
drà gaudir de Castanyada amb his-
tòries de por, amb els relats creats 
pel taller creatiu de la Biblioteca de 
la Llagosta. I mitja hora més tard, a 
la biblioteca, Puri Ortega dedicarà 
l'hora del conte a explicar històri-
es sobre la Castanyada davant dels 
infants assistents, a qui es convida 
a anar-hi disfressats.

Per últim, cal destacar que di-
lluns o dimecres de 19.30 h a 22 h 
es poden adquirir al Centre Cultu-
ral o al telèfon 615 921 733 els ti-
quets per a la festa de tardor de La 
Llagosta Club de Ball, que tindrà 

Una granja terrorífica al Parc
Popular per celebrar Halloween

lloc el 2 de novembre a les 21.30 h 
al mateix Centre Cultural i estarà 
amenitzada pel duet Tempo.

Més activitats al Baix Vallès
A Martorelles també es podrà 
gaudir dissabte a partir de les 21 
h i fins a mitjanit d'un túnel, ano-
menat Terror a Carrencà. La Masia, 
el Celler i el pati es convertiran en 
l'escenari d'un casament terrorífic 
en el qual hi ha hagut un assassinat 
i per on hauran de passar els parti-
cipants, en grups de cinc o sis per-
sones. L'accés és gratuït i l'entrada 
estarà a la pista poliesportiva de 
Carrencà. L'activitat està organitza-
da pel Consell Jove de Martorelles. 
Hi haurà servei de bar –amb entre-
pans per sopar– a càrrec de la UE 
Bàsquet Martorelles. I l'escola mar-
torellenca de ball Pas a Pas oferirà 
una actuació a les 20.30 h com a 
prèvia del passatge. A més, fins di-
lluns es poden fer les inscripcions 
per a la Castanyada de la Joventut 
Sardanista, que tindrà lloc el dijous 

Del 31 d'octubre al 3 de novembre 
s'intensificarà la programació de Ha-
lloween i la Castanyada arreu del Baix 
Vallès, de la qual ens farem ressò en la 
pròxima edició del diari Som.

MÉS ACTIVITATS

31 a les 22 h al Celler, amb ball a 
càrrec del duo Ostras ostras.

A Mollet, Halloween arrencarà 
aquests amb els contes de por en 
família al Centre Cívic de Can Pan-
tiquet (divendres a les 19.30 h).

Per últim, a Sant Fost es farà el 
ball del jubilat aquest dissabte a 
partir de les 18 h amb un berenar 
típic de castanyada a càrrec de la 
cafeteria El Xaragall i amb ball a 
càrrec del grup Som Dos. I dimarts 
(17.30 h) la biblioteca acollirà un 
taller de manualitats sobre Ha-
lloween adreçat a infants a partir 
de quatre anys. i s.c.

Màsterclass de 
flamenc per a 
Aspayfacos

CorEnllà porta una 
reflexió sobre els 
prejudicis a la Sala 
Fiveller de Mollet

LA LLAGOSTA. L'entitat llagostenca 
Aspayfacos (Associació de pares, 
mares i familiars de persones amb 
diversitat funcional) participarà 
dissabte 18 h d'una masterclass 
de la Casa de Andalucía al Centre 
Cultural. L'activitat la guiaran les 
professores de flamenc Sílvia i Ro-
cío, així com David Jiménez i el seu 
alumnat de guitarra, i els quadres 
de ball Algarabía, Azahar, Cristina 
y Sílvia i Meritxell de la Casa de 
Andalucía de la Llagosta. 

MOLLET. La companyia CorEnllà 
Teatre representarà diumenge 
(18 h) l'obra La cabra o qui és la 
Sylvia? a la Sala Fiveller. Es tracta 
d'una obra del dramaturg esta-
tunidenc Edwan Albee, que es va 
estrenar el 2002, i que reflexiona 
sobre la tolerància i els prejudicis. 
Des de la comèdia fins a la tragè-
dia més descarnada i absoluta, la 
trama aborda la transgressió dels 
límits d’una manera intel·ligent i 
provocadora. A més, desafia l’es-
pectador, que no podrà sortir-ne 
indiferent. En Martín, un prestigi-
ós arquitecte feliçment casat, con-
fessa que manté una relació sen-
timental amb la Sylvia, un amor 
desconcertant i irracional. Els 
actors que interpretaran l'obra 
seran Miquel Andrés, Anna Viña-
llonga, Xavi Hernández i Laura Re-
lats i Marta Roset i David Gómez 
l'han dirigida. i

DANSA
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RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM 
BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n  
(La Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Guia de restaurants
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Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A

Venda, reparació i manteniment  
informàtic, venda de consumibles.

Av Sant Jeroni 5 - Tel 93 579 19 95 - Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-
manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 
Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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