sommollet.cat

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

ANY XXII Núm. 1.038
10 juny 2022

L'adéu a l'alcalde Josep Monràs

"Ho deixo
amb alegria
i serenor"
El socialista passa el relleu a
Mireia Dionisio després de
18 anys a l'Alcaldia i 31 d'edil
per tenir "més vida personal"
Marta Vilaret (ERC) anuncia que
presentarà candidatura per optar
a l'Alcaldia en el ple d'investidura
d'aquest divendres 10

ENTREVISTA DESPRÉS DE LA RENÚNCIA
"UNA DE LES COSES MÉS DURES QUE HE HAGUT DE
VIURE HA ESTAT TENIR LA MARE MOLT MALALTA I JO
HAVER D'ESTAR FENT D'ALCALDE" 12 i 13
LAURA ORTIZ

edició especial
Mollet és Fira Pàg. 2, 3 i 4

MOBILITAT

TEIXIT ECONÒMIC

CULTURA TRADICIONAL

Trànsit i la DGT es plantegen
reduir a 100 km/h la velocitat
màxima a l'AP-7 al Vallès 6

La promotora Goodman compra
els terrenys de la Tenería per
construir-hi un espai logístic 16

El Casal recupera les catifes
de ﬂors a la rambla molletana
per celebrar Corpus 26
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MOLLET ÉS FIRA
SÍLVIA VINYETA

La ciutat dona el
tret de sortida a
la 8a edició del
Mollet és Fira
Des d'aquest dissabte i fins diumenge més
de 180 expositors del sector de l'automoció,
l'alimentació i el comerç i els serveis
ompliran els carrers del centre de Mollet
MOLLET. La ciutat recupera aquest
cap de setmana Mollet és Fira, una
de les cites periòdiques que aplega
el teixit comercial de Mollet. Després de dos anys d'aturada forçosa per la pandèmia, la mostra que
arriba a la 8a edició, reunirà en un
mateix cap de setmana més de 180
expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació i el comerç i
els serveis i comptarà amb la participació de gairebé 300 establiments comercials.
En concret, el sector de l’automoció, s'ubicarà a l’avinguda de
la Llibertat, l’Illa i la plaça Major i
els de l’alimentació, comerç i serveis, estaran a les rambles Fiveller
i Balmes, al carrer de Barcelona i al
parc de les Pruneres.
Des de l'Ajuntament de Mollet,
la regidora de Comerç, Mercè Pérez, valora amb "satisfacció" el
fet de poder recuperar la celebració d'aquesta �ira, "tot i ser un
moment di�ícil pel comerç", admet. En aquest sentit, la regidora
fa una crida a la participació de la
ciutadania: "Hem d'acompanyar
al comerç de la ciutat, que s'ho
mereix i durant la pandèmia ho
ha passat molt malament", i des-

11.000 m2
SÓN ELS METRES QUADRATS QUE
OCUPA LA MOSTRA D'EXPOSITORS
QUE ES PODRÀ VISITAR A PARTIR DE
dissabte i ﬁns diumenge. La ﬁra
estarà oberta dissabte d'11 h a
21 h i diumenge, d'11 h a 20 h. A
banda dels estands comercials, en
el marc de la mostra, durant tot el
cap de setmana, a la plaça Major
-al recinte de l'Illa- també s'hi han
programat diverses activitats per a
tota la família. Hi haurà simuladors de
cotxes, exposicions de caravanes i de
vehicles clàssics, així com l'exposició
fotogràﬁca Mollet a dues rodes, un
segle de fotograﬁes.

tacava que la ciutat necessita "un
comerç actiu i amb ganes".

Activitats a les Pruneres
A banda dels expositors, la mostra
també comptarà amb espectacles
de música itinerants i un seguit
d'activitats paral·leles adreçades

Reconegudes vuit dones emprenedores
en la quarta Gala del Comerç de l'ADHEC
La tradicional Gala del Comerç, que
organitza cada any l'Associació d'Homes
i Dones Autònomes de Mollet i Comarca
(ADHEC), va donar aquest dijous el tret
de sortida de Mollet és Fira.
El certamen, que es va celebrar al
Mercat Vell, va començar a les 20.30 h.
En aquesta quarta edició, l'entitat va
voler reconèixer el paper de les dones
emprenedores i els comerços de la
localitat amb una llarga trajectòria.
Un acte que el president de l'ADHEC,
Lluís Farré, destacava com "la trobada
anual dels comerciants de Mollet i una

gala de futur". Farré també va tenir
paraules d'agraïment pel "sacriﬁci",
que han fet els i les comerciants per
"seguir endavant" tot i la situació
viscuda amb la crisi de la Covid.
Així, per avançar diàriament com a
autònoma i dona emprenedora es va
premiar la Maria Hernández Gallardo
de Mapfre; la Mireia Pous Lorenzo
de la Joyería Albert Pous; la Cele
Galdeano Alonso de Montiberic; la
Noelia Muñoz Sánchez del Bar Homer;
la Josefa i la Fortu del bar restaurant
El Refugio; la Rosa Azor d'Azor

Perruquers i la Rocio Gómez Naranjo
de l'establiment BonArea.
Per altra banda, durant la gala
també es va reconèixer la trajectòria
d'alguns establiments comercials per
la seva continuïtat al comerç molletà.
En aquest cas els premiats van ser
Con-an Street SL (25 anys d'activitat);
Peluqueria i Estètica Checa (25 anys);
Mas Esteticistes (47 anys); la ﬂoristeria
L'Orquídia (50 anys), Mobles Avenida
(54 anys); la merceria i cotilleria Rosa
de Montserrat (60 anys) i Bodegas
Sagalés (84 anys).

a un públic familiar. Aquestes començaran dissabte amb Bubbles
per Tutti, l'espectacle amb el Dr.
Bombolles que es podrà veure
a partir de les 12 h, a l'escenari
ubicat al parc de les Pruneres. En
aquest mateix escenari i també
dissabte, s'oferirà una exhibició

de Cheerleaders del gimnàs Isabel
Farrés (18 h), una masterclass i
activitats per als petits a càrrec de
C.E. The House of crown sqs team
school (18.30 h) i una exhibició
de Zumba (19.30 h). L'activitat es
reprendrà diumenge a les 10.30 h
amb un entrenament exprés, una

activitat infantil amb escuma (13
h), una exhibició de Taekwondo
a càrrec de l'escola Hansu (17 h),
una exhibició de balls llatins i de
competició de C.E. The House Of of
crown sqs team school (18 h) i els
balls de �i de �ira de Dandi Escola
de dansa (19 h).
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MOLLET ÉS FIRA
L'ACTIVITAT ES FARÀ AQUEST DIVENDRES A LES 20 H

PERRUQUERIES

Degustació de
pintxos del Mercat
a la plaça Major

Tall de cabells
solidari per recaptar
fons per a Ucraïna

MOLLET. Per anar fent boca, abans
no s'inauguri la fira dissabte,
aquest divendres 10 de juny, al
vespre, a la plaça Major (a l'Illa), la
fira celebrarà l'activitat El Mercat
també és Fira, una mostra de degustació dels productes del Mercat
Municipal organitzada per l'Associació de Paradistes del Mercat
Municipal de Mollet.
L'activitat començarà a les 20 h
i s'allargarà fins a gairebé la mitjanit. Hi participaran més d'una
vintena de paradistes. Cada participant s'encarregarà d'oferir una
cinquantena de pintxos –calents
i freds– elaborats artesanalment
per a l'ocasió, amb productes de
les seves mateixes parades.
Els pintxos es podran degustar a
la plaça Major, que hi ha al costat

del mercat, on s'instal·laran taules
i també una barra perquè els visitants puguin adquirir les begudes
per acompanyar el tast.
El preu per degustar aquests
productes artesanals serà d'1
euro: "Es tracta d'un preu simbòlic que ens permet, alhora,
promocionar els nostres productes", explicava el president de
l'Associació de Paradistes del Mercat Municipal de Mollet, el Marc
Corominas, qui es mostrava satisfet amb la iniciativa.

Música en directe
El Mercat també és Fira clourà amb
el concert del grup de versions
Whiskey Preachers que començarà a les 21.30 h i acabarà a les
23.30 h.

MOLLET. En el marc de Mollet és
Fira, dissabte 11 de juny, perruqueries de Mollet han organitzat
Cabell Boig, una tallada de cabells
solidària. El parc de les Pruneres,
acollirà de nou aquesta iniciativa
–ja es va fer el 2019– en què diversos professionals de la perruqueria
s'encarregaran de tallar els cabells
a tothom que vulgui acostar-se a la
mostra. Els diners recaptats amb
aquesta activitat els destinaran als
programes que Sor Lucía Caram
duu a terme des del convent de
Santa Clara en solidaritat amb els
refugiats de la guerra d'Ucraïna.
Durant la jornada, en el mateix estand també es podrà degustar pernil tallat a mà i mojitos. En la passada edició de Mollet és Fira Cabell
Boig va aconseguir recaptar 1.500
euros. En aquella ocasió, els diners
es van destinar a l'entitat molletana
Igualem que promou accions per a
l'inclusió social.

MOTOR ELS VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS GUANYEN PES EN LA MOSTRA D'EXPOSITORS

L'avinguda Llibertat, l'Illa
i la plaça Major, l'escenari
del sector de l'automoció
MOLLET. Els nous models de vehicles elèctrics i híbrids es presenten com un atractiu d'aquesta
mostra que per primera vegada
reuneix els sectors de l'automoció,
l'alimentació i el comerç i els serveis en un únic cap de setmana.
Amb tot, el sector de l'automoció tindrà un dels escenaris més
destacats de Mollet és Fira, en con-

cret s'ubicarà a l'avinguda Llibertat, l'Illa i la plaça Major.
"És important promoure el
comerç de la ciutat, és el que
dona vida al carrer", considera la
Montse Bertran, gerent de Molletauto, empresa que ha participat a
la fira des de la primera edició.
Així mateix, Bertran es mostra
optimista amb el fet que es recu-

peri la cita, després d'haver-se
hagut d'aturar per la pandèmia de
la Covid i la considera una "bona
ocasió per presentar novetats i
donar-se a conèixer".
En aquest sentit, el concessionari preveu presentar dos models,
l'Opel Mokka-e (elèctric) i l’Opel
Grandland.
A banda de l'exposició de Molletauto OPEL, a l'estand de Fecosauto SEAT hi haurà un circuit de
patinets i motos elèctriques. Mentre que durant les jornades de dissabte i de diumenge, s'oferirà com
a activitat per als més petits, la
possibilitat de conduir un vehicle
elèctric.

PLÀNOL DE LA FIRA Tindrà lloc al Parc de les Pruneres, les rambles i l'Av. Llibertat

MÉS DE 12.000 EUROS EN PREMIS
■ A banda dels expositors i les activitats paral·leles, el Mollet és Fira ofereix la
tradicional campanya comercial amb sortejos i promocions. En aquest cas, els
clients podran omplir la Súperbutlleta, promoguda i finançada pel comerç local,
que trobaran als comerços adherits durant el mes de juny. Es fa des de l'1 de juny
i fins al 26 del mateix mes, amb una cinquantena de premis que estan valorats en
més de 12.000 euros. En concret, hi haurà 6 premis de 1.000 € per comprar a Mollet
en establiment adherits, 10 Premis de 200 € en establiments adherits, 7 lots de
5 regals donats pels establiments adherits. A més hi haurà premis especials de
comerços participants com el premi Mobles Avenida (1 conjunt de taula-escriptori
i cadira valorat en 290 €); premi Autoescola l’Illa (1 matrícula gratuïta per a
l’obtenció del permís de conduir B); premi Mercat Municipal, amb 5 vals de compra
de 50 € per al Mercat; el premi ADHEC Comerç (1 val de compra per valor de 100 €);
el premi Bon Àrea (5 pernils) i el premi Abacus Cultura (5 vals de regal de 30 €).
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MOLLET ÉS FIRA
ACTES DOS GRUPS ITINERANTS POSARAN RITME A LA MOSTRA

PROMOCIONS

Música en directe i concursos
per amenitzar els dies de fira

Tallers, tastos i
sortejos als estands

Expositors

MOLLET. Un taller per fer un robot

Acadèmia 2+2 Reforç Escolar
AiguaCasa
Albert Pous Joier
Anima Branding
Art String Luthier
Articles Naco
Associació d'usuaris
d'Aloe Vera
Associació MAX
Associació Petits
Grans Herois
Atracciones algodón
de azúcar
Autoescola l'Illa
Bar Esperanza
Bijuteria Àmbar
Bijuteria i Complements
Ascanta
Bijuteria i Complements
Laura
Bionia Ecomollet
Biopompas Mollet
Blasi Moda
Bosch i Casals
embotits artesans
Botiga la Teixidora
Brain4Feet - Clínica
Podològica
Cabell Boig Perruquers
Solidaris
Calçats Bambi
Calçats Vallès
Cao Pacc
Centre Entrenament
Personal Albert MN
Century21 Urban
Circuit mini cotxes elèctrics
Clàssic Club Montmeló
Club Esportiu The House of
Crown (sqs Team)
Comercial Padilla
Creu Roja
Curacion Holística
Decorellinatur (cosmètica
natural)
Decorellinatur (Formatges i
licors d'arròs)
Deskaradas
DKV Salud y bienestar
Dribbling
Eco Llavors
Edwin Panamà
Empanadas Argentinas
Maceri
Escola d'Arts Marcials Hansu
Especialitats Sense Gluten
Fecosauto SEAT
Femfinestra
Fundació Sanitària Mollet
Gimnàs Isabel Farrés
Good Idiomes
Gris Sabaters
Indigo - Terapias
INTENS Roba de dona
JFC Car Audio
Kalea
Kids & Us Mollet
Klinikk -centre d'estètica
avançada-

MOLLET. Mollet és Fira comptarà
amb tot un programa d'activitats paral·leles per amenitzar la
mostra. Entre aquestes hi haurà
el concurs de dibuix infantil amb
el nom La Fira, que organitza Decathlon per a nens i nenes menors
de 12 anys. El 1r premi serà una
bicicleta, el 2n, un patinet, i el 3r,
equipament esportiu. A més, hi

haurà activitat cultural i festiva
que inclourà concerts itinerants
dels grups Swing Tenes Band Trio
i Jumble Sounds Quartet. Les actuacions, que recorreran tot el recinte firal es faran de 12 h a 14 h,
dissabte i diumenge. Els primers
sortiran del parc de les Pruneres i
els segons ho faran des de la plaça
Major.

de l'Acadèmia 2+2 Reforç Escolar, degustació d'olis i cava de Mi
Niña Aove, tallers de rutines facials de Deskaradas, un sorteig d'un
patinet elèctric de la immobiliària
Century i pràctiques de conducció
de l'Autoescola l'Illa, són algunes
de les propostes que oferiran els
expositors en aquesta edició.

La Aceitunera
La Bufona Llaminera
La Coca d'anís de Vic
La Mia Nonna
La Mula
La Queimada Empanada
LaLopez
Lana Fadrina
Llibreria Rosa
Los Habibis de Yuss
Love & Letters
LupiQuim
Make Mola Different Style
Mas Queseros Bio
Matalasseria Fornells
Mi Niña Aove
Minerals Curatius i Tarot Mª
Dolors
Mires Butterfly
Mollet Contra el Càncer
Molletauto OPEL
Monveg
Ms & Mr Language
Nara Dona
Netllar
Noal bosses i complements
en pell
NorteHispana Seguros y
Reaseguros
Nutry Water
Olga Solé - LR Salud y
Belleza
Onna Outle
Oriflame Cosmétics
Pastiseria Dolç Estil
Pastisseria Viñallonga
Pilar Lara Immobiliaria
Mollet
Plata Jeans
Policia Municipal de Mollet
del Vallès
Portes Automàtiques Iluro
Regalos Mercedes
Restaurant de Gust
Rosabel Creació
Sarsa Vallès (SEAT)
Sarsa Vallès (VOLKSWAGEN)
Securitas Direct
Stona de Cel
Tasses personalitzades
Novelty
Tattoo Home
Tattoo Style Mollet
Terapias Holísticas del ser
United Colors of Benetton
Vermuteria Vilanova
Voge Granollers
Yo me Mimo
ZonaTerra
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OFERTA ESPECIAL PER NOVA OBERTURA!
-10% DTE FINS AL 31 DE DESEMBRE 2022
SERVEIS:
· ESTUDI BIOMECÀNIC
· SUPORTS PLANTARS
· ORTOPODOLOGIA COMPLICADA
· PODOLOGIA PEDIÀTRICA
· QUIROPODOLOGIA
· CIRURGIA

C/ Anselm Clavé, 65 · Mollet del Vallès

689 83 96 04

brain_4_feet
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SOCIETAT

Premi a l'Escola del Bosc per la recollida de piles

Serveis sense cita prèvia

L'Escola del Bosc ha estat el centre que ha recollit més quilos de piles
de manera selectiva per alumne a la demarcació de Barcelona del
concurs APILO, que organitza l'Agència de Residus de Catalunya. En
concret, s'han recollit 534,5 quilos de piles (2,52 kg per alumne), una
xifra que els ha permès rebre un premi de 1.500 euros.

La CUP Mollet ha reclamat que els serveis
municipals tornin a atendre la ciutadania en els
horaris habituals d’obertura i sense necessitat de
demanar cita prèvia per les "barreres" que aquest
mecanisme pugui ocasionar a alguns col·lectius.

SANITAT L'OBRA, QUE VA COMENÇAR EL MARÇ, MANTÉ EL CALENDARI I ES PREVEU ACABAR L'ÚLTIM TRIMESTRE D'ENGUANY

MOBILITAT

Els treballs per ampliar Urgències
de l'Hospital, al ritme previst

La DGT i Trànsit es
plantegen reduir la
velocitat de l'AP-7
al Vallès a 100 km/h
fsm

MOLLET DEL VALLÈS. Les obres d’ampliació del Servei d’Urgències de
l'Hospital de Mollet que es van
iniciar el passat mes de març avancen al ritme previst. L’estructura,
la coberta, la impermeabilització i
l’aïllament de la zona nova ja està
acabada i a dia d’avui s’està treballant en les divisions interiors,
concretament la dels boxs de pediatria, cirurgia i traumatologia
que estaran situats en aquesta
zona, i totes les instal·lacions que
requerirà l’espai.
Durant aquest mes s’executarà
també la pèrgola exterior on es situarà el nou pàrquing d’ambulàncies que es trasllada a la part posterior de l’edifici. "Es preveu acabar
la zona ampliada a finals d’agost
amb una afectació mínima per a
la ciutadania", explica el director
d'Infraestructures de la Fundació
Sanitària Mollet (FSM), Òscar Ostos. A nivell global les obres segueixen el calendari previst i la seva
finalització segueix prevista per
l’últim trimestre de 2022.
L’ampliació dotarà el Servei d’Urgències de quasi 500 m2 més, passant de 1.000 m2 a 1.500 m2 de superfície total construïda i permetrà
sectoritzar i diferenciar els diferents
processos d’urgències. Així mateix,
els nous espais augmentaran quasi
un 30% el nombre de punts d’atenció, 10 punts més que els actuals i

AL COR DE L'OBRA El director d'Infraestructures de la Fundació Sanitària Mollet, Òscar Ostos, aquest dijous
incorporaran un servei d’imatge
diagnòstica dins de la pròpia unitat per agilitzar els processos. "El
projecte s’ha dissenyat perquè
sigui possible establir una atenció especialitzada i diferenciada
per a pacients fràgils, pediàtrics,
traumatològics o agitats", expliquen des de la FSM. Concretament,
la nova estructuració d’urgències
preveu 2 boxes i dos punts de tractament per a pediatria, 6 boxes per a
traumatologia, 5 boxes d’observació
per a pacients geriàtrics o fràgils i 1
box de seguretat.

DEMANDA PER MILLORAR L'ATENCIÓ
TELEFÒNICA AL CAP DE CAN PANTIQUET
n La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha mantingut una

reunió amb les direccions dels Centres d'Atenció Primària de Mollet per analitzar la
situació sanitària i obrir vies de col·laboració per millorar-ne l'atenció. Entre altres,
la plataforma ha reclamat l'ampliació de les línies telefòniques d'atenció al CAP de
Can Pantiquet. Durant la reunió també es van constatar algunes de les carències del
servei com la falta de professionals i la manca d'empatia en les derivacions que es fan
des de la primària als especialistes. "En molts casos els metges se senten
impotents perquè els pacients retornen a la primària sense un diagnòstic", diuen.
Es va acordar també col·laborar en la creació de grups de medicina comunitària.

BAIX VALLÈS. El Servei Català de
Trànsit i la Direcció General de
Trànsit (DGT) es plantegen reduir la velocitat a l'autopista AP-7
en el tram de les comarques del
Vallès Oriental i Occidental, dels
120 km/h actuals a 100 km/h.
És la proposta en què treballen,
segons avançaven aquest dijous a
TV3, per reduir accidents i retencions i es podria aplicar en altres
trams de l'autopista. Segons ha
explicat Òscar Llatge, coordinador de mobilitat i seguretat viària
de Trànsit, "estan alineats" amb
el Ministeri de Foment per tirar
la mesura endavant. "L'objectiu
seria aplicar una regulació fixa
en uns trams determinats, centrant-nos en el tram de l'AP-7
dels vallesos". "Havíem dit 110,
però podria ser 100", explicava
Llatge. De fet, aquesta petició ja
s'havia fet des de l'Ajuntament de
Mollet com a mesura per a la reducció de la contaminació.
Des que l'AP7 és gratuïta, quan
es van retirar els peatges l'1 de
setembre del 2021, el trànsit ha
crescut entre un 40 i un 50%. A
més, des que es van eliminar els
peatges, l'accidentalitat en aquesta autopista ha augmentat. Precisament, l'incendi d'un camió
cisterna dijous al matí a l'altura
de Barberà del Vallès va provocar
retencions quilomètriques.
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MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT TÉ UN PLA PER SUBSTITUIR LES FEMELLES D'AQUEST TIPUS D'ARBRE

EDUCACIÓ L'ACCIÓ VA COMENÇAR A LES 21.30 H A MOLLET

El fruit del ginkgo, un mal de
cap per als serveis de neteja

Docents acampats contra
la temporalitat a les aules

aj.mollet

MOLLET. El ginkgo és un arbre longeu provinent de l'Àsia. La seva
resistència i valor ornamental han
fet que s'hagin multiplicat en els
carrers de les nostres ciutats. Ara
bé, el ginkgo té un problema que
s'ha convertit en un mal de cap per
als serveis de neteja municipals: el
seu fruit. El fruit del ginkgo cau a
la vorera i la seva descomposició
provoca taques que deixen la superfície enganxosa i que, a més,
desprenen mala olor.

Brutícia i males olors

lles plantats a la ciutat. Les ubicacions principals són els carrers
Ferrer i Guardia i Arcadi Viñas, i
l'avinguda de Burgos i el Parc de
Can Mulà.
Davant la problemàtica que provoquen aquests arbres, l'Ajuntament de Mollet té una planificació
per anar substituint els ginkgos
femella dels carrers, a excepció
dels que es troben al parc de Can
Mulà. "Aquests ja tenen més de
20 anys i tenen massa valor. A
més, al parc no és tan greu la caiguda del fruit", explica Broto. Enguany s'han substituït dos ginkgos
(només els que fan fruit) del carrer
Ferrer i Guàrdia, al barri de Can
Borrell. La previsió municipal és
que en tres o quatre anys estiguin
tots substituïts.

La problemàtica del ginkgo a Mollet es tractava en l'últim ple municipal. Mollet en Comú traslladava
al govern municipal les queixes del
veïnat recollides pel col·lectiu Mollet Opina sobre la qüestió. El regidor de Justícia Ambiental, ecologisme i transició energètica, Raúl
Broto, reconeixia el problema:
"Quan el viver et ven aquests
arbres sempre et prometen que
seran mascles que són els que
no fan el fruit però a vegades
són femelles i això no se sap fins
al cap d'uns anys de la plantació", explicava Broto.
Actualment, els serveis municipals tenen detectades al voltant
d'una vintena d'exemplars feme-

EXEMPLAR DE GINKGO

Mentrestant, però, les molèsties
per la caiguda del fruit del ginkgo persisteixen. Per aquest motiu, Broto assegurava al ple que
es prenen mesures com el reforç
especial de neteja. "Pot ser que
s'acumuli en alguns moments la
brutícia al terra però intentem
que sigui un tema prioritari per
als equips de neteja", concloïa
Broto.

POLÍTICA

MOBILITAT

MEDI AMBIENT

Es constitueix el
grup d'interès
Mollet Republicà

Afectació per obres Obre l'Oficina
als trens de la R2 el de Rehabilitació
Energètica
cap de setmana

MOLLET. Un grup de molletans i
molletanes ha constituit un nou
grup d'interès a la ciutat. El grup
batejat amb el nom de Mollet Republicà, neix com un espai de republicans i republicanes de Mollet que "lluiten per un futur de
llibertat, igualtat i fraternitat".
Així mateix, afegeixen que "la monarquia no ens representa i que
és una institució no democràtica".

Adif executarà una nova fase d'operacions a la línia d’ample convencional Barcelona-Granollers-Girona.
La circulació de trens quedarà interrompuda a la R2 entre Montcada i
el Clot des de les 00.30 h del dissabte
dia 11 fins a les 05 h del diumenge dia 12. El pla alternatiu preveu
que els trens acabin el recorregut a
Montcada des d'on s'haurà de fer un
transbordament a peu fins a l'estació Montcada i Reixac-Manresa.

Reforços de neteja

a.mir

PROTESTA Els manifestants davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra
MOLLET. Un grup de docents va protagonitzar dimecres al vespre una
acció de protesta a la comissaria
dels Mossos d'Esquadra de Mollet.
Cinc membres van accedir a l'interior de la comissaria a les 21.30 h
amb la intenció de fer una plantada
pacífica a l'entrada de les dependències policials. L'objectiu de l'acció era fer arribar a la Generalitat
"la situació d'abús de temporaliat" que pateixen els docents interins, segons explicava la Cristina
Martin, membre de la Plataforma
d'Interines Docents (PINDO).

Des de PINDO denuncien que el
49% de la plantilla és interina i que
la regularització que planteja la Generalitat per solucionar el problema no garanteix que mantinguin
la feina: "Busquem no perdre la
feina després de molts anys de
dedicació de servei públic", deia
el Jaume Llebre, un dels portaveus
de PINDO. Els Mossos es van comprometre a fer arribar la protesta
a instànciaes superiors i l'acció va
acabar a les 00 h després que els
concentrats acampessin un parell
d'hores davant la comissaria.

Una obra de teatre amb rerefons didàctic
Protecció civil

MOLLET. L’Ajuntament ha obert
l’Oficina de Rehabilitació Energètica destinada a donar informació,
orientació i assessorament tant
a comunitats de propietaris com
a llogaters de pisos i cases que
vulguin reduir la despesa energètica de la llar. Aquest nou servei
gratuït, estarà ubicat a les dependències de l'arxiu municipal i per
accedir-hi es pot fer a oficinarehabilitacio@molletvalles.cat.

Una vuitantena de persones entre elles moltes famílies amb infants, van poder
gaudir al Mercat Vell de Mollet de la representació de l’obra de teatre A foc
lent. La representació s’emmarca en la campanya de sensibilització Revetlles
amb Precaució que organitza cada any la Direcció General de Protecció
Civil. Després de la representació teatral, des de Creu Roja de Mollet es van
ensenyar els consells en cas de cremades o altres lesions i un membre de la
colla de diables de Mollet va donar consells sobre l'ús dels petards.
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POLÍTICA L'EXALCALDE SOCIALISTA FEIA OFICIAL LA SEVA RENÚNCIA AL CÀRREC DIVENDRES EN UN PLE EN QUÈ VA FER UN REPÀS A LA SEVA OBRA DE GOVERN

Monràs s'acomiada de l'Alcaldia
L.O.

'MOLLET AL COR' Monràs, un cop acabat el seu discurs de comiat, rebia l'aplaudiment del públic assistent
MOLLET. Josep Monràs ja ha deixat
de ser oficialment alcalde de Mollet. Divendres al vespre, el batlle
de la ciutat durant 18 anys s’acomiadava de la ciutadania en el ple
de renúncia, en què va estar acompanyat per alcaldes, companys de
partit, entre els quals el primer
secretari del PSC, Salvador Illa, representants d’entitats i familiars.
“Ho deixo amb serenor i amb
alegria, i continuant servint a
la meva ciutat”, deia Monràs, qui
continuarà com a regidor al Consistori fins al final de mandat.
En el seu discurs de comiat, Monràs feia un repàs a la seva obra de
govern. Entre altres assoliments,

mencionava la constitució del consorci per protegir Gallecs, la construcció del Lledoner, el parc de les
Pruneres, el nou hospital i el sociosanitari i els nous jutjats. “Si m’he
hagut de barallar amb un secretari general del meu partit ho he
fet per la ciutat”, assegurava: “No
m’he arrugat mai davant de ningú per defensar els interessos
de Mollet. Sempre he treballat
amb aquesta perspectiva, potser amb vehemència i duresa, i
si algú s’ha sentit ofès demano
disculpes però sempre m’ha
mogut el bé comú de la ciutat”.
Monràs també destacava els recursos destinats a serveis socials,

sobretot en moments durs com la
crisi immobiliària i la pandèmia.

Reconeixement a la dedicació
En el torn d’intervencions dels
grups municipals, Joan Daví, regidor
de Junts Mollet, destacava el canvi
que va suposar Monràs respecte a la
seva antecessora, Montserrat Tura.
“Va deixar de banda les obres faraòniques i es va centrar en les
necessitats de la ciutadania”, considerava Daví, qui feia una analogia
de l’Alcaldia i la tasca d’un base de
bàsquet, posició que durant anys va
defensar Josep Monràs al CB Mollet.
“Dirigia l’equip, analitzava el joc
i contribuïa al fet que l’equip fos

més eficaç, com ha fet a l’Ajuntament”, concloïa.
Per part de Podem, Núria Muñoz
–Xavier Buzón no va assistir al ple–
agraïa el tracte “humà i accessible” de l’alcalde, a qui li atribuïa
capacitat de “diàleg i consens”.
“No podem lloar tota la seva gestió a l’Alcaldia, perquè si no Podem no existiria, però ara toca
agrair la seva tasca”, apuntava la
regidora de govern.
El portaveu de Ciutadans, Iván
Garrido, destacava l’excepcionalitat del ple. “No és habitual que a
Mollet hi hagi canvis d’alcalde”,
i ironitzava: “Quan jo vaig néixer,
Monràs ja era regidor, però malgrat la diferència d’edat sempre
ens ha tractat amb respecte i consideració”, assegurava Garrido, qui
li agraïa la “dedicació i sacrifici”.
Marina Escribano, portaveu de
Mollet en Comú, també li agraïa la
dedicació. “És innegable la teva
dedicació per fer un Mollet millor, sempre has treballat amb
tenacitat i passió”, deia Escribano, qui amb tot, lamentava “les
maneres de fer i el to bel·ligerant”. “Esperem que el que hem
trobat a faltar en les formes de
fer ara pugui canviar”.
A continuació, va ser el torn d’Oriol López, d’Ara Mollet ERC MES,
principal grup de l’oposició i amb
qui la relació durant aquest mandat ha estat “difícil”, deia López, i
ha arribat fins i tot als tribunals. El
portaveu republicà agraïa a Monràs “l’obstinació, dedicació i els
sacrificis personals” i reivindi-

LA CANDIDATA D'ARA MOLLET DEMANA LA "COMPLICITAT" DELS PARTITS QUE DEMANAVEN UN CANVI A LA CIUTAT EL 2019
arxiu

Marta Vilaret (ERC) es presentarà com
a candidata al ple d'investidura per
"fer visible que és possible un canvi"
MOLLET. La regidora d'Ara Mollet
ERC MES Marta Vilaret ha anunciat oficialment que es presentarà
com a candidata en el ple d'aquest
divendres per triar la persona que
substituirà Josep Monràs a l'Alcaldia. A més de la socialista Mireia
Dionisio, actual alcaldessa en funcions després de la renúncia de
Monràs, Marta Vilaret també es
postularà com a candidata perquè
"aquest ple s'ha presentat com
si fos un pur tràmit de traspàs.
L'elecció de la persona que ha

d'ocupar l'Alcaldia no es pot fer
amb una designació a dit, com si
això fos una successió, sinó que
això és un procés democràtic i
serà el ple qui decidirà", explicava Vilaret en una roda de premsa
convocada dimecres.
Ara Mollet ERC MES fa el pas
amb l'objectiu de "visibilitzar" la
possibilitat d'un govern alternatiu
a l'encapçalat pel PSC, una alternativa "amb possibilitats reals
de governar", segons Vilaret, qui
reconeix la necessitat de "compli-

citats" d'altres grups al Consistori perquè l'aritmètica permeti el
canvi. "Aquesta alternativa l'encapçalem com a principal grup
de l'oposició, però necessitem
complicitats i volem que divendres es visibilitzi que la renúncia de Monràs és una oportunitat per avançar un any el canvi".
Vilaret reconeix les dificultats
de treballar cap acord amb tan
poc marge de temps, però apel·la
"els grups que en el seu moment
van defensar que calia un canvi

MARTA VILARET
a Mollet", entre aquests Mollet en
Comú i Podem, actuals socis de
govern del PSC. "Entenem que
és complicat un moviment tan
sobtat en aquest cas, així i tot,
apel·lem no només a aquest divendres sinó a treballar en els
pròxims mesos per fer possible
aquest canvi", concloïa.

PLE DE TRASPÀS,
AQUEST DIVENDRES
n Aquest divendres a les 19 h se cele-

brarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament
la sessió per investir la persona que
ocuparà l'Alcaldia de Mollet. L'elecció es
fa amb una votació secreta (amb votacions amb papers i urna) i la candidatura necessitarà el suport del plenari amb
majoria absoluta, és a dir, la meitat més
un regidor, en el cas de Mollet 13 vots.
Actualment, l'arc consistorial està format
per 25 regidors: 10 del PSC, 6 d'Ara Mollet ERC MES, 4 de Mollet en Comú, 2 de
Ciutadans, 2 de Podem i 1 de Junts. Si cap
candidatura no obté la majoria absoluta,
es proclamarà automàticament el cap de
llista del partit que hagi aconseguit més
suports en els comicis, en aquest cas Mireia Dionisio, del PSC.

cava el seu grup com l’alternativa.
López considerava que la renúncia
“un pèl estranya” significa “continuisme” i anunciava que el seu
grup presentaria Marta Vilaret com
a candidata al ple d’investidura.

Emoció entre companys
La intervenció més emotiva va ser
la de Mireia Dionisio, companya de
partit i successora de Monràs. Dionisio agraïa el Monràs “alcalde,
company i amic”. “No t’he vist
arronsar els braços mai, ni deixar d’imaginar i pensar per millorar la ciutat”, deia. “Estem orgullosos de la ciutat i plenament
orgullosos de tu i del llegat que
ens deixes”, apuntava. Dionisio li
agraïa de manera personal el seu
acompanyament. “Has estat una
guia per a mi, amb passió, dedicació i lucidesa”, concloïa.
Monràs va voler tancar el seu darrer ple com a alcalde amb un agraïment a la seva família. “S’acomiada
el fill del Lluís i la Juanita, que em
van inculcar tots els valors que
tinc”, deia emocionat. Monràs també agraïa el suport de la seva dona
i els seus fills i assegurava “continuaré portant amb orgull el nom
de Mollet i el meu partit allà on
vagi”. laura ortiz mateo

FESTA DE LA ROSA
A MOLLET AMB ILLA
La militància socialista local tindrà una
nova oportunitat d'acomiadar-se del ja
exalcalde amb la celebració de la Festa de la Rosa, que el PSC organitzarà el
pròxim divendres (20 h) al Parc de Can
Mulà. Hi intervindran el primer secretari
del PSC, Salvador Illa, Monràs i la primera secretària local, Mireia Dionisio .
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ENTREVISTA
Exalcalde de Mollet del Vallès

Josep Monràs i Galindo
“Aquesta ciutat reclama molt i
demana molta presència. Estic
cansat, no de cap però sí de cos”
–Per què deixa l'Alcaldia?
–Crec que ha arribat el moment. Després de més de 18
anys d'alcalde, de la responsabilitat que he portat i amb la
pandèmia pel mig, creia que era un bon moment. El meu
partit em va demanar que continués amb responsabilitats
tant a la Diputació com a l'Ajuntament i jo sempre he estat
a disposició del PSC, a les bones i les dolentes.
–Estava cansat?
–Sí, no tant de cap, però sí de cos. La meva capacitat de
generar idees continua i jo em posaré a disposició de la
Mireia Dionisio i pensaré i generaré coses. Mentalment
continuo tenint molta activitat, però és cert que hi ha un
cansament per tot el temps que porto, de regidor 31 anys
i d'alcalde 18. A més, la pandèmia ha acabat d'esgotar les
piles. També arriba un moment en què vols tenir una mica
més de vida personal, sense renunciar a responsabilitats i
crec que ja em toca.
–Ha explicat que el partit li ha donat llibertat per decidir què volia fer. El PSC no li va plantejar que potser
era el moment de fer el relleu i abandonar l'Ajuntament?
–No, al contrari. El partit em va dir que si volia continuar
tindria tot el suport però jo volia passar a una altra etapa.
Els meus tres primers secretaris –local, de la federació del
Vallès Oriental i a nivell nacional, el Salvador Illa– em van
demanar que seguís donant suport al projecte tant a nivell
local com a regidor com a la Diputació.
–És indubtable que el seu lideratge dins l'Ajuntament
és molt fort, són molts anys com a alcalde... No creu
que això pot afectar el lideratge de la Mireia? Li podria
fer ombra?
–La Mireia Dionisio té la capacitat més que suficient per
ser l'alcaldessa de la ciutat i ser ella mateixa, sense assemblar-se a ningú. Ha de prendre les seves decisions, ha de
fer la composició del seu propi govern, ha de fer el que
cregui convenient i jo respectaré enormement el que ella
determini i l'ajudaré en tot el que ella vulgui, no en el que
jo vulgui. Em dedicaré en cos i ànima a les responsabilitats
que ella em delegui aquest any que queda de mandat.
–El relleu sempre l'havia tingut clar, sempre havia estat la Mireia?
–Sí, no m'ha passat un altre nom pel cap mai. La Mireia és
la persona més idònia per encapçalar el projecte, per això
en aquests últims mandats ja li havia donat moltes responsabilitats importants i de coneixement d'altres parcel·les
de l'Ajuntament per tenir aquesta expertesa dins la casa.
–El fet que sigui diputada al Parlament i que a més estigui molt engrescada amb aquest càrrec, creu que pot
afectar la seva feina a l'Ajuntament?
–Això és una decisió que ella haurà de prendre. Jo no soc
qui per dir-li què ha de fer. El que sí dic és que aquesta
ciutat reclama molt, i ho sé per experiència.
–Llavors, creu que hauria de sacrificar el seu escó al
Parlament?
–No, jo no he dit això. Ella haurà de prendre la seva decisió, només dic que la ciutat reclama molt i demana molta
presència. Durant molt de temps la ciutat sempre ha tingut
l'alcalde al seu costat i he estat a tot arreu. I en això sí que

Després de 18 anys a l'Alcaldia, Josep Monràs
ha deixat el càrrec. El socialista repassa aquests
anys en política i part de la seva obra de govern,
parla de la seva successora, Mireia Dionisio, de
la relació amb l'oposició i de quins són els seus
plans de futur més enllà del 2023

haurà de fer l'esforç. Perquè ser l'alcaldessa de la ciutat no
significa ser-ho des del despatx sinó fent i trepitjant carrer.
–Com definiria la teva relació amb l'oposició? Quin balanç en faria?
–L'oposició és molt gran i són molts anys... Però intentaré
fer un repàs. Ciutadans sempre ha tingut una actitud de
responsabilitat, mantenint-se ferms en les seves conviccions, però quan es plantejaven temes de ciutat hem arribat
a entendre'ns. Amb comuns hi ha hagut moments de tot.
En aquesta última etapa han estat més propers a ERC amb
qui es diu que ja tenen acords per a la legislatura que ve i
això ha fet que ens veiessin com a rivals. Jo no vaig rebre
cap proposta per arribar a un acord de govern amb ells...
–Però els socialistes els hi van proposar?
–Jo vaig tenir una
reunió amb la MaLa pandèmia ha acabat de
rina Escribano i
gastar les piles i ara vull tenir
ells en cap cas van
mostrar cap intemés vida personal perquè
rès a arribar a un
crec que ja em toca
acord.
–És cert, però,
que fins a aquest La Mireia Dionisio té capacitat
últim
mandat
més que suficient per ser
amb Podem, en
els 18 anys d'Alalcaldessa i prendre les seves
caldia, el PSC no
decisions, que jo respectaré
havia arribat a
cap pacte de govern amb una força d'esquerres. No creu que hi ha una
part de corresponsabilitat?
–Sí, però és curiós perquè la Marina diu que sempre hem
buscat el pacte amb les dretes, però és absurd perquè ara
governem amb Podem.
–Però CiU ha sigut el soci preferent històricament...
–Quan es vol un acord és un acord entre dos i en aquest
cas no hi ha hagut cap tipus de voluntat. Ara governem
amb Podem, que jo diria que és d'esquerres, i en l'anterior
mandat vaig estar durant quatre anys governant amb set
regidors i sense perdre ni una votació. Allà vaig arribar a
acords amb molts partits, tot i que alguns continuen dient
que em tanco i que amb mi no hi ha diàleg.
–Segueixi amb el balanç de relacions amb l'oposició.
–Amb Podem hem arribat a un nivell de confiança molt bo,
tant amb la Núria Muñoz com el Xavier Buzón. ERC ha fet
una legislatura de confrontació permanent, arribant als
jutjats. Crec que hi ha hagut casos èticament reprovables.
–Però no creu que aquesta confrontació és mútua?
S'ha arribat als tribunals per denúncies creuades...

–Però sempre hi ha una primera denúncia i ERC és qui comença a denunciar malversació de fons, prevaricació... jo
l'únic que faig és defensar-me. L'actitud de confrontació
ha vingut per part d'ells. Quan a mi se'm fa l'escratxe pels
volts de l'1-O tots els partits menys ERC van dir que allò
era inadmissible, però ERC calla. La persecució que va tenir la meva família és inadmissible.
–Això és poder una de les coses que més l'ha cremat
de l'Alcaldia?
–No. Sempre dic que la meva família és sagrada i quan els
ataquen és un fet que em genera tensió i m'angoixa, no els
atacs cap a mi perquè els assumeixo i formen part de la
meva motxilla com a alcalde. Quan algú em pregunta què
és el que més m'ha afectat d'aquests anys en política sempre explico que va ser tenir la meva mare molt malalta a
punt de morir i haver d'estar fent d'alcalde. Van ser moments molt durs. Recordo la inauguració del Mercat Vell
com a sala polivalent i tenir la mare malalta i poc després
perdre-la. Aquells van ser moments difícils.
–I amb Junts Mollet? Com ha estat la relació?
–En les diferents èpoques, com a CiU, com a PDeCAT i com
a Junts hi ha hagut bona relació. Amb el segon pacte de govern amb CiU, perquè el primer el va signar la meva antecessora, es va crear un clima de treball i confiança molt bo.
Sempre han posat els interessos de ciutat per sobre dels
de la marca electoral. En política municipal, els partits,
tots, nosaltres també, hauríem de fer l'esforç per buscar
el benefici per a Mollet, més enllà de les banderes. Hi ha
debats al ple que desconnecten la gent, perquè cada cosa
té el seu espai de debat.
–En aquest últim mandat, precisament, hi ha hagut la
polèmica per la manca de mocions que poden passar
a ple, i s'ha acusat que hi hagués voluntat que no es
donés aquest debat.
–Això que li diguin als presidents del Parlament... hi ha una
sentència del Suprem que diu que no poden passar temes
on no hi hagi una correspondència de competències i ara
cada cop que entra una moció, jo no la toco, se'n va a secretaria i el secretari decideix, jo no faig cap intervenció. Hi ha
vegades que ni tan sols jo entenc el criteri però accepto la
seva decisió perquè si no es pot incórrer en una il·legalitat.
–Si fem balanç d'aquests 18 anys què destacaria com
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a obra de govern més enllà de la despesa en serveis
socials, de la qual sempre ha presumit?
–Hi ha una cosa a nivell d'obra que s'identifica molt amb
mi que és la humanització de l'espai públic, amb l'exemple
del parc de les Pruneres. Vaig definir des del principi com
havia de ser tot i les crítiques inicials. També vaig participar en el disseny del parc de la plaça Pau Casals, també
molt criticat, però on després tots els partits polítics s'hi
han fet fotos. Aquest tipus d'urbanisme verd i agradable.
També el començament administratiu de la defensa de Gallecs comença amb el Josep Monràs com a alcalde i sense
el Josep Monràs com a alcalde juntament amb la Marina
Geli, consellera de Salut del moment, i el president de la
Fundació Sanitària Mollet, Martí Fabré, Mollet no tindria ni
l'hospital actual ni el sociosanitari, i això és un canvi subs-

tancial que ha tingut la ciutat.
–I mirant en perspectiva, hi ha alguna decisió o alguna
obra de govern que ara no faria igual?
–Segurament sí, perquè no hauré tingut un 100% d'encerts però si me'n demanes una... –llarg silenci– no te'n
sabria trobar...
– De la crítica que al teixit comercial de la ciutat li falta
un impuls, què n'ha de dir? Potser això seria una de les
coses que es podria haver fet millor?
–Sí potser sí, però aquí hi ha un handicap. El nostre urbanisme no ha creat espais físicament parlant on les grans
marques puguessin venir perquè busquen uns emplaçaments concrets i amb uns dimensionats concrets que no
han trobat a la ciutat. Aquí, a més, s'afegeix una segona
cosa i és que quan hi havia algun emplaçament interessant
que cumplia aquestes dues condicions, els propietaris dels
locals plantejaven uns preus inassumibles.
–S'han perdut oportunitats a la ciutat en aquest sentit?
–Sí, totalment. Jo he estat amb directors generals de grans
firmes interessats en instal·lar-se a Mollet i dir-me que
se'ls hi plantejaven uns preus inassumibles, i en això com
a alcalde no hi pots intervenir perquè és propietat privada.
Però també cal pensar que el model comercial del futur no
serà com el que tenim ara i el comerç ha de trobar la seva
oportunitat i trobar la diferència que dona valor afegit.
–Però estem veient que la tipologia de comerç que
s'està implantant a Mollet difereix bastant d'aquest
model de valor afegit.
–Sí i aquí tornem al que dèiem dels espais i els preus que
s'estan demanant. Per exemple l'espai de l'antic Cinema
Catalunya, on ara hi ha un establiment d'articles de la llar
que porten xinesos, és immens però les firmes tenen unes
ràtios de pagament i els altres tenen unes altres ràtios... Els
eixos comercials s'esta transformant i a més hi ha un altre
tema, que és més social i que té a veure amb el sacrifici,
abans n'hi havia molt més.
–Què li ha quedat en el tinter com a alcalde?
–Moltes coses. El concepte de ciutat és viu, no s'acaba mai.
M'hagués agradat que s'hagués desenvolupat abans el Calderí perquè això genera més oportunitats en equipaments
i habitatge. La rehabilitació de Jaume I, tenir un equipament esportiu nou a la ciutat, la remodelació que començarà del pavelló de Riera Seca... acabarem això i seguiran
havent-hi coses en el tinter.
–Moltes d'aquestes coses que comenta són equipaments esportius. Vostè ha estat regidor d'Esports des
del 1991. Creu que l'esport ha sortit beneficiat a la ciutat? Que la cultura n'ha sortit perjudicada?
–No, de cap de les maneres.
laura ortiz
Si se'm pregunta sobre l'àmbit d'esports, quan jo vaig
començar hi havia un grupet
d'unes 15 persones que feia
activitat física de manteniment, una superpoblació de
clubs de futbol, les instal·lacions estaven com estaven,
tots els camps de futbol
eren de sorra... Ara tots són
de gespa, tots tenen equipaments remodelats, tenim Ca
n'Arimon, la Nit de l'Esport i
la Festa de l'Esport al carrer.
–Llavors, a nivell d'equipaments sembla que sí que
surt més malparada la cultura...
–No. Vaig remodelar sencer
el teatre de Can Gomà, ara
tindrem l'auditori que es farà
a l'escola d'infermeria, en
què hi participem. Vaig crear
una nova sala de dansa, vaig
remodelar l'escola municipal
de música... això és època del

Josep Monràs. No podem pensar que tot passi perquè hi
hagi un espai perquè les colles puguin celebrar les seves
activitats, perquè si les colles han celebrat moltes de les
seves activitats ha estat gràcies al suport de l'Ajuntament
i si moltes de les entitats han pogut desenvolupar la seva
activitat ha estat gràcies en bona part a aquest suport municipal. A vegades es fa un discurs una mica contradictori
que és que volen ser autònoms però demanen que els hi
fem i els hi paguem.
–Llavors, creu que no haurien de tenir cap queixa...
–No, no, no és això. És important tenir un espai per a les
entitats culturals de la ciutat perquè l'Era, que també la
vaig remodelar jo, ha quedat insuficient. Per això s'estan
buscant espais amb la regidora de Cultura perquè puguin
desenvolupar les seves activitats. Però passa una cosa, i
és que les activitats
són molt diverses Hi ha una cosa que s'identifica
i les de soroll com
molt amb mi i és la
puguin ser gralles,
timbals... han d'es- humanització de l'espai públic,
tar en un lloc on no
amb les Pruneres de referent
molestin els veïns
perquè això ens genera un conflicte.
Si moltes entitats culturals
–De cara al futur,
han pogut desenvolupar la
què li diria a la
seva successora?
seva activitat ha estat gràcies
–Que sigui ella maal suport de l'Ajuntament
teixa. Que prengui
les seves pròpies
decisions i que pensi en ciutat, en el sentit més ampli de
la paraula. Que pensi en les urgències que sorgiran cada
dia però que tingui la serenor també d'aixecar la mirada i
pensar què passarà el 2030, perquè si no les urgències et
fan perdre oportunitats. Ara, jo crec que té la capacitat i el
coneixement. Sempre dic que entre la porta d'un regidor i
d'un alcalde hi ha un abisme perquè al despatx de l'alcalde
és on s'ha de prendre l'última decisió.
–Ara vostè ja no haurà de prendre decisions com a alcalde. Quines haurà de prendre a més de com a regidor d'Esports?
–Les que em demani la nova alcaldessa... jo no sé quines
àrees portaré.
–De veritat? Costa de creure... Doncs quines li agradaria portar?
–Jo li vaig dir que volia acabar l'etapa com a responsable
d'Esports i la podré ajudar en el que ella consideri necessari. Hi ha un tema més emotiu que és el Centre d'Estudis
per la Democràcia Jordi Solé Tura, que m'agradaria seguir
portant, temes de promoció econòmica en què la meva experiència pugui servir no tant per al dia a dia sinó a nivell
més estratègic... però on ella vulgui, totes les àrees me les
conec. Això si, han de ser àrees en què la meva presència
social a la ciutat sigui la necessària i imprescindible, per
una qüestió personal.
–I vostè què farà el 2023?
–No hi he pensat, ho pensaré quan toqui.
–Però li agradaria continuar en política o a l'administració pública o voldria provar el sector privat?
–No hi he pensat gens. Quan comenci a arribar el moment
començaré a pensar-hi... Poden passar moltes coses que
no controlem. Hi haurà Jocs Olímpics a Catalunya? Què
passarà a les eleccions andaluses? I a les catalanes? I si el
Salvador Illa guanya les eleccions?...
–Li agradaria ser conseller?
–No ho sé. No et dic que sí que m'agradaria. Però si una
part de la meva renúncia avui és per tornar a tenir una
vida personal, les meves condicions personals del moment
també condicionarien la meva decisió.
–I si hi haguessin Jocs Olímpics a Catalunya voldria estar-hi vinculat a l'organització?
–Home, per suposat, tenint en compte a més que vaig començar la meva etapa política com a olímpic amb la subseu de Mollet el 1992. Si l'Alejandro Blanco, president del
Comitè Olímpic Espanyol i responsable de la candidatura,
vulgués, jo encantat d'escoltar-lo. laura ortiz
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EQUIPAMENTS

TRIBUNALS EL MOLLETÀ TAMBÉ VA ANUNCIAR QUE HA RECORREGUT LA SENTÈNCIA D'UN ANY I MIG DE PRESÓ DEL PRIMER JUDICI

Cinc empreses opten
a l'institut escola

Brian Bartés: "Estic content i
enfadat amb la meva absolució"

PARETS. A l'abril es tancava el període per presentar ofertes per
construir l'institut escola i s'hi van
presentar cinc empreses. Amb tot,
encara no s'ha adjudicat el projecte.

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
31/05 Ana Piñero Pérez
01/06 Mercedes Miñarro Albarracín
01/06 Carmen Butjosa Sors
02/06 Vicente Torrens Segalés
04/06 Félix Egea Zapata
04/06 Josefa Urban Villanueva
SANTA PERPÈTUA
01/06 Encarnación Nieto Vilchez
02/06 Ángeles V. Hernández Torres
02/06 Maria Jesús Otero Fernandez
05/06 Manuel Bermejo García

87 anys
91 anys
92 anys
88 anys
50 anys
101 anys
90 anys
60 anys
66 anys
77 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

S.C.

MOLLET. El molletà Brian Bartés, acusat d'agredir un Mosso
d'Esquadra als aldarulls durant
la protesta contra el Consell de
Ministres a la capital catalana el
desembre del 2018, va ser absolt
fa uns dies per l'Audiència de Barcelona. El de Mollet va voler explicar la seva versió en un acte públic
celebrat dissabte a la plaça de Catalunya.
Bartés es mostrava "molt content" per haver estat absolt en el
judici pels fets del 2018, afirmant
que s'ha tret "un pes de sobre"
i que "passar de sis anys a zero
està molt bé". Tot i això, el molletà

"no és únic", ja que actualment hi
ha "molts altres casos de persones que es manifestaven passant
pel mateix". El de Mollet també
denuncia que el seu judici ha estat
plagat d'irregularitats.
A l'acte, l'advocada de Brian Bartés, Norma Pedemonte, també va
expressar el seu desacord amb el
judici catalogant-lo de "greu i denunciable". Pedemonte creu que
"tant els mossos com els jutjats
són responsables de tot el que
ha patit el Brian". Igual que el de
Mollet, l'advocada també cataloga la detenció de Bartés com
"totalment gratuïta" i feta "per
intimidar".

Reclamació pel primer judici

EL MOLLETÀ Durant la roda de premsa que va oferir dissabte a Mollet
lamentava que "aquests tres anys
i mig de patiment no desapareixen". Brian Bartés també mostra el
seu enfadament perquè el seu cas

Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers
www.toldosperez.com · info@grupotoldosperez.com

Bartés i la seva advocada també
van anunciar que han recorregut
la sentència del primer judici, que
condemna a Bartés a un any i mig
de presó per haver donat una puntada de peu a un mosso d'Esquadra
durant les protestes del Tsunami
Democràtic al Camp Nou el desembre del 2019. S.C.

Validada la candidatura
conjunta de Turull i Borràs
PARETS. L'exconseller paretà Jordi
Turull ha estat escollit secretari
general de Junts per Catalunya.
Així ho va decidir la militància
del partit, que va validar la seva
candidatura conjunta amb Laura
Borràs –elegida presidenta– i la
resta de càrrecs pactats per a la

nova executiva. Amb 1.854 vots
(92%), l'exconseller va obtenir
més suports que la presidenta del
Parlament, que en va rebre 1.776
(78,5%) per part de la militància
de Junts. Borràs i Turull van pactar
repartir-se el poder a la cúpula del
partit en peu d'igualtat.

ACTE PER ABORDAR EL VESSANT HISTÒRIC I ECONÒMIC DE L'OTAN
S.C.R.

Gaudeix de
l’estiu amb estil

93 593 17 76
Consulteu condicions: subjectes a l’aprovació d’entitat financera

Conèixer l'OTAN per reflexionar-hi
La plataforma Per la pau, contra les guerres, OTAN no, bases fora va fer un acte a La
Marineta divendres passat –just quan es complien 100 dies de l'esclat de la guerra
a Ucraïna–. L'objectiu era "difondre a nivell històric el que ha estat l'OTAN i la
Unió Soviètica i què representen avui". Per fer-ho, van comptar amb dos experts,
l'historiador Joan Tafalla i l'economista Ramon Franquesa, amb la pretensió que els
ciutadans en poguessin reflexionar. Ara per ara la plataforma no té cap grup format
a la comarca, però no descarten que es pugui acabar formalitzant.
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Jornada a Gallecs per conèixer els grups de consum

Descens de la contractació

Dissabte tindrà lloc una trobada a Gallecs sota el nom de Les diferents
formes dels grups i cooperatives de consum, coorganitzada pel grup de
consum agroecològic molletà Cinc Quarteres i per l'Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental. La jornada arrencarà a les 10 h a la plaça de l’Església de
Gallecs, amb una passejada agroecològic i a les 12 h, es farà una xerrada.

El Baix Vallès ha tancat el maig amb un descens
de la contractació del 22,5% respecte al mes
anterior, segons dades de l'Observatori-Centre
d'Estudis del Vallès Oriental. En concret, es van
formalitzar un total de 3.547 contractes.

TEIXIT INDUSTRIAL EL SOLAR DE LA HISTÒRICA FÀBRICA MOLLETANA ÉS DE 44.000 METRES QUADRATS I S'HA VENUT PER 17,6 MILIONS

OCUPACIÓ

La multinacional Goodman
compra els terrenys de la Tenería
per fer-hi un centre logístic

Nou descens
històric de l'atur
al Baix Vallès en
un mes de maig

arxiu

LA TENERÍA La fàbrica va tancar les seves portes a la ciutat de Mollet fa 15 anys, l'any 2007, i es va enderrocar el 2012
MOLLET. El sector logístic continua
creixent a Mollet. La multinacional Goodman, promotora de naus
logístiques, ha comprat a la immobiliària Casacuberta els terrenys
de l'antiga Tenería, segons han
confirmat fonts de la companyia a
aquest diari, sense donar més detalls de l'operació.
Segons publicava el diari Expansión, les antigues naus de la històri-

ca fàbrica Tenería Moderna Franco-Española de Mollet deixaran
pas a un centre logístic. La parcella adquirida per Goodman, compta
amb una superfície de 44.000 metres quadrats i 60.000 metres quadrats d'edificabilitat. Les bones
comunicacions amb connexió directa a dues de les principals vies
d’accés nord a Barcelona: les carreteres C-33 i C-17 i la situació al

costat de l’estació de Mollet-Sant
Fost, han estat algunes de les característiques valorades per Goodman, que és un dels principals
promotors de naus logístiques del
món amb més de 46.000 milions
d’actius en gestió.
Segons Expansión, el cost de la
compravenda dels terrenys ha estat d’uns 17,6 milions d’euros i la
companyia planejaria construir-hi

Un actiu a Can Prat

MÉS UNA DÈCADA
AMB EL SOLAR DE
CAN PRAT BUIT

MOLLET. El mes de maig ha tancat
A principis de 2012 es va iniciar l'enderroc
definitiu del que quedava de la històrica fàbrica de la Tenería Moderna Franco
Española, la pelleria que tenia els seus
orígens a finals del segle XIX. La fàbrica
va tancar portes definitivament el 2007 i
els edificis que integraven tot el complex
industrial van entrar en un ràpid procés
de degradació que va fer perdre alguns
elements patrimonials com la nau a nau a
tocar del carrer Bilbao, que va haver de ser
enderrocada pel seu estat ruïnós després
d’un espoli flagrant que va causar danys
estructurals importants. Tot i perdre la nau,
sí que s'ha mantingut la façana amb les
voltes que dóna al carrer Bilbao i el xamfrà
encarat a l’estació per poder mantenir el
mosaic al·legòric del comerç i la indústria
obra de Lluís Bru. L'emblemàtica xemeneia també resta dempeus. Des del seu
tancament la finca ha passat per diversos
propietaris com Anida, del BBVA, i la immobiliària Casacuberta.

una plataforma logística multiplanta com les que té a Molins de
Rei i Castellbisbal. Actualment, el
grupo disposa de 220.000 m2 d'actius logítics sota la seva gestió a
Espanya.

amb un nou descens de l'atur al
Baix Vallès. En concret, la xifra de
persones desocupades s'ha reduït
un 4,70% respecte al passat mes
d'abril, mentre que el descens interanual ha estat del 23,44%. En
xifres absolutes, són 6.252 les persones desocupades a la subcomarca i la taxa d'atur és del 10,25%,
segons dades de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental. Tot i que el descens ha estat
generalitzat arreu del Baix Vallès,
destaca la davallada d'un 12,56%
d'aturats a Montmeló respecte al
mes passat i una taxa d'atur del
8,77%; d'un 10,81% i una taxa
d'atur del 8,11% a Santa Maria, i
d'un 8%, amb una taxa d'atur del
9,98%, a Martorelles. Tant a la
Llagosta com a Mollet i Montornès
la caiguda ha estat del 4%, 4,36%
i 4,71%, respectivament. Així, la
Llagosta ha tancat el mes de maig
amb una taxa d'atur de l'11,67%,
Mollet del 10,64% i Montornès de
l'11,20%. Mentre que a Parets la
davallada ha estat del 2,41% amb
una taxa d'atur del 8,78% i a Sant
Fost, de l'1,42%, amb una taxa de
desocupats del 8,86%.

LABORAL EL SINDICAT HA DENUNCIAT DAVANT INSPECCIÓ DE TREBALL EL SINISTRE MORTAL QUE VA TENIR LLOC DIJOUS PASSAT A L'EMPRESA MOLLETANA PREZERO
a.mir

Concentració de la CNT
a Mollet en contra de la
sinistralitat laboral
MOLLET. Una vintena de persones
es van concentrar aquest dimecres
davant les portes de l'Ajuntament
de Mollet per demanar mesures
"més eficients" en contra de la
sinistralitat laboral, dsprés que
dijous de la setmana passada un
operari de l'empresa PreZero GTR,
al polígon industrial de Can Prat de
Mollet, morís atrapat en una premsa d'escombraries mentre feia tasques de manteniment.
El sindicat també ha denunciat

davant Inspecció de Treball el sinistre mortal que va tenir lloc la
setmana passada a Mollet.
"Des del sindicat tenim una
campanya permanent contra la
sinistralitat laboral i cada vegada que hi ha un sinistre mortal
intentem visibilitzar-lo, perquè
considerem que desgraciadament no es presta prou atenció a aquest tipus d'accidents",
alertava Genís Ferrero, secretari
d'acció sindical de CNT del Vallès

Oriental.
Segons Ferrero, des del gener
i fins a l'abril hi ha hagut 26 accidents mortals a Catalunya, el que
suposa un 44% més que l'any passat: "Tenint en compte que el
2020 va ser el pitjor de la dècada, pel que fa a accidents laborals mortals -van haver-hi 10
accidents laborals mortals a la
comarca-, pensem que es prou
preocupant la situació perquè
es pari atenció des de les empreses i les administracions",
adevertia.

Concentrats davant la fàbrica
Per altra banda, treballadors de
PreZero van organitzar aturades
durant la jornada laboral de divendres en suport a la víctima.

REBUIG La CNT va organitzar dimecres una concentració a Mollet
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OPINIÓ

Cridar molt no vol dir tenir raó

Editorial

COMERÇ EN TRANSFORMACIÓ

ROSA

El teixit comercial de Mollet té aquest cap de setmana una cita amb el Mollet
és Fira, l'esdeveniment promocional que comptarà amb la participació
de gairebé 300 establiments i firmes sigui per mitjà de sortejos o amb
presència amb estands que es mostraran al centre de la ciutat. Després
de dos anys de pandèmia, el sector –fortament castigat– intenta
recuperar-se i retrobar-se amb el seus clients tot i l'esgotament que
arrossega no només per la crisi sinó per la transformació d'un sector que
agafa amb el peu canviat molt comerç tradicional. La situació actual del
sector i els canvis que s'estan vivint en les transaccions comercials –
digitalització, grans distribuïdores, venda a domicili– obliguen a repensar-se
i a reorientar el paper de les administracions. Les dificultats del comerç a la
ciutat estan identificades i les accions a dur a terme es van presentar ja el
2017 amb el Pla de revitalització comercial i de serveis de Mollet. Cal doncs
prémer l'accelerador en l'execució per no perdre més oportunitats.

Una història de dues inversions
JAUME

MARTORELL
Doctor en Administració i
Negocis per la Queen Mary,
University of London. Tècnic
del Grup Parlamentari d’ERC
en matèria d’economia

es dues possibles inversions a Parets del Vallès, que hem conegut els
últims mesos, il·lustren la importància del lideratge públic a l’hora
d’impulsar el teixit empresarial.
La primera inversió és la de l’empresa Alemanya Freudenberg ubicada en el Polígon Industrial de Can Volart. El passat 16 de març el
president Aragonès i el conseller Torrent van
visitar la seu de la companyia a Baden-Württemberg per anunciar un projecte d’inversió
de 10 milions d’euros per construir una planta d’automoció, altament robotitzada i que
operarà sense fer ús de combustibles fòssils.
La segona inversió s’ha conegut quan el
Govern municipal ha modificat el Pla General per a permetre la construcció d’una gran
superfície comercial, als terrenys entre els
carrers Barcelona, Migdia i Lluís Companys.
Són dues inversions que il·lustren la capacitat del sector públic per a mobilitzar els recursos del sector privat. En el primer cas, la Generalitat de Catalunya utilitza la xarxa exterior
d’ACCIÓ per captar inversions amb l’objectiu
de re-industrialitzar el país. En el segon cas, el
Govern municipal utilitza les seves competències urbanístiques per aconseguir contrapartides a canvi de donar llum verda al projecte de
la promotora sabadellenca ARIAL FOMENTO.

L

Aquestes dues inversions també dibuixen
les prioritats dels diferents gestors públics.
La primera per a transformar la indústria
catalana cap a una direcció més verda i més
sostenible. La segona cap un model que ja
hem conegut: grans superfícies comercials i
promoció urbanística.
El problema de la proposta del consistori és
que aquest model de (gran superfície, ampliant ofertes d’aparcament) ens remet a temps
i errors passats. És una operació pròpia del
“desarrollisme” socialista dels últims 90 i primers 2000, del Sabadell de Bustos o la Roca
Village de Salvador Illa.
Es pot dibuixar fàcilment un projecte alternatiu: espais comuns en comptes d’aparcaments, potenciar el llegat històric de la
zona –com el refugi antiaeri de la guerra civil– en comptes d’ignorar-ho, apostar per un
eix comercial que fes reviure també la trama
urbana i comercial del cast antic i no en una
gran superfície que pot suposar la seva sentència de mort.
Aquesta aposta amb sabor “vintage” no és
sorprenent venint d’un PSC que s’ha consolidat com el braç polític de Foment del Treball
a Catalunya amb una única recepta: fer el mateix de sempre i pels de sempre.
Això no obstant, per a transformar el país ens
calen més notícies com la primera inversió, que
ens permetin passar de competir en serveis
precaris a fer-ho en indústria de valor afegit. I
també que els municipis facin un ús creatiu de
les seves competències urbanístiques, construint pobles caminables i ciclables i assegurant-se que quan un promotor es beneficia de
canvis en l’ordenació això es reverteix en guanys
comuns i no només en benefici privat.

sommollet.cat
Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt
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MARTÍ I CONILL
Regidora de Sumem
Esquerres a l’Ajuntament de
Parets del Vallès

l poble de Parets avui per avui no
té sòl per construir-hi habitatges.
Si bé el pla general preveu sectors
edificables no estan desenvolupats. No tenir sòl disponible per fer habitatges vol dir que molts joves del nostre poble
han de marxar a buscar habitatge a altres
pobles. Aquesta és una crítica que se'ns fa
als polítics i amb raó.
L’actual equip de govern de Parets des de
fa temps està intentant desenvolupar sectors per donar resposta a la necessitat de
disposar de sòl per construir.
Així ho hem fet amb can Fradera, amb el
PE-5 i amb el sector de la Bendibèrica, treballant per eliminar els obstacles que no ens
permeten avançar. Ho fem fonamentalment
en aquests àmbits i ho seguirem fent pel futur dels nostres joves i del poble, sempre a
poc a poc perquè l’urbanisme requereix reflexió i consens.
El pla especial número 5, conegut com el
plàtan del nucli antic es troba situat entre
els carrers Barcelona i Lluís Companys està
aprovat definitivament des de l’any 2010
pel ple de l’Ajuntament amb un informe previ favorable de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona. En el ple es va aprovar per unanimitat, també amb el vots favorables dels dos
regidors de CiU, Joan Martorell (ara a ERC) i
Francesc Pulido.
El pla preveu 117 habitatges amb un sostre construït de 12.000 metres quadrats i
139 aparcaments privats amb edificis de
planta baixa més, dos i més cinc, tot això en
un punt alt del municipi. Aquest pla no s’ha
desenvolupat perquè el promotor va fer fallida passant el sòl a la SAREB. La SAREB ha venut aquests terrenys a un promotor que pot
construir sense cap trava el que està aprovat,
però va decidir presentar una proposta de
modificació que nosaltres, com no podia ser
d’altra manera, hem estudiat i ens ha semblat una oportunitat bona i millor que la que
hi havia aprovada fins ara.
La proposta baixa a la meitat els metres
quadrats construïbles, passant de 12.000
a 6.000. De 3.000 es cedeix el dret i el sòl a
l’Ajuntament per construir-hi 40 habitatges
de protecció oficial. Els altres 3.000 es destinen a comercial entre magatzem, superfície mitja i petites, a més de crear en superfície 99 places d’aparcament d’ús públic, una
molt bona cosa per al nucli antic, ja que s’ha
de tenir en compte que aquest espai està a
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cinc minuts caminat de la plaça de la Vila pel
carrer Barcelona.
L’equip de govern ha valorat la proposta i
estima que és millor que la que hi ha aprovada fins ara perquè redueix el sostre a la meitat. Per altra part una superfície comercial
en aquest indret estimem que pot contribuir
a revitalitzar el comerç local, tot tenint en
compte que el comerç ha canviat molt en els
últims temps així com els nostres hàbits de
compra.
Les superfícies grans o mitges atreuen
compradors i el petit comerç sobreviurà
si s’especialitza en productes concrets que
aportin proximitat i qualitat, aprofitant-se
de la centralitat de les superfícies mitges
que atreuen clients com ja s’està veient en
algunes zones i sembla que el futur anirà cap
aquí. La superfície comercial de IVECO, hem
comprovat que ha revitalitzats el comerç a
l‘Eixample, per què no provar-ho en el casc
antic a més petita escala? A més una zona comercial sempre crea llocs de treball.
Prèviament a l’aprovació inicial es va fer
una reunió amb les comerciants del nucli
antic perquè disposessin d’aquesta informació amb antelació.

La nova proposta de pla per a la
zona coneguda com el plàtan és
millor perquè redueix el sostre
a la meitat i ajudarà a revitalitzar
el comerç del nucli antic

Alguns partits polítics de l’oposició com
Ara Parets ERC i Junts per la República, han
difós informació que no s’ajusta a la realitat.
Convidem a tothom que tingui interès en el
tema i vulgui informació que passi per l’Ajuntament i els tècnics els podran informar detalladament de la proposta. No és veritat que
es faran 117 habitatges més una superfície
comercial, no és veritat que aquest espai és
una zona verda.
Menció a part les referències arqueològiques i les expressions fora de to que vàrem
haver de sentir en el ple municipial en què
es va parlar sobre el tema. A veure si s'assabenten que ja hi ha un pla aprovat definitivament i és executiu, i que aquesta proposta
el millora. No és bo mentir perquè la gent té
dret a informació fidel.
Difondre mentides és molt arriscat perquè
es juga amb la bona fe de la gent. La crítica
política sempre és legítima, mentir no, qui
pensa que pot guanyar uns vots mentint està
molt equivocat.

sommartorelles.cat
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És temps de dones

Bústia
Gràcies Parets!
Recordo com si fos ahir aquell fred dia de
desembre de 2008 que em vaig incorporar
com a metgessa al vostre CAP de Parets.
Des del primer moment vaig notar el vostre escalf que em feia sentir com a casa.
Poc a poc us anava coneixent a vosaltres, a
les vostres famílies, els vostres problemes
de salut, els vostres neguits. A la consulta 8 del CAP notava que formava part de
les vostres vides, que confiàveu en mi. I jo
mirava d'exercir la que és la meva vocació
amb la màxima professionalitat possible,
amb proximitat, honestedat i lleialtat cap
a vosaltres. M'alegrava dels vostres èxits
o de quan us podia acompanyar i ajudar a
solucionar algun tema mèdic. Compartia
el vostre dolor quan les coses no sortien
bé. Sóc conscient, però, que segurament
alguna vegada us hauré fallat i no haureu
trobat en mi allò que necessitàveu o esperàveu en un moment donat, que no sempre
hauré estat a l'alçada. I us demano disculpes si en algun moment no us heu sentit
atesos com tocava.
Vull aprofitar per agrair als companys
de l'equip tots aquests anys treballant
plegats. Gràcies als companys d'admissions (l'Eli, la Laura, l'Ana, l'Esther, l'Àngel,
la Marta, la Loli, l'Edu) per la seva professionalitat i l'ajuda que m'han ofert en tot
moment. Gràcies també als companys d'infermeria, TCAIs, llevadora (la Gemma), TS,
Yolanda, Fátima, Encarna... gràcies per tots
els moments compartits. A tots els metges
amb els quals he treballat aquests anys
(incloent les pediatres i l'odontòleg) moltes gràcies perquè tots m'heu ensenyat alguna cosa. Sense menystenir ningú, no puc
no destacar el Dr. Carlos Aguilar i la Dra.
Margarita Alsina. Gracias, Carlos, por tu
empatía, por valorarme, por ser tan buen
compañero y por todos tus consejos. I gràcies, Marga, per la teva forma d'exercir la
Medicina, tot un exemple a seguir. Gràcies

per ser-hi absolutament sempre. T'estimo
molt.
Vull agrair a l'Ajuntament de Parets la
gran acollida que em van fer quan em van
donar una beca d'investigació per un projecte de recerca. Gràcies a tots els mitjans
de comunicació locals (moltes gràcies,
SomParets!) per fer la difusió de l'estudi. I
gràcies a vosaltres que, de forma totalment
desinteressada, vau voler participar com a
voluntaris. Vosaltres vau posar el projecte
en marxa.
Recentment, l'Acadèmia de les Ciències
Mèdiques m'ha atorgat un dels seus premis,
el de millora de la qualitat assistencial. Un
honor que vaig aprofitar per refermar el que
és el meu compromís: intentar fer sempre
el millor pels pacients. Mai hauria imaginat
que marxaria de Parets sense poder acomiadar-me de vosaltres de la mateixa manera que us vaig conèixer: passant visita a la
consulta 8 del centre. Sé que molts us heu
preocupat per mi en aquest temps que no
he pogut estar al vostre costat i us ho agraeixo de tot cor. Sempre us portaré en el meu
record i diré amb orgull que vaig poder ser
la vostra metgessa durant uns quants anys.
Als companys metges, us desitjo que trobeu sempre vents favorables per poder fer
la vostra tasca en les millors condicions. El
nostre és, sota el meu parer, l'ofici més bonic del món i els pacients la nostra raó de
ser. A tot l'equip us desitjo molts encerts. I
a vosaltres, paretanes i paretans, la millor
de les sorts i moltíssima salut.
Infinites gràcies, Parets!
NURIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ / Metgessa
especialista en Medicina Familiar i Comunitària
PARETS DEL VALLÈS
Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies.
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

JOAN SALA VILA

Pensament lliure

Educador i promotor cultural

POESIA DE PARETS EN LLIBERTAT
oesia és la capacitat creativa de les
persones i de les seves col·lectivitats. La veritat de l’exercici de la
llibertat la palesa els fets si generen
pau. És urgent i necessària la pau interior
dels ciutadans per poder assolir la pau de la
convivència. I un pas important i imprescindible conèixer si la vida personal és poesia.
Viure poèticament no exigeix necessàriament escriure poemes sinó que la pròpia vida
sigui un poema. I ho és quan la pau interior és
fonamental en les relacions amb els altres. Ell
millor poema és la pròpia vida. La veritat poètica es viurà quan la fraternitat és un fet amb
l’absència d’enveges i odis. Despertar l’amor
a la poesia és un exercici d’amistat perquè vivint poèticament es desterren les causes del
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malestar i de les guerres. Sí, de les guerres.
La poesia es base en la dignitat de la paraula. El diàleg és imprescindible i ho és quan la
paraula és poètica. Senzillament, quan compleix l’estimeu-vos els uns als altres, com el
Pare us estima. I en aquest camí els poetes hi
tenen molt a dir i fer. Parets ha d’estimar els
seus poetes. El camí és llegir els seus poemaris. Sortosament la població gaudeix d’una
entitat quin objectiu és la poesia, el Niu d’art.
Poetes seus han escrit poemaris. És convenient llegir-los perquè ajuda a descobrir la
poesia íntima de les persones. Llegir poesia
és sentir la necessitat de ser més persona.
Aquesta necessitat s’exerceix essent persona
digna. Estimar la poesia conrea i enriqueix la
personalitat.

MAR

TORRES
Membre del grup
d'Ecofeminisme
de Mollet en Comú

Mollet acabàvem la setmana passada amb la renúncia a l'Alcaldia
de Josep Monràs després de divuit
anys en el càrrec. Sense entrar en
valoracions ni reflexions sobre el seu mandat, aquest fet suposa que ben aviat torni a
ser una dona qui assumeixi l'Alcaldia. L'any
1979, en les primeres eleccions municipals
democràtiques, únicament en 19 municipis
a Catalunya (104 a la resta de l'Estat) van ser
elegides dones com a alcaldesses enfront
dels 1.751 de l'any 2019. I és que després de
la dictadura franquista, en què el paper de
la dona es va limitar bàsicament a la cura de
la llar familiar, la irrupció de les dones en la
política municipal ha estat afortunadament
més que significativa.
Des de l'inici de la democràcia, la nostra
ciutat s'ha caracteritzat per tenir majoritàriament dones al capdavant del govern municipal, un fet que no hauria de resultar rellevant, però que encara avui dia es tracta com
una peculiaritat. Anna Bosch (1979), Carme
Coll (1983) i Montserrat Tura (1987) van
marcar el període democràtic i la transformació més important de la nostra ciutat en la
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seva història més recent. Anys de transició,
creixement urbanístic i desenvolupament
econòmic que ens van portar fins al Mollet
que coneixem avui, únicament el nostre últim alcalde va trencar amb aquesta "tradició". Fora de la nostra ciutat les alcaldesses
també van anar trepitjant cada vegada més
fort encapçalant actualment el 46% de les
alcaldies a Catalunya tot i que aquest percentatge no s'equipararà amb el d'alcaldes

Des de l'inici de la democràcia,
Mollet ha tingut majoritàriament
dones a l'Alcaldia, un fet que no
hauria de ser rellevant però que
encara es tracta com a peculiar

fins a l'any 2059. A Mollet novament tornarem als orígens, a la tradició, serà una dona
la que acabi l'actual mandat i una majoria
de dones les que es postulin com a candidates a governar la nostra ciutat de cara a
les pròximes eleccions municipals en 2023.
Per poder posar les dones al capdavant de
projectes polítics han fet falta l'aprovació de
lleis, llistes cremallera i bandejar de mica en
mica la mirada androcèntrica tradicional en
els partits polítics, així que no les perdem de
vista. És temps de dones.

CONSULTORI

Recuperar l’habitatge llogat
per necessitat
El règim serà diferent segons la data del contracte d’arrendament:
a) En els contractes subscrits des del 6 de juny
del 2013 ﬁns al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’habitatge arrendat per necessitat són les següents:
1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de
l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per
a qualsevol familiar en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els
supòsits de sentència ferma de separació, divorci
o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitatge per necessitat sense que sigui necessari que
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se ﬁns que
no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article
9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga
obligatòria«, cosa que signiﬁca que si el contracte es troba en el termini contractual pactat,
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat
ﬁns que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari
haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos
d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi
a necessitar.
6. No és suﬁcient només la mera comunicació

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat,
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres mesos.
Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retornar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indemnitzi per les despeses que ha comportat el seu
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat
equivalent a una mensualitat per cada any que
quedés per complir ﬁns a completar a tres, tret
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de
força major.
b) En els contractes subscrits des del 5 de març
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàusula no podrà invocar-se la recuperació.
Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991
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El Mollet HC campió de la Copa Catalana Fem11

Jornada de futbol sala a Parets

L'equip femení sub11 del Mollet HC es va proclamar campió de la
Copa Catalana a la fase �inal de la competició celebrada el passat cap
de setmana al Pavelló Onze de Setembre de Lleida. Les molletanes van
superar a semi�inals al CPI La Sagrera per 4-0. La �inal la van disputar
contra el CH Olot i en van sortir victorioses amb un marcador de 4-1.

El FS Parets organitzarà una nova edició del
Torneig Jesús de la Torre aquest dissabte
al Pavelló Municipal Joaquim Rodríguez. La
jornada, que anirà de 9 h a 21 h, inclourà
partits de tots els equips del club paretà.

MOTOR | MotoGP EL FRANCÈS S'ENDÚ EL GRAN PREMI DAVANT LA DECEPCIÓ DEL PÚBLIC LOCAL

BÀSQUET L'EQUIP VA GUANYAR LA FINAL A QUATRE A SANT FOST
UEB SANT FOST

Fabio Quartararo guanya al
Circuit amb Aleix Espargaró
fora del podi per un gran error
CIRCUIT DE CATALUNYA

EL MILLOR MOTOCICLISME Més de 60.000 persones van assistir al Circuit
BAIX VALLÈS. Fabio Quartararo va
dominar des del primer moment
el Gran Premi de Catalunya de MotoGP i va aconseguir la victòria a la
ronda vallesana. Jorge Martín i Johan Zarco també van pujar al podi
del Circuit de Barcelona-Catalunya,
un resultat totalment inesperat per
la sorpresa final d'Aleix Espargaró.
Un total de 60.068 aficionats van
presenciar el Gran Premi de MotoGP en directe des del Circuit.
La primera volta va portar una
de les sorpreses de la cursa: la
caiguda múltiple protagonitzada

per Takaaki Nakagami, Alex Rins
i Francesco Bagnaia, on el japonès
va impactar amb els altres pilots.
Quartararo aprofitava la sortida
per possar-se líder i Martín aconseguia col·locar-se en la segona
posició, avançant Aleix Espargaró.
Els pilots d'Aprilia i Ducati es van
avançar fins a quatre vegades, deixant per al final la resolució de la
seva particular batalla.

Una situació increïble
Amb Fabio Quartararo centrat a
mantenir el seu avantatge, a Espar-

garó i Martín s'acostava perillosament Johann Zarco. En la penúltima volta, el pilot de Granollers
reduïa notablement la velocitat de
la seva moto. Tant el públic com
l'equip Aprilia observaven amb
incredulitat el que estava succeint,
on tot apuntava a avaria mecànica.
Com va explicar el mateix Aleix Espargaró al final de l'esdeveniment,
la frenada va respondre a una errada humana del vallesà, que havia donat per finalitzada la cursa
abans d'hora, confonent-se amb el
marcador instal·lat al Circuit.
El descuit d'Espargaró el van
aprofitar Martín, Zarco, Mir i Marini per superar-lo. El pilot català
va tornar a posar-se en mode competició quan es va adonar de l'error, al tercer revolt, però ja va ser
massa tard. El granollerí va poder
superar Luca Marini a l'última volta per acabar en cinquena posició,
lluny del podi que tenia a les seves
mans.

Mal dia per a Pol Espargaró
L'altre pilot vallesà de la graella,
Pol Espargaró, va fer una bona
sortida, però va anar caient llocs
fins acabar en dissetena posició,
després de tenir problemes amb el
neumàtic posterior de la seva Honda. SERGI CASANOVAS

CAMPIONS L'equip sanfostenc és campió de lliga i pujarà a tercera catalana

Títol de lliga per al primer
equip de la UEB Sant Fost
SANT FOST. El Pavelló Municipal 2
va acollir la final a quatre de la lliga territorial de Barcelona, en què
la UEB Sant Fost es va proclamar
campiona de la lliga territorial de
Barcelona i es va classificar per a
la final a quatre catalana.
Els santfostencs van guanyar la
semifinal al CEB Sant Jordi per 85
a 72 i la final per 64 a 56 contra el

CE Diagonal Mar.
La UEB Sant Fost jugarà aquest
cap de setmana contra els campions de Girona, Lleida i Tarragona
en una final a quatre per decidir el
campió de Catalunya.
Aquests èxits se sumen a l'ascens
a Tercera de Copa Catalunya que el
sènior masculí ja va aconseguir la
setmana passada.

BÀSQUET L'EQUIP TANCA LA TEMPORADA EN QUARTA POSICIÓ

El Sant Gervasi femení es queda
sense ascens a la final a quatre
El sènior femení de l'Escola Sant Gervasi finalitza la temporada amb
una quarta posició a la lliga de Primera de Copa Catalunya. Les molletanes no van poder guanyar cap dels seus dos partits de la final a quatre
i es van quedar sense opcions de lluitar per l'ascens. Les de Mollet van
caure per 42 a 63 a la semifinal davant el Bàsquet Samà Vilanova i per
57 a 71 contra el Femení Osona al partit pel tercer i quart lloc. L'any que
ve el Sant Gervasi tornarà a jugar a Primera de Copa Catalunya.
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ATLETISME

NATACIÓ EL PARETÀ COMPETIRÀ EN TRES PROVES DE 50 M I UNA DE 150 M ELS PRÒXIMS DIES

FUTBOL

Mollet serà la seu
de la 58a edició
dels Campionats
del Vallès

Miguel Luque, a pel seu vuitè
mundial de natació paralímpica

Jornada de futbol
solidari al camp
Germans Gonzalvo

M.L.

MOLLET. La pista d'atletisme Pedra
Salvadora serà la seu dels Campionats del Vallès d'enguany, que
arriben a la 58a edició. Aquest diumenge i el pròxim, atletes i clubs
dels dos vallesos es reuniran a la
instal·lació molletana per disputar
les diferents proves atlètiques.
El CA Mollet serà l'amfitrió i un
dels clubs principals que hi participarà. També s'espera la presència d'atletes d'altres clubs baixvallesans com el CA Parets o el CA
Montornès.
Aquest diumenge al matí es
disputaran 13 curses en pista i 8
proves de salts i llançaments, on
destaquen els 200 m llisos, tant
masculins com femenins.

MÀSTERCLASS AMB
VALENTÍ MASSANA
L'exatleta, campió del món i medallista
olímpic, Valentí Massana va realitzar
dimecres una màsterclass de marxa
a les pistes municipals d'atletisme. La
sessió, organitzada pel CA Mollet, va
comptar amb desenes de nens i nenes,
tant del club local com d'altres equips.
Els infants van poder aprendre d'una
llegenda de la marxa atlètica.

AL MUNDIAL Miguel Luque buscarà una nova medalla al Campionat del Món
PARETS. El nedador Miguel Luque
viatja aquest cap de setmana fins a
Madeira (Portugal), on competirà
en el Campionat del Món de Natació Paralímpica. Serà el 8è mundial
per al de Parets, que arriba en plena forma després de guanyar una
medalla de plata als Jocs Paralím-

pics de Tokio 2020.
Miguel Luque participarà en
quatre proves: 50 m braça, 50 m
esquena, 50 m lliures i 150 m estils,
tot i que també podria participar
en els relleus si el seleccionador
espanyol confia en ell. El nedador
debutarà aquest diumenge i tor-

narà a competir diversos dies de la
setmana que ve.
Luque afirma que arriba "molt
content i amb ganes" després
d'uns "llargs anys de pandèmia"
i d'haver competit als Jocs Paralímpics. El paretà té clars els seus
objectius: "Pujar al podi als 50 m
braça i arribar a la final i fer una
bona marca a la resta". El nedador creu que serà un mundial amb
"menys competència" perquè no
participen Rússia -vetada per la
guerra a Ucraïna-, ni la Xina -per
les restriccions de la COVID-.
Sobre la seva preparació per a
la cita mundialista, Miguel Luque
destaca que ha de ser "molt constant, entrenar cada dia, vigilar
amb la dieta i fer-ho de forma
continuada". El de Parets es veu
en millor estat de forma que mai:
"He millorat tècnicament amb
els anys. Com més anys millor,
està demostrat". Per això, també
agraeix al seu equip que l'ajuda a
estar "perfectament". s.c.

PATINATGE ARTÍSTIC EL CLUB PATÍ PARETS VA COMPTAR AMB TRES REPRESENTANTS A LA COPA

Johanna Solvas es penja el
bronze a la Copa del Món
PARETS. Johanna Solvas, del Club
Patí Parets, va aconseguir la tercera posició a la semifinal de la Copa
del Món de patinatge artístic, celebrada a Paredes (Portugal). La del
club paretà va pujar al podi en la
categoria lliure cadet.
El Club Patí Parets va comptar
amb dues representants més a la
competició, també en categoria

cadet. Ivet Ashurst i Maria Escalante van aconseguir una quarta i
una sisena plaça respectivament.
Les patinadores van viatjar a Portugal formant part de la selecció
espanyola.
Les tres patinadores del club arribaven després de pujar al podi al
Campionat de Barcelona, celebrat
a Parets.

CP Parets

El CF Mollet UE va organitzar el
passat cap de setmana el torneig
de futbol solidari Jo també hi
compto. La jornada va anar acompanyada d'altres propostes com
diverses paradetes d'entitats i
una rifa solidària. Les diverses
activitats van recaptar aliments i
diners per a la Fundació El Xiprer
i per a La Marató de TV3.

PÀDEL / MOTOR

Un torneig de pàdel
per recpatar fons
per a la Panda Raid
El Pàdel Can Prat organitza un torneig de pàdel per col·laborar amb
el projecte perquè els molletans
Ignasi i Laia Pol puguin particiar de la Panda Raid. Els partits es
disputaran dissabte a la tarda i es
dividiran en tres categories: masculí, femení i mixte. Tots els guanyadors tindran premis i també es
realitzaran diversos sortejos.

BÀSQUET

Torneig de mini
bàsquet del CB Mollet
i la Fundació Aíto
El CB Mollet i la Fundació Aíto García Reneses organitzen aquest cap
de setmana la segona edició del
torneig de mini bàsquet. Els partits
es disputaran tant al pavelló Plana
Lledó com al centre d'esports Ca
n'Arimon. Al torneig acudiran diversos equips de la zona amb els
seus equips minis de primer any,
tant masculins com femenins.
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EL 16 I 17 DE SETEMBRE AL CCCB / LES ENTRADES JA ES PODEN ACONSEGUIR AL WEB FIXINGTHEFUTURE.ATLASOFTHEFUTURE.ORG

ECOLOGIA, CIUTATS INTEL·LIGENTS, INNOVACIÓ
EDUCATIVA, MODA SOSTENIBLE, GASTRONOMIA
I MOLT MÉS AL FESTIVAL FIXING THE FUTURE
Habilis i Abacus presenten la tercera edició del festival que reuneix les veus que inspiren el canvi: Brian Eno, Martina
Puigvert, Ece Temelkuran, Marina Testino i Yayo Herrero són alguns dels ponents conﬁrmats

El festival Fixing the Future torna al
CCCB (Barcelona) per celebrar la seva
tercera edició. Hi haurà xerrades, tallers,
taules de debat i sessions de networking
durant dos dies, el 16 i 17 de setembre.
Una experiència completa per donar resposta a la qüestió més urgent del nostre
temps: com resolem els reptes del planeta i transformem el futur?

1

Més de cinquanta pioners i emprenedors d’arreu del món hi assistiran per
compartir les seves vivències al capdavant de projectes innovadors, que estan
marcant la diferència en àmbits molt
diversos: justícia climàtica, artivisme,
alimentació conscient, l’educació des
de l’òptica STEAM, ciutats intel·ligents,
moda sostenible, tecnologia i molts més.
Una cita única organitzada per la cooperativa Abacus i la plataforma de continguts educatius Habilis.cat. Per aquest
motiu, el festival també inclou tallers per
a infants i famílies. Es poden adquirir entrades per a un dels dos dies, divendres
16 o dissabte 17 de setembre, o l’abonament complet per a tots dos.
A qui coneixeràs al Fixing the Future?
Se’ls anomena future-heroes, persones
que estan afrontant els reptes del present per tenir un futur millor. Al festival
hi assistiran ponents nacionals i internacionals, i aquests són alguns dels noms
a tenir en compte:

2

Ece Temelkuran (2). Novel·lista premiada i comentarista política turca, ha estat
descrita com una “escriptora meravellosament punk” pel seu esperit provocador, i els seus llibres “vibren d’indignació”. Els seus articles han aparegut a
mitjans com The Guardian, The New York
Times, The New Statesman, Frankfurter
Allgemeine i Der Spiegel.
Marina Testino (3). És una de les influencers de la moda sostenible més conegudes del món. Va llançar la campanya
#OneDressToImpress, durant la qual va
portar el mateix vestit durant 60 dies per
“desaﬁar la indústria de la moda a ser
més conscient, transparent i circular, i
convidar les dones a sentir-se lliures de
portar allò que vulguin i quan vulguin,
sense la pressió de seguir les tendències
o les xarxes socials".

Brian Eno (1). Conegut tant pels seus
treballs en solitari com per les seves
col·laboracions amb U2, David Bowie o
Coldplay, entre altres, Brian Eno és una
estrella de la música profundament compromesa amb el medi ambient. És cofundador d’EarthPercent, una organització Martina Puigvert. (4) Després de trebabenèﬁca que vol implicar la indústria de llar a restaurants de renom internacional,
la música en l’emergència climàtica.
va tornar a les arrels per convertir-se en

cap de cuina del negoci familiar, el reconegut restaurant Les Cols d’Olot. Allà va
posar en marxa el primer departament
d’I+D de l’establiment, que reflecteix la
seva ﬁlosoﬁa: el compromís amb la gastronomia circular per minimitzar els residus i l’impacte ambiental.

3

Yayo Herrero (5). Una de les veus més
influents d’Europa en matèria d’ecofeminisme i d’ecologia política. Autora de
més de 30 llibres, fa dècades que repensa radicalment els discursos polítics,
econòmics i socials per posar la vida al
centre del nostre futur. ❉

4

Podeu aconseguir les entrades al web
ﬁxingthefuture.atlasofthefuture.org o bé
a través d'aquest codi QR

5

 ﬁxingthefuture.atlasofthefuture.org
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BÀSQUET LA JORNADA DE BÀSQUET INCLUSIU DE PARETS VA CELEBRAR LA SEVA VUITENA EDICIÓ

ESCACS EL CE MOLLET VIU UNA DE LES JORNADES MÉS INTENSES

Setze equips de tota Espanya
participen al Torneig Triple

Dies d'escacs amb la final
de la Lliga Escolar i el
Memorial Ezequiel Martín

ajuntament de parets

PARETS. L'Associació Triple Bàsquet va portar setze equips de bàsquet inclusiu al Torneig Triple La
Caixa. La vuitena edició de la competició es va celebrar el passat cap
de setmana al Pavelló Municipal
Joaquim Rodríguez, amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Dos equips de la comarca van
participar en la jornada de bàsquet paretana: l'equip propi de
l'Associació Triple i el CB Vila de
Montornès. A més d'ells, hi van
participar diversos conjunts vinguts de tota Catalunya i també de
la resta de la península. El CE Màgics de Barcelona va ser el guanyador de la competició.
A més dels partits del torneig, el
cap de setmana també va tenir altres activitats com uns all-stars entre els jugadors del torneig, exhibicions de jugadors professionals i
un concurs de tir two ball.
"Ha sigut un èxit com esperàvem" valora la presidenta de l'Associació Triple, Cristina Araguz.

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet

BÀSQUET INCLUSIU Jugadors de tota Espanya van poder gaudir de la jornada
La dirigent expressa la por amb la
qual arribaven: "Portàvem dos
anys parats i no sabíem com respondria la gent", però al final la
jornada ha estat "un èxit". Araguz
destaca que la intenció de l'entitat
és muntar "una festa esportiva",
on els resultats "no siguin el més

important". La presidenta recalca
que el torneig porta "tres edicions sent d'àmbit nacional" i que
és "un dels pocs que es fa amb
aquestes dimensions". Cristina
Araguz explica que ja estan "pensant en l'any que ve" i en com
"fer-ho millor encara". s.c.

es prepara per al seu gran cap de
setmana, amb la final de la Lliga
escolar i el Memorial Internacional Ezequiel Martín.
El cap de setmana començarà
dissabte al matí amb la final de la
Lliga Escolar, que se celebrarà al
Mercat Vell des de les 9.30 h. El
torneig escolar està obert a tots els
nens i nenes de les escoles i instituts de Mollet. La competició es dividirà en quatre grups: cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior i ESO/
Batxillerat. Es lliuraran premis als
tres millors de cada categoria.
Diumenge serà el torn del Memorial Ezequiel Martín, també
al Mercat Vell. En aquest cas, el
torneig està inclòs dins el Circuit
Internacional Català i està obert a
tots els jugadors federats. La jornada s'allargarà tot el dia, des de
les 9.30 h fins les 20 h. Els premis
seran en metàl·lic i de fins a 300 €
pel guanyador.

El que no estarà enguany al cap
de setmana d'escacs serà l'habitual torneig solidari contra el càncer,
que s'ha traslladat al setembre.

Campionat Júnior

PAU MULET, PLATA A
TORREDEMBARRA
El jugador del Club d'Escacs Mollet, Pau
Mulet, va assolir el passat cap de setmana la segona posició al Campionat
Júnior celebrat a Torredembarra (Tarragona). Mulet va aconseguir sis punts,
els mateixos que els seus rivals Marcel
Taratyka i Biel Vera. Els punts de desempat van deixar al del Mollet amb la medalla de plata, per darrere de Taratyka. El
campionat va reunir alguns dels millors
jugadors júniors de Catalunya.

ATLETISME L'ATLETA MOLLETÀ SEGUEIX RECUPERANT-SE D'UNA LESIÓ GREU

Álex Sánchez és campió de
Catalunya de javelina de nou
a.s.

RETORN L'atleta Álex Sánchez tornava a la pista després d'un any parat per una lesió a l'abductor
MOLLET / PARETS. Álex Sánchez, atleta de
Mollet i entrenador del CA Parets, es va
penjar l'or el passat cap de setmana al
Campionat de Catalunya en la seva disciplina, el llançament de javelina.
Álex Sánchez va tornar a pujar al podi
després d'un any difícil per una lesió d'abductor que l'ha mantingut allunyat de les
pistes. "Estic molt content i motivat per
poder tornar", afirma el mateix Sánchez.
L'atleta del Barça reconeix que va competir amb "una mica de dolor", però es veu
"plenament en forma" per tornar a totes

les competicions. El molletà explica que
el darrer any ha estat molt difícil: "Li he
donat moltes voltes al cap, tenia molta
ràbia dintre".
Sánchez ja es prepara per a les pròximes
competicions, com el Campionat d'Espanya de Clubs d'aquest cap de setmana. El
del Barça reconeix que li falta ritme de
competició: "No porto la mateixa preparació", però, tot i això, es veu "preparat"
pels campionats vinents. El de Mollet espera demostrar que segueix sent "el millor
llançador del Barça". sergi casanovas
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FUTBOL | Segona Catalana EL PRESIDENT DE LA UD MOLLETENSE VALORA LA TEMPORADA 2021/2022 DEL CLUB BLANC-I-BLAU

FUTBOL | Primera Catalana

Kiko Montoya: "La temporada ha
estat positiva en tots els aspectes"

El CF Mollet UE
comença amb les
renovacions

UD Molletense

MOLLET. La UD Molletense ha tingut una temporada positiva i de
recuperació després dels difícils
anys pandèmics. Kiko Montoya,
president de l'entitat, valora la
temporada com "positiva en
l'àmbit esportiu i social".
En l'àmbit esportiu, l'equip sènior ha tornat a ser la punta de la UD
Molletense. Els d'Antonio Filgaira
s'han mantingut a la part alta de la
taula de Segona Catalana, però no
han pogut lluitar per l'ascens a Primera Catalana. El president creu
que la temporada ha estat "satisfactòria" i "difícil per a tots",
però pensa que el seu equip ha
estat "competitiu" i que els nous
jugadors "s'han adaptat bé".

Bona temporada per la base
Els equips de nens de la UD Molletense també han complert els seus

ren més: "Volem fer 4 o 5 equips
nous", afirma Montoya. Una de les
novetats principals serà un equip
sènior amateur, com a pas intermedi entre base i primer equip.

ANTONIO FILGAIRA
SEGUIRÀ ENTRENANT
AL PRIMER EQUIP
n L'entrenador Antonio Filgaira se-

16 EQUIPS La UD Molletense ha comptat amb 16 equips aquesta temporada
objectius aquesta temporada. Kiko
Montoya afirma que per a aquests
conjunts ha estat "una temporada intensa, en alguns casos lluitant fins a l'última jornada". El

balanç, però, és positiu: "Hem pogut salvar tots els equips".
La UD Molletense ha tingut 16
equips aquest any i de cara a la
temporada 2022/23 ja en prepa-

guirà al capdavant del primer equip
de la UD Molletense. Serà la catorzena temporada del preparador al club
molletà, dividides en dues etapes. El
president de l'entitat Kiko Montoya
remarca que estan satisfets amb la
feina de l'entrenador i volen "consolidar i mantenir el bloc" de l'equip pel
pròxim any. Tot i això, Montoya avança
que estan preparant 5 o 6 fitxatges pel
seu entrenador.

Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

MEDICINA ESTÈTICA
ÀCID HIALURÒNIC
BOTOX
FARCIMENT FACIAL
FARCIMENT DE LLAVIS
FILS TENSORS
MESOTERÀPIA CORPORAL
MESOTERÀPIA FACIAL
PEELING
FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
VARIUS

MOLLET. El CF Mollet UE ja ha començat la planificació de la pròxima temporada. Per aquest motiu,
han iniciat les renovacions dels jugadors més importants del primer
equip. De moment, són cinc els jugadors renovats.
Els anuncis van començar amb
Pesky, el capità del CF Mollet UE
que seguirà portant el braçalet un
any més. David Reyes, Noel López i
Pellas van ser els següents en confirmar la seva presència a la temporada vinent. Finalment, el porter del conjunt molletà Sito també
ha renovat, després de ser el porter menys golejat aquest any a Primera Catalana. Als cinc jugadors
renovats se'ls hi suma la continuació de David Parra a la banqueta de
l'equip, una renovació confirmada
fa unes setmanes.
El CF Mollet UE també ha confirmat dos fitxatges per l'àrea tècnica. Són Toni Fuentes i Aida Uceda,
que agafaran la coordinació del
futbol femení. En el cas d'Uceda,
també serà l'entrenadora de l'infantil A.

1a VISITA
GRATUÏTA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
DIETES PERSONALITZADES
EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
SEGUIMENT EVOLUTIU
TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR

30

ANYS

AL TEU COSTAT

“Recupera la teva figura,
ressalta la teva bellesa”

La tecnologia més avançada i els tractaments
més efectius per cuidar de la teva bellesa

Av. Catalunya, 155.
Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com
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TRUCA I T’INFORMEM

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB
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CULTURA

Inscripcions obertes a l'Estiu Jove de Mollet

Lavanda Sound System, a La Llera

L’Ajuntament de Mollet presenta un any més l’Estiu Jove
(del 28 de juny al 25 de juliol), amb activitats gratuïtes per
a joves d’entre 12 i 30 anys. Hi ha propostes de música i
dansa, d'audiovisuals, d'art, de cuina, de moda i d'esports. Cal
inscriure’s durant el mes de juny a activitatsjoventutmollet.cat.

Les Colles de Sant Fost i l'Ajuntament han organitzat
un sopar amb diverses actuacions musicals per gaudir
de la reobertura de La Llera. Hi haurà micro obert i
concert del grup Lavanda Sound System. Tot plegat serà
aquest divendres de 18 h a 2 h a La Llera Espai Jove.

POPULAR DIUMENGE SERÀ LA 29a MOSTRA DE CATIFES DE FLORS, AIXÍ COM LA 25a TROBADA DE PUNTAIRES I LA 10a MOSTRA DE TALLERS A CÀRREC DEL CASAL CULTURAL
arxiu

Les catifes de
flors ompliran la
rambla Balmes
MOLLET. El Casal Cultural organitzarà aquest diumenge la 29a mostra
de catifes de flors, amb motiu del
Corpus, que ompliran la rambla Balmes amb les diferents composicions

florals a càrrec de les entitats molletanes participants. No hi faltarà
tampoc la tradició de l'ou com balla.
A banda, s'hi farà un esmorzar
de germanor per als catifaires par-

VAN DESCARREGAR UN 3 DE 7 I UN 4 DE 7 A MONTCADA I REIXAC

Els de verd claret
tornen a fer
castells de 7

castellers de mollet

RAMBLA FLORIDA Imatge de les catifes de flors pel Corpus de l'any 2018

HI ACTUEN PARADISO, EL DUO PINK MOON I HOTEL COCHAMBRE

El novè FOTOgraphic,
dedicat a la música

MOLLET. Els Castellers de Mollet

MOLLET. L'Associació Fotogràfica

van tornar a descarregar castells
de 7 el passat diumenge, en l'actuació celebrada a Montcada i Reixac
amb motiu de la festa major del
municipi del Vallès Occidental.
Concretament, els castellers molletans van fer un pilar de quatre
aixecat per sota d'entrada, un tres
de set, un quatre de set, un cinc de
sis i dos pilars de quatre simultanis per acabar.
D'altra banda, tant els molletans
com els Manyacs (Parets) participaran aquest diumenge en la Trobada
de Colles Castelleres del Vallès Oriental a Caldes de Montbui.

Parets organitzarà dissabte la 9a
edició del festival FOTOgraphic,
que tindrà lloc a la plaça de la Vila
i a la Sala Basart Cooperativa, i que
enguany estarà centrat en la temàtica de la música i la fotografia
d’espectacles. Els actes s’iniciaran a les 11 h amb la inauguració
i els parlaments de les autoritats,
que seguiran amb activitats que
duraran tot el dia. En destaca el
reconeixement a Chussa Mulà, a
les 11.30 h, i una ponència de José
Irún, fotògraf professional d’espectacles com Tu cara me suena i
Operación triunfo, a les 12 h.

ACTUACIÓ A MONTCADA

Pel que fa a les actuacions musicals, hi participarà el grup Paradiso, el Duo Pink Moon i Hotel
Cochambre. També es farà un dinar popular –cal reservar a activitats@afparets.com–.
A la tarda es comptarà amb la
projecció del documental Henri
Cartier-Bresson - La mirada apassionada, de Heinz Bütler, i posteriorment una ponència de Diego
Marín, fotògraf i membre del grup
musical Hotel Cochambre. Finalment, abans de la clausura musical, hi haurà el lliurament de premis del tercer Concurs Nacional
FOTOgraphic2021.

ticipants i al vespre les colles del
Ball de Gitanes de Mollet seran les
encarregades de desfer-ne les catifes ballant al ritme del Toc d'inici.
Paral·lelament, el Casal també
celebrarà la 25a trobada de puntaires i la 10a mostra de tallers.
La primera proposta serà al matí
i, com avança el Casal Cultural, els
participants "ens faran embadalir en observar el dringar dels
boixets i els moviments dels dits
per aconseguir les millors puntes de coixí". La mostra de tallers
del Casal serà a les 18 h, amb una
exhibició de l'activitat que s'ha desenvolupat al llarg del curs.

La Irmandade
munta la 41a Festa
de les Nacionalitats
MOLLET. La Irmandade a Nosa
Galiza organitza aquest cap de
setmana la 41a edició de la Festa
de les Nacionalitats i Comunitats
Autònomes, que tindrà lloc de divendres a diumenge a la seu de
l'entitat, a Can Gomà. Tot plegat
arrenca aquest divendres a les 20
h, amb les actuacions de la banda
de gaites de l’entitat i del grup de
música tradicional gallega Rovachol. Dissabte i diumenge hi actuaran entitats com el Centro Recreativo Aragonés de Mollet o el Centro
Cultural Andaluz. La festa clourà el
diumenge a la tarda amb les actuacions de la Irmandade Galega de
Rubí i de la banda de gaites de la
Irmandade a Nosa Galiza de Mollet
del Vallès.
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CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es
NUESTROS SERVICIOS:
PREVENCIÓN:
VACUNACIONES, DESPARASITACIONES INTERNAS
Y EXTERNAS, CHEQUEOS GENERALES Y GERIÁTRICOS
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MICROCHIPS
NUTRICIÓN
PATOLOGÍA CANINA Y FELINA
SERVICIO EXTERNO DE ETOLOGÍA
DERMATOLOGÍA
ANALÍTICAS, RADIOLOGÍA
Y ELECTROCARDIOGRAMAS
SERVICIO DE ECOGRAFÍA
CARDIACA Y ABDOMINAL
CIRUGÍAS
C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès
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ESPECTACLES AQUESTA PROPOSTA DE POESIA ESCÈNICA ES POT GAUDIR AQUEST DIVENDRES A PARTIR DE LES 20 H

MÚSICA

'La tierra y el barrio', nou xou
programat pel CRA'P al Jardinet

'Celtic concert' a
càrrec de l'Aula de
Can Roget

MARTA GARCÍA CANDELLACH

'LA TIERRA Y EL BARRIO' Danilo Facelli, Ana Alfaro i Hugo Martínez

MOLLET. El CRA'P i el Casal Cultural
tornen a oferir una nova proposta
artística al Jardinet del Casal. En
aquest cas es tracta de La tierra y
el barrio, de Danilo Facelli (recitat), Hugo Martínez (guitarra, veu i
recitat) i Ana Alfaro (cant i recitat)
que es podrà gaudir aquest divendres a les 20 h.
Es tracta d'un espectacle de poesia escènica amb música i cant en
directe, a partir de l'homònim llibre de poesia escrit per l'uruguaià
Danilo Facelli i publicat a Edicions
Tremendes.
"Gira en viatge constant, el
planeta. La vida mou, es mou,

MUSICAL LA TRAMOLLA VOL FER VOLTAR AQUEST XOU

TEATRE

TITELLES
LA TRAMOLLA

'Escenes
quotidianes' per
gaudir amb el grup
local Amics de l'Art
representarà diumenge a les 18 h
a la Sala Fiveller Escenes quotidianes, una proposta teatral formada
per tres divertits gags i un monòleg, i que està dirigida per Rosa Galitó. Els gags que portaran a escena
seran: La bellesa física, objectiu
impossible (Jaume Salmeron, Neus
Giralt i M. Carme Collaso), La nostra germana és un perill (Rosa Boada, Josep Costa, Neus Vallmitjana
i Alicia González) i Los Pimpinela
(Rosa Boada i Guillermo). I el monòleg, interpretat per Josep Costa,
s'anomena Una de capellans. Les
entrades tenen un preu de 8 euros
i es poden reservar contactant al
661 928 653.

Ple absolut en l'estrena de 'Hairspray'
La Tramolla va oferir diumenge l'estrena del musical Hairspray, al Teatre
de Can Gomà de Mollet del Vallès, en una sala que es va omplir de gom a
gom. Fins i tot hi va haver gent que es va quedar sense entrada, i és per
això que la companyia sorgida de l'escola d'arts escèniques ja treballa per
trobar més bolos per tornar a representar l'espectacle. El director, Ferran
Jiménez, assegura que la funció de diumenge va anar "molt bé" i avança
que li "encantaria" que aquest espectacle pogués voltar: "Per ser amateur,
el nivell és del més semblant a una cosa professional", assevera.

EL TEMPS
TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA
VENTA E INSTALACIÓN DE PARQUET, TARIMAS…

DIVENDRES 10

MUEBLES DE COCINA A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

610 282 368

DISSABTE 11

pargomad@hotmail.es · Sant Pere de Vilamajor
PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA
MANO DE OBRA GARANTIZADA POR DOS AÑOS
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

25%

Primer viatge d'una
instal·lació de
Galiot a les Balears
MOLLET. Galiot Teatre ha conclòs

MOLLET. El grup local Amics de l'Art

GONZALO POZO

habita abastant-ho tot i l’univers sencer cap en una tassa de
cafè. Continuem girant. A l’altra
banda del món és de nit i algú
balla, algú mira, algú mor. Al costat de casa, algú mor, algú mira,
algú balla, és de dia". Amb aquestes línies sintetitzen el poemari i
xou que es podrà gaudir a Mollet.
Les entrades tenen un preu de
15 euros (13 euros per als socis
del Casal i col·laboradors i associats de CRA'P) i es poden reservar
trucant als telèfons 93 593 11 74 o
690 216 302, o enviant un correu
electrònic a secretariat.elcasal@
gmail.com.
Precisament dos dels artistes que
actuen aquest vespre –Hugo Martínez i Danilo Facelli– van ser els encarregats d'estrenar el Cicle CRA'P
al Jardinet el novembre passat amb
el xou Recital todo terreno.

DE DESCUENTO
En la contratación de trabajos de parquet y pintura.
APROVECHA LA OPORTUNIDAD!

DIUMENGE 12

per

la seva gira de primavera amb una
gran novetat: per primer cop han
portat instal·lacions a les Illes Balears. El Giravolta i el Munta Titella
van ser pels volts del 22 de maig al
Festival Teresetes de Mallorca. Precisament el Giravolta, la darrera instal·lació, està tenint una gran sortida
fins al punt que el tercer i el quart cap
de setmana van rebre peticions per
portar-lo a set festivals diferents,
dels quals la companyia se'n va decidir pel mallorquí i pel Bisóntere,
de Santillana del Mar (Cantàbria).
La Fira de Titelles de Lleida, la Fira
Modernista de Terrassa i el Festival
Internacional de Titelles de Gavà
han estat la resta de festivals per on
Galiot ha passat aquest maig.

Felip Comas

Cel serè i estabilitat, amb
l’anticicló dominant la
situació meteorològica, i
temperatures més altes
que ahir.
Continuarem amb aquesta
situació anticiclònica, amb
sol tot el dia i calor d’estiu,
un xic més que la del dia
anterior.
Continuarà la calor estiuenca i fins i tot s’incrementarà, tot i un cel
enteranyinat de núvols
alts i mitjans en alguns
moments.

Els alumnes de violí de l’Aula de
Can Roget de Parets tornaran a
oferir una nova edició del Celtic
concert, organitzat per Rialles.
Els violinistes pujaran a l’escenari per oferir un espectacle on
els músics ballen mentre toquen
les melodies i reciten poesia celta entre les peces. Tot plegat serà
diumenge a les 18 h a Can Rajoler,
en un xou recomanat per a infants
a partir dels 5 anys i l'entrada del
qual té un preu de 4 euros –disponible a Entràpolis o al mateix
teatre una hora abans de la sessió.

Coloraines Band,
en concert
a Santa Maria
Aquest dissabte arriba la segona
sessió del festival Nit Nit Nit, que
tindrà lloc a les 22 h a la plaça
de l'Església de Santa Maria de
Martorelles. Després del concert d'En clau de tres, ara arriba
el torn de la Coloraines Band,
que animarà la nit amb molt de
ritme, jocs i sorpreses. Aquests
bojos de l’animació i amants de
la bona música presentaran un
viatge musical amb cançons inèdites i d’estils molt diferents que
faran ballar a grans i petits.

Xous de dansa de
l'Escola Municipal
Aquest dissabte tindrà lloc a Can
Gomà la mostra de dansa a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Mollet. Serà en dues
sessions, la primera a les 12.30
h (dirigida per Mariona Marta
Camacho i Lucia Sánchez) i la
segona a la tarda, a les 18.30 h
(dirigida per Lucia Sánchez).

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

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

Mín.

* Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 2

28ºC

17ºC

27ºC

-

24 km/h E

DIVENDRES, 3

29ºC

20ºC

26ºC

-

32 km/h SE

DISSABTE, 4

32ºC

19ºC

25ºC

-

39 km/h SE

DIUMENGE, 5

28ºC

18ºC

26ºC

-

35 km/h SE

DILLUNS, 6

29ºC

19ºC

26ºC

-

34 km/h SSW

DIMARTS, 7

28ºC

20ºC

25ºC

-

31 km/h SE

DIMECRES, 8

28ºC

20ºC

24ºC

-

34 km/h ESE
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MÚSICA EL 5è 'CAN PANTIQUET ÉS MÚSICA I MOLT MÉS' SE CELEBRA DIVENDRES

Els 30 anys del Cívic de
Can Pantiquet, plens d'art
MOLLET. Aquest divendres se celebra a partir de les 18 h la cinquena edició del Can Pantiquet és música i molt més, que constitueix
una mostra dels diferents tallers i activitats
que es desenvolupen al Centre Cívic de Can
Pantiquet. La programació compta amb tastets del grup de rol Inner Circle; una exposició de cartells de les obres del Grup de Teatre de Can Pantiquet, tot plegat amb algun
gag i molt d'humor, i promocionant el seu
xou de clausura del curs, que serà el 17 de
juny (18.30 h); representacions de l'alumnat del taller de teatre amb la col·laboració
del Grup de Teatre de Can Pantiquet; actuacions del grup de Playback de l'Associació
de Pensionistes i Jubilats de Can Pantiquet;
i balls de l'alumnat de sevillanes. Per cloure
la jornada, AMAM organitzarà una fi de festa
amb música i karaoke per cantar i ballar.
A més, estava prevista la presentació del
quadre que commemora els 30 anys del centre cívic molletà, però finalment es presentarà més endavant. El quadre és obra de l'artista
molletana Marisa Muñoz, en representació de
CREA, i la professora que ha estat més anys
impartint tallers a l'equipament de Can Pantiquet, en aquest cas com a docent del curs de
dibuix i pintura –val a dir que recentment ha

Locrart / amam

GUILLEM LEÓN Al Directe Al Carrer
estat rellevada per la seva filla com a professora, però des del Centre Cívic valoren la seva
implicació amb l'activitat encara avui–.

DAC, de Guillem León a Aleix Tort
AMAM va estrenar diumenge el primer Directe Al Carrer (DAC) de l'any, amb el concert
de Guillem León. El següent serà el diumenge
3 de juliol a les 12.30 h també a la plaça de
Catalunya i protagonitzat per Aleix Tort.
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LITERATURA L'ACTE ÉS AQUEST DIVENDRES I TAMBÉ HI PARTICIPARÀ L'ESCRIPTORA BRENNA WATSON

POPULAR EXHIBICIONS, TALLERS I CONCERTS FINS A LES 0 H

Nuria Rivera presenta 'Las
razones del corazón' a Abacus

El parc de Ca l'Estradà
acull un festival 'urban'

MOLLET. L'escriptora i psicòloga

aquest dissabte el festival de cultura urbana Urban Parc Party. Es tracta d'un projecte multidisciplinari
amb exhibicions, tallers, concerts i
una carpa informativa, amb activitats entre les 18 h i les 0 h.
Les exhibicions i tallers previstos
són els següents: cal·listènia, a càrrec dels atletes de Barmania, al llarg
de tota la tarda; break dance i frees-

Núria Rivera presenta aquest divendres la seva darrera novel·la,
Las razones del corazón. Serà en

un acte que tindrà lloc a les 19 h
a la botiga Abacus de Mollet i que
comptarà amb la participació de la
també escriptora Brenna Watson.

Dues presentacions més a Mollet
La setmana vinent es podrà gaudir de dues
presentacions de llibres a Mollet. Primer serà el torn
d'en Josep Gordi, que dimecres a les 19 h a La Marineta
donarà a conèixer la seva darrera obra, Banys de bosc.
L'endemà també a les 19 h però al Casal Cultural, en
Miguel Pajares presentarà la seva novel·la El Legado,
que tracta els interessos econòmics de les grans
corporacions i la seva influència en l'economia mundial.

El llibre de Rivera està ambientat a la Barcelona de finals de segle
XIX. En una època marcada pels
canvis turbulents, l'autora relata
una història d'amor, de renúncies i de segones oportunitats. En
aquesta novel·la apassionant, la
maldat i l'amor s'enfrontaran i batallaran per dividir els seus protagonistes.

DIUMENGE 12 DE JUNY
A LES 18.00 H.
Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA:
“ESCENES QUOTIDIANES”
Direcció: Rosa Galitó.
A càrrec del Grup de Teatre Amics de l’Art.

DIUMENGE 19 DE JUNY
A LES 18.00 H.
Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA:
“EL SOPAR DELS IDIOTES”
Direcció: Elena Fernández
i Judit Suárez de Figueroa.
A càrrec del Quadre Escènic Sant Medir.

tyle, a càrrec de Madbeats, de 19 h a
19.30 h; i exhibició de beatmaching,
a càrrec del col·lectiu organitzador
d'esdeveniments de hip-hop Llobregat Block Party, de 19.30 h a 20.30 h.
La música en serà la protagonista
nocturna. Primer, amb els concerts
de rap de Kenzo y Sawgy (20.30 h),
Xinaco Phonkid (20.50 h) i Dual
Tod (21.20 h). I després amb els dj
de Llobregat Block Party.

ENTITATS LA MANCA DE SUPORT I LES TRAVES BUROCRÀTIQUES ELS HAN FET PRENDRE LA DECISIÓ

Niu d'Art suspèn
el 35è Festival de
la Poesia de Parets
PARETS. L'entitat Niu d'Art Poètic ha

PROGRAMACIÓ
JUNY 2022

MOLLET. El parc de Ca l'Estrada acull

decidit no celebrar el 35è Festival
de la Poesia de Parets. Així ho informaven fa unes setmanes mitjançant
un comunicat. El president de Niu
d'Art, Isidre Oller, explica a aquest
diari que ja feia tres anys que avisava de la situació preocupant a l'entitat, tenint en compte que gairebé
era ell sol qui estava organitzant
l'acte. "Hi ha gent que s'ha anat
fent gran i d'altra que no ha continuat...", apunta. Oller considera
que a Parets hi ha hagut un "silenci
total", tant polític com ciutadà, sobre la suspensió del festival, un fet
que contrasta radicalment amb el
feedback que ha rebut de fora del

DANSA

poble: "Des que vam publicar el
comunicat, he rebut més de 300
missatges de gent de fora de Parets, entre els quals la majoria de
poetes que hi han participat".
Segons Oller, el Festival de la
Poesia ha anat "guanyant participació i qualitat" any rere any i és
un dels esdeveniments reconeguts
a Catalunya. "Han vingut els millors poetes de franc i s'ha de valorar el que Niu d'Art ha intentat
aportar", afegeix. Per tot plegat, es
qüestiona: "Per què el poble deixa perdre un actiu com aquest?".
El president, a més, assegura
que ho ha fet tot per trobar gent
que se sumés al projecte, però, "o

no n'hi ha, o no he sigut capaç de
trobar-la", comenta.

Traves burocràtiques
Més enllà de la dificultat de trobar noves persones per a l'entitat,
l'Isidre Oller lamenta les traves
burocràtiques, que, entre d'altres,
el van portar a pagar "una multa
de 900 euros per un error d'Hisenda" o a "celebrar el Festival
sense la dotació econòmica dels
premis", uns diners que sortien de
la subvenció del consistori i que
explica que van arribar diversos
mesos més tard de l'esdeveniment.
Niu d'Art Poètic reitera com els
dol la interrupció del festival i critica que "sembla que la cultura
no és la prioritat del país". Com
a entitat, continuaran fent actes on
participaran escriptors de tot el
país com s'havia fet fins a la pandèmia, tot desitjant trobar persones
"que puguin millorar l’actual situació i retornar l’entitat al lloc
que mereix".

Els petits de l'Esbart Dansaire, a plaça

La picada de joves
més cinèfila,
a Martorelles
MARTORELLES. El Ball de Gitanes de
Martorelles organitzarà diumenge a la tarda (a partir de les 18.30
h) una nova edició de la picada de
joves. Enguany comptaran amb la
participació de les colles gitaneres
de Lliçà d'Amunt i de Castellar del
Vallès, i en aquest esdeveniment
que tindrà lloc a la plaça El·líptica de Can Sunyer es podrà gaudir
d'una tarda de dansa ambientada
en el cinema, amb un jurat, premis
Oscar i crispetes incloses. L'entitat
també garanteix més sorpreses.

La 23a edició de la Trobada d'esbarts infantils, organitzada per l'Esbart Dansaire de
Mollet, es va tornar a celebrar dissabte a la tarda a Prat de la Riba, com es feia abans
de la pandèmia. A més de la colla molletana també hi van participar l'esbart d’Arenys
de Munt i el Grup Mediterrània de Sant Cugat. FOTO: ESBART DANSAIRE MOLLET
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T’ajudem a trobar la solució en tendals, alumini, mosquiteres, catifes per negocis
i comunitats, porteries per a comunitats, reformes de bany i cuina.

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

Florit

Autoneteja

Nitrats

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

2

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

3

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

4 L’O2 redueix l’òxid de nitrogen

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

5

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

6

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

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

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

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

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