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EN PORTADA
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anna mir

Ple municipal

Fa més d'un any que el ple de Mollet va 

aprovar de forma inicial el nou Pla d'Or-

denació Urbana Municipal (POUM)  que 

ha de regir a la ciutat els propers vint 

anys. Un POUM, però, que es va aprovar 

sense el consens de la majoria de for-

ces polítiques al consistori. L'aprova-

ció inicial va sumar els vots a favor del 

govern de PSC i Podem, amb el suport 

de Cs i Junts, i els vots contraris d'Ara 

Mollet ERC MES i Mollet en Comú. De 

fet, l'Ajuntament de Mollet va rebre prop 

d'un centenar d'escrits d'al·legacions al 

pla. El gran gruix van ser presentades 

per grups municipals i partits polítics, 

amb el rebuig al Pla de Millora Urbana 

dels Pinetons i del Calderí com els punts 

que més en van rebre.

MÉS D'UN ANY DE 
L'APROVACIÓ INICIAL 
DEL PLA URBANÍSTIC

REUNITS  La Federació d'Associacions Veïnals va celebrar dimarts al Casal Cultural una roda de premsa per explicar la iniciativa que comptarà amb unes 12 sessions

A punt el procés participatiu per 
elaborar un POUM "alternatiu"
La primera de la dotzena de sessions que la 
Federació d'Associacions Veïnals de Mollet 
(FAAVM) ha previst tractarà sobre sanitat i 
trindrà lloc al Casal Cultural, el pròxim 
dia 8 d'octubre a partir de les 10 del matí

MOLLET. Amb el lema Quin Mollet 

volem?, la Federació d'Associa-

cions Veïnals de Mollet (FAAVM) 

engegarà el pròxim 8 d'octubre, 

un procés participatiu transversal 

amb l'objectiu d'elaborar un Pla 

d'Ordenació Urbana Municipal 

(POUM) alternatiu a l'actual, apro-

vat pel ple el juliol del 2021. La finalitat d'aquesta iniciativa 
veïnal és la de dissenyar un pla 

urbanístic "consensuat" i "trans-

parent" que reverteixi l'anterior 
procés, "insuficient" i "opac", se-

gons explicava la FAAVM en una roda de premsa que es va celebrar  
dimarts al matí al Casal Cultural.

"Ens hem trobat que la gent no 

té ni idea que s'ha fet un POUM, 

no té ni idea de com està afec-

tant casa seva i que suposarà 

construir més de dos mil i escaig 

habitatges aquí a Mollet i quan 

els hi expliques tenen necessi-

tat d'informar-se i de saber què 

està passant", comentava la presi-

denta de la FAAVM, Teresa Prades, fent referència al motiu que els ha dut a impulsar aquesta iniciativa.
Així mateix, segons Prades: "No 

és només un procés que nosal-

tres engeguem per millorar Mo-

llet i intentar que aquest POUM 

que està mig aprovat no tiri 

endavant, també és la voluntat 

d'aprendre perquè vindrà gent 

que són referents i en saben 

molt més que nosaltres".

El procés comptarà amb una 

dotzena de sessions amb la par-

ticipació d'experts en diferents àrees com ara l'educació, l'habi-
tatge, el medi ambient i la sanitat, 

entre altres. La primera sessió es 

farà el pròxim dia 8 d'octubre, a les 10 h, al Casal Cultural, i comptarà 

amb la participació de la doctora 

Marta Carreres i el portaveu de la 

Plataforma en Defensa de la Sani-

tat a Mollet i al Baix Vallès, Antonio 

López.

El termini: les municipals 2023Les trobades d'unes dues hores de durada es preveu que se celebrin 
durant els pròxims sis mesos. Un cop finalitzada cada una de les ses-

sions, des de la Federació s'enca-

rregaran d'elaborar un document 

on constin els objectius principals, secundaris, accions específiques i un sistema d'avaluació que servirà per fer un text refós unitari que 
s'entregarà "a cada un dels regi-

dors i regidores que surtin es-

collits en les pròximes eleccions 

municipals del maig", determina-

va Pol Ansó, secretari en funcions 

de la Federació d'Associacions Veï-

nals de Mollet.

"Esperem que qui governi els 

pròxims anys reculli aquestes 

necessitats reals de Mollet, i no 

aquest POUM una mica a la car-

ta que s'ha aprovat inicialment", 

afegia Ansó.

Actualment, el POUM està apro-

vat inicialment i la següent fase, abans de l'aprovació definitiva, és l'aprovació provisional. En aquest 
sentit, segons Ansó: "Ara és el mo-

ment de fer-ho ben fet, perquè 

això anirà a la Comissió d'Urba-

nisme de la Província de Barce-

lona, i si l'Ajuntament de Mollet 

ha fet coses estranyes, ara se'l 

pot desemmascarar", deia.Amb tot, Ansó recordava que 
després de les tres aprovacions encara quedaria la carta del recurs 
contenciós administratiu, si es considera que hi ha "il·legalitats" en el pla que s'acabi aprovant defi-
nitivament. i anna mir
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Dues incidències en cinc diesBus gratuït durant la Setmana Europea de la Mobilitat
Dues incidències greus han afectat aquesta 

darrera setmana el  servei de Rodalies al seu 

pas per Mollet. Dimecres, un atropellament 

mortal a l'R3 i divendres passat un avaria va 

col·lapsar tota la xarxa.

Un any més, Mollet s'ha adherit a la Setmana Europea de la Mobilitat 

Sostenible que se celebra del 16 al 22 de setembre. Entre d’altres 

iniciatives, durant aquestes dates, l’Ajuntament ofereix el servei de bus 

urbà gratuït iposarà en marxa la jornada participativa  Recorre Mollet 

amb l’objectiu que la ciutadania faci aportacions sobre mobilitat.

SOCIETAT

Afectacions als trens de la línia R2 fins 
al desembre per les obres a la Sagregra

BAIX VALLÈS. Amb la finalitat 

d'avançar en les obres de les noves 

estacions de la Sagrera  i Sant An-

dreu a Barcelona, Adif Alta Veloci-

dad executarà a partir del pròxim 

dissabte, 17 de setembre, una de 

les majors actuacions ferroviàri-

es dels darrers anys. Els treballs 

comportaran importants afectaci-

ons a la circulació dels trens de les 

línies R11, R1 i R2 Nord –que s'atu-

ra a l'estació Mollet-Sant Fost–, els 

quals deixaran d'arribar al centre 

de Barcelona ni tampoc a l'aero-

port, com  fins ara. Els treballs i per 

tant, les afectacions, s'allargaran 

fins al 10 de desembre.

Els canvis per als viatgers pun-

tuals i usuaris habituals de roda-

lies començaran aquest cap de 

setmana, quan està previst que els 

trens de l'R2 Nord finalitzin el seu 

recorregut a Montcada i Reixac. 

Des d'aquesta estació s'establirà 

un servei de bus complementari 

per aquests dos dies d'aturada a 

Montcada. La freqüència serà cada 

15 minuts entre les 6 h i les 2 h, des 

de l’estació de Montcada i Reixac i 

fins a la Sagrera-Meridiana.

Mentre que a partir de dilluns 

vinent, 19 de setembre i fins al 

2 de desembre, els trens de l'R2 

nord iniciaran i finalitzaran el seu 

recorregut a Sant Andreu Comtal. 

Els viatgers es transbordaran a la 

parada de Sant Andreu de la línia 

1 de Metro, des d'on podran diri-

gir-se al seu destí. En sentit invers, 

des de Barcelona-Sants, els viat-

gers  podran usar les línies R3 i R4 

per arribar a Barcelona la Sagre-

ra-Meridiana. Des d’allà, podran 

enllaçar amb els autobusos en 

hora punta o amb Metro L1 fins a 

Sant Andreu.

Servei de bus llançadora
Per altra banda, aquests viatgers 

que arribin a Sant Andreu Com-

tal també disposaran d'un servei 

complementari de busos llança-

dora que l'administrador ferrovi-

ari ha establert entre Sant Andreu 

Comtal i la Sagrera-Meridiana, en-

tre les 6  i les 10 h del matí i les 16 h 

i les 20 h de la tarda. La freqüència 

d'aquest servei especial serà cada 

15 minuts, els dies laborables.

Finalment, a partir del dia 3 de 

desembre i fins al 10 del mateix 

mes, els trens de l’R2 nord finalit-

zaran de nou el seu recorregut a 

Montcada i Reixac. Novament, els 

viatgers comptaran amb un servei 

de bus complementari a Montcada 

i Reixac per aquests dies, cada 15 

minuts entre les 6 h i les 22 h, des 

de l’estació de Montcada i Reixac 

fins a Barcelona la Sagrera-Meri-

diana.

Així mateix, durant el període 

d'obres el servei a l’Aeroport es 

realitzarà amb origen o destinació 

Barcelona-Estació de França.

Nou traçat i noves estacions
Els treballs que duraran uns tres 

mesos, culminaran amb la posada 

en servei abans de finalitzar l’any 

del traçat definitiu de la línia d’am-

ple convencional Barcelona-Gra-

nollers-Girona per l’interior de 

l’estructura de la futura estació de 

la Sagrera (des de l’entorn del Nus 

de la Trinitat fins al túnel del Clot) 

i de la nova estació de Rodalies de 

Sant Andreu.

El nou traçat de la línia d’ample 

convencional Barcelona-Grano-

llers-Girona té una longitud de 4,3 

km, dels quals 2,8 km discorren 

soterrats. En ambdues estacions, 

la línia disposarà de 4 vies i el túnel 

que les connecta un total de 3. Des 

de l’estació de la Sagrera se li do-

narà continuïtat, també en túnel, 

fins a enllaçar amb el Clot. 

MOBILITAT ELS COMBOIS ACABARAN EL SEU TRAJECTE A PARTIR DE DILLUNS A L'ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, ON S'HAN HABILITAT BUSOS LLANÇADERA

L'ACTUACIÓ Els treballs han de culminar amb la posada en servei del nou traçat de la línia Barcelona-Granollers-Girona

adif

Durant els tres mesos que durin les obres, el servei a l'aeroport es realitzarà des de l'Estació de França

MOLLET. Ara Mollet ERC-MES ha 

demanat a Renfe i també a l'Ajun-

tament de Mollet que es posi a 

disposició dels usuaris de l'R2 

un servei de bus llançadora des 

de l'estació de Mollet-Sant Fost 

fins a la Sagrera mentre durin les 

obres de l'estació barcelonina. La 

formació local feia pública la pe-

tició, dimarts al matí, en una roda 

de premsa davant l'estació Mo-

llet-Sant Fost. "Renfe ha previst 

un bus llançadora des de Grano-

llers a causa de les afectacions 

que patirà la línia per les obres 

de la Sagrera, a Mollet amb una 

xifra similar de viatgers, en can-

vi, no l'ha previst", denunciava la 

portaveu d'Ara Mollet ERC-MES, 

Marta Vilaret.

Per la seva banda, fonts de l'Ajun-

tament han assegurat a aquest di-

ari que l'alcaldessa va posar-se en 

contacte amb Renfe per traslladar 

la seva preocupació per l'afectació 

a la ciutadania de Mollet i va fer la 

petició que es pensés en un servei 

alternatiu i indiquen que Renfe 

els va dir que ho estudiaria. Amb 

tot, des del consistori apunten que 

"La Generalitat com a titular del 

servei coneixia l'abast i ha estat 

protagonista en la definició dels 

serveis alternatius". Així mateix, 

consideren que la logística de tras-

lladar tot el flux de rodalia al servei 

d'autobusos, en un corredor "sa-

turat" com l'entrada a Barcelona 

ERC demana un bus 
llançadora que connecti 
Mollet amb Barcelona

EL GOVERN DE MOLLET ASSEGURA QUE VA FER LA PETICIÓ A RENFE  D'UN SERVEI ALTERNATIU 
anna mir

A L'ESTACIÓ  Marta Vilaret acompanyada de membres d'ARA Mollet, dimarts

per la Meridaiana té "limitacions 

importants". 

Mentre que des de Renfe recor-

den que el bus llançadora previst 

a Granollers és un servei "comple-

mentari" i que en el cas de Mollet 

la decisió s'ha pres tenint en comp-

te la freqüència de pas dels trens 

(15 minuts), la qual continua sent 

inferior a si s'anés per carretera. 
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BARANDILLAS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES, 
MAMPARAS DE BAÑO, PERSIANAS, PUERTAS DE ENTRADA, 

REJAS Y BALLESTAS, VENTANAS Y BALCONERAS, 
VIDRIOS Y CRISTALES.

PROMOCIONES ESPECIALES POR LA SUSTITUCIÓN 

DE TODAS LAS VENTANAS DE LA VIVIENDA.

Calle Federico García Lorca, 17 · 08170 - Montornès del Vallès

T: 93 568 02 81 / 678 681 598 / 692 592 467 · info@aluminios-montornes.com

Empresa saludable, renovamos nuestra flota de automóviles, con vehículos eléctricos.
Colaboramos contra la violencia de género.

3% DE DESCUENTO 

EN LA ACEPTACIÓN 

DE PRESUPUESTO.

Mollet i Sant Fost, a la taula que 
estudiarà l'episodi de males olors 
BAIX VALLÈS. Els Ajuntaments de 
Mollet i Sant Fost s'han sumat a 
la taula de treball que estudiarà el 
darrer episodi de males olors que 
va afectar a les poblacions de la 
Llagosta, Ripollet i Santa Perpètua 
durant el mes d'agost. 

La adhesió es feia dijous al matí, 
durant la reunió que es va celebrar 
al saló de plens de la Llagosta i que 
va promoure l'alcalde llagostenc, 
Óscar Sierra, per tractar de forma 
conjunta la problemàtica. Una tro-
bada que segons Sierra: "Ha anat 

molt bé. Els ajuntaments que 

han vingut estan interessats i 

volen formar part de la solució".

De fet, durant la trobada es va 
acordar crear un grup de treball 
amb els tècnics de Medi Ambient 
dels diferents ajuntaments per 
posar en comú les dades recolli-
des durant l'episodi de males olors 
que es va enregistrar, principal-
ment, del 7 al 14 d'agost. 

Així mateix, també es va decidir 

enviar una carta conjunta a la Ge-
neralitat de Catalunya, com a òr-
gan competent, per tal que apliqui 
una solució a la problemàtica. 

Per altra banda, des de la Lla-

gosta, com ja va avançar aquest 
diari es preveu engegar un estudi 
amb la Universitat Politèncica de 
Catalunya que ajudi a determi-
nar l'origen de les males olors. 

Un estudi al qual també preveu 
sumar-s'hi l'Ajuntament de Mo-
llet, segons confirmava a aquest 
diari el regidor Justícia Ambiental, 
Ecologisme i Transició Energètica 
de l'Ajuntament de Mollet, Raúl 
Broto qui afirmava: "Estem molt 

contents de sumar-nos al grup i 

creiem que si fem aquest enfoc 

supramunicipal podrem trobar 

molt millor la solució". 

Amb tot, Broto destacava que 
la situació viscuda a Mollet va ser 
"molt diferent" a la magnitut d'al-
tres municipis i assegurava que 
havien rebut algunes queixes, la 
majoria per xarxes socials, i dues 
trucades a la Polcia Local infor-
mant sobre les males olors.

A la reunió, a banda d'alcaldes 
i regidors de les poblacions es-
mentades, també hi van assistir 
representants de la UPC, de l Àrea 
Metropolitana de Barcelona, de 
l’Ecoparc de Montcada i Reixac i el 
Consroci Besòs-Tordera. 

MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT DE MOLLET SE SUMA A L'ESTUDI QUE INICIARÀ L'UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

SALÓ DE PLENS Els representants de la taula de treball a la reunió a la Llagosta

LA LLAGOSTA INFORMA

TERRITORI

L'Arc Metropolità 
reclama un pla 
"conjunt" en 
matèria d'habitatge

MOLLET. Els municipis que con-
formen l’Associació de l’Arc Me-
tropolità, entre els quals Mollet, 
van presentar dimecres davant 
la Consellera de Drets Socials, les 
propostes de l’entitat municipalis-
ta en matèria d’habitatge. Durant 
la trobada, els representants de 
l’Arc van traslladar-li la necessi-
tat de treballar conjuntament per 
donar resposta a les demandes de 
la ciutadania en aquest àmbit i de 
desenvolupar un pla conjunt que 
compti amb finançament sufici-
ent per reforçar la construcció de 
pisos a preu protegit arreu del ter-
ritori. L’alcaldessa de Mollet, Mi-
reia Dionisio Calé, va explicar que 
“Mollet aposta per l’habitatge 

públic com ho demostra que te-

nim un barri com el de la Vinyo-

ta amb el 100% d’habitatge pro-

tegit”. Dionisio, però, va afegir que
“el problema de l’habitatge cal 

abordar-lo entre les diferents 

administracions i comprometre 

noves inversons". 

MOBILITAT S'HA CREAT UN GRUP DE TREBALL PER ESTUDIAR LA PROPOSTA

Fem Vallès proposa una línia 
de tren paral·lela a l'AP-7 i que 
passaria a tocar de Mollet
L’associació FemVallès, que treballa per po-
tenciar l’economia i superar la condició de 
perifèria metropolitana, ha proposat a la di-
recció general de Transport Públic de la Ge-
neralitat la creació d’un nou servei ferroviari 
entre Tortosa i Figueres que permeti connec-
tar directament un nombre important de ciu-
tats mitjanes del país. Es calcula que aquesta 
actuació donaria servei directe a una pobla-
ció de més de 600.000 persones, i fins a 3,5 
milions si s’hi afegeixen els municipis que s’hi 
podrien connectar amb correspondència.

El servei recorreria una distància de 292 
km en un temps aproximat de dues hores 
i trenta minuts, i discorreria en paral·lel a 
l’AP-7, a només 3 km del centre de Mollet i 
13 de Granollers. Els trens farien parada en 
poblacions com Girona, Santa Perpètua de 
Mogoda, Sant Cugat del Vallès, Martorell, 
Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç de Cal-
ders, Torredembarra, Tarragona, Vila-seca, 
Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, l’Ametlla de 
Mar, l’Aldea i Tortosa

Entre Figueres i Mollet, els combois utilit-
zarien la línia d’alta velocitat existent. Arri-
bats al nus de Mollet, s’incorporarien a la línia 
246, d’ample mixt, i aleshores seguirien fins 

a Castellbisbal, des d’on continuarien fins a 
Tortosa per la via d’ample mixt que passa pel 
centre de Tarragona. El trànsit actual de la lí-
nia Castellbisbal-Mollet permet la incorpora-
ció d’aquest servei i l’augment de freqüències 
de la línia R8, que hi circula actualment.

Noves oportunitats per al Vallès
Per a l’associació, que agrupa 21 entitats em-
presarials, col·legis professionals, entitats 
socials, sindicats, cooperatives, consorcis i 
una universitat, aquesta nova línia "ha de 

contribuir a revertir les mancances del 

servei ferroviari a les Terres de l'Ebre i la 

ciutat de Tarragona, i el seu pas pel mig de 

la regió metropolitana de Barcelona apro-

paria els trens regionals a les capitals del 

Vallès, creant noves oportunitats". "Alho-

ra, alliberaria trànsit pel centre de Bar-

celona, on els túnels actuals presenten 

graus de saturació importants".

La proposta, que s’ha presentat a la Direc-
ció General de Transport i Mobilitat, ha com-
portat la creació d’un grup permanent amb 
tècnics de FemVallès i la direcció general, 
que s'encarregarà d'estudiar la viabilitat del 
projecte. 
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Montornès implantarà 
un sistema de càmeres de 
videovigilància per a la policia

Les obres del futur 
pàrquing al recinte firal, 
després de la festa major 

Les infraccions de trànsit detectades 
per la Policia Local creixen un 58% 

MONTORNÈS DEL VALLÈS. L'any 
passat, Montornès va registrar 
un notable descens del nombre 
d'accidents de trànsit al municipi 
i un increment de les infraccions 
relacionades amb la circulació de 
vehicles. Segons les dades presen-
tades durant la Junta de Seguretat 
celebrada el passat mes de juny, 
les xifres globals indiquen que el 
número d’infraccions de trànsit 
detectat es va incrementar en un 
58,3% respecte a l’any 2020 i en 
un 41,88% respecte al 2019. 

Segons fonts municipals, aques-
tes dades són el resultat de l'incre-
ment de la vigilància i control de la 
disciplina viària en diversos àm-
bits com les infraccions que afec-
ten els col·lectius més vulnerables 
com vianants i persones de mobili-
tat reduïda; la mobilitat de merca-
deries, i les situacions que generen 
riscos a la seguretat viària –com la 
conducció sota l’efecte d’alcohol i 
drogues, conduccions temeràries i 
negligents, no respectar els semà-
fors i les preferències de pas, etc.–. 

A més, es van dur a terme cam-
panyes en col·laboració amb el 
Servei Català de Trànsit per com-
provar la correcta circulació de 
vehicles i el compliment dels re-
quisits exigits per circular-hi o 

MONTORNÈS DEL VALLÈS. El govern 
de Montornès ha aprovat inicial-
ment un projecte per implantar un 
sistema de videovigilància a diver-
sos punts del municipi, que servirà 
per reforçar la tasca de vigilància 
de la Policia Local. Aquest sistema 
ha estat una petició que el cos de 
seguretat municipal ha transmès 
al govern local davant les dificul-
tats d'accés dels seus vehicles per 
fer vigilància a algunes zones que 
han estat pacificades o que s'han 
fet d'ús exclusiu de vianants. "Des 

de Policia Local s’ha detectat 

certs punts amb un interès po-

licial en matèria de prevenció i 

seguretat, on no és viable realit-

zar un seguiment exhaustiu atès 

que no és eficient fer-ho amb 

personal del cos", apunten els 
tècnics en la memòria del projecte.

El sistema de videovigilància es 
planteja com una mesura per in-
crementar la seguretat ciutadana, 
que "donaria suport a la vigilàn-

cia ordinària que presta la poli-

cia local", apunten.
El projecte preveu la instal·lació 

d'una desena de càmeres a dife-
rents punts: avinguda Onze de Se-
tembre amb carrer Sant Lluís; Prat 
de la Riba amb Sant Lluís; Torrent 
Vinyes Velles amb carrer La Pau 

i a l'oficina de l'Arxiu Municipal; 
al carrer Sant Isidre amb Riu Mo-
gent; Onze de Setembre amb car-
rer Estrella; carrer Estrella amb 
Palau d'Ametlla. També s'inclou la 
instal·lació d'una càmera lectora 
de matrícules –a avinguda Onze de 
Setembre amb carrer Sant Lluís– i 
la creació d'un centre de control 
amb pantalles on rebre les imat-
ges de les càmeres i poder-ne fer 
el seguiment.

Un cop el projecte quedi aprovat 
i s'adjudiqui, el termini previst per 
a la instal·lació del sistema és de 
dos mesos. El pressupost és d'uns 
38.700 euros (IVA inclòs).  

MONTORNÈS. El govern montor-
nesenc ha aprovat les obres per ar-
ranjar el recinte firal i habilitar-hi 
un espai d'aparcament comença-
ran després de la festa major. Així 
ho explicava l'alcalde, José A. Mon-
tero, durant el ple de la setmana 
passada. El projecte d'arranjament 
del parc firal i el seu entorn té l'ob-
jectiu de millorar la imatge del des-
campat situat entre les avingudes 
d'Ernest Lluch i de la Llibertat i el 
riu Mogent destinat a aparcament. 
"Quan aquest espai estigui urba-

nitzat generarà un efecte d'apar-

cament dissuasori de molta més 

qualitat que no l'actual descam-

pat", apuntava Montero.
L'arranjament es farà en 5.883 

m2 de la parcel·la que es pavimen-
tarà amb dos tipus de paviments: 
sauló compactat i sauló sòlid. El 
projecte, amb un pressupost de 
569.960 euros, contempla la il·lu-
minació de l'espai.

D'altra banda, la Diputació ha 
reprès les obres de la confluèn-
cia de la carretera BV-5001 amb 
l'avinguda d'Ernest Lluch, després 
que quedessin aturats al maig per 
l'abandonament de l'empresa ad-
judicatària. Les obres inclouen la 
reducció del diàmetre de la roton-
da i nous passos de vianants.  

SEGURETAT  SEGONS DADES MUNICIPALS, L'ACCIDENTALITAT L'ANY PASSAT A MONTORNÈS ES VA REDUIR UN 45,6% RESPECTE A 2020

MOBILITAT  L'ESPAI DE SORRA ES PAVIMENTARÀ AMB SAULÓ

SERVEIS

L'Ajuntament 
renovarà part de 
l'enllumenat públic 

MONTORNÈS. Fins al 7 d'octubre 
estarà oberta la 8a convocatòria 
per adjudicar horts de cultiu 
social i ecològic de què disposa 
l'Ajuntament a l'avinguda del Riu 
Mogent. Es posen a disposició del 
veïnat un total de sis llicències 
temporals i s’hi poden presentar 
aquelles persones que actual-
ment no siguin adjudicatàries de 
cap parcel·la i també aquelles que 
enguany arriben als quatre anys 
d'adjudicació, que és el termini 
màxim establert per les bases del 
projecte. La convocatòria servirà 
per adjudicar les parcel·les que 
estan buides. Si hi ha més sol·li-
cituds que horts disponibles, es 
crearà una llista d’espera.

AGRICULTURA

S'obre el termini per 
optar als horts socials

MONTORNÈS. La Junta de Go-
vern Local de Montornès va 
aprovar inicialment el passat  
31 d’agost, el projecte de la re-
novació parcial de l’enllumenat 
públic del municipi, que preveu 
el canvi a llums LED de 1.761 
punts de llum de 28 quadres, 
que representen gairebé el 50% 
dels punts de llum exteriors que 
hi ha a la població. El pressu-
post del projecte, IVA inclòs, és 
de 808.505,71 euros.

ajuntament montornès

MÉS ACTUACIONS  Els agents locals van incrementar els serveis el 2021

conduir-los (ITV, assegurança de 
responsabilitat civil, permisos de 
conduir, etc).  En aquest cas, les 
infraccions van créixer un 53,13% 
respecte a l’any 2020. 

Pel que fa als delictes contra la se-
guretat del trànsit, es van incremen-
tar un 40% amb motiu de "la major 

detecció d’infraccions per l’incre-

ment de l’activitat policial i de la 

dotació de nou material tècnic", 
expliquen. Tot i l'augment d'aquest 
tipus de delicte, des de l'Àrea de 
Seguretat Ciutadana i Convivència 
consideren la dada positiva, ja que 

"redunda en la millora de la se-

guretat viària en detectar més in-

fraccions penals per conduir sota 

l’efecte de l’alcohol i drogues, i 

per conduir sense permís de con-

duir, principalment".

Menys accidents al nucli urbà
Pel que fa a l'accidentalitat, el 2021 
es va reduir un 45,6% el número 
d’accidents respecte a 2020. També 
van disminuir el número de ferits, 
en concret, un 36,4 % els lesionats 
lleus; un 90 %, els lesionats greus, i 
no es va produir cap defunció.   

El 2021, els delictes contra la seguretat del trànsit també van incrementar-se un 40%

n Una altra de les xifres que es va ana-

litzar durant la Junta Local de Segure-

tat –en què hi van participar Guàrdia 

Civil, Cos Nacional de Policia, Mossos 

d’Esquadra i Policia Local– va ser la 

de l'increment de la presència policial i 

de la prestació de serveis a Montornès 

durant el 2021. Tots els cossos policials 

van presentar dades de major activitat 

policial respecte als anys 2020 i 2019, 

cadascú en el desenvolupament de les 

seves competències.  

Per part de la Policia Local els ser-

veis prestats van incrementar-se un 

39% respecte al 2020, i van passar  de 

10.314 serveis el 2020 a 16.862 el 2021. 

Des de l'Ajuntament, s'assegura que 

aquesta línia d'increment de serveis 

també s'ha mantingut durant el pri-

mer semestre d'aquest 2022 i a 31 de 

maig se'n comptabilitzen 7.356 serveis 

de caràcter preventiu en el marc de la 

implementació del model de policia 

comunitària i de proximitat, en alguns 

casos en col·laboració amb la resta de 

cossos policials.

ELS SERVEIS DE LA 

POLICIA AUGMENTEN 

UN 39% EL 2021
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Truca i 
demana

informació

II CICLE DE CONFERÈNCIES

Subscriu-t’hi!
FES-TE 

SOCISegueix-nos a: 

Vols saber-ne més?

mutuamollet

mutuamollet

@mutuamollet

II CICLE DE CONFERÈNCIES
D’ACTUALITAT DE 

Dr. Anton Soler i Ferrater
Metge de poble a Sant Lluís (Menorca) durant 

40 anys fins la seva jubilació l’any 2016. 

Col·labora en un programa setmanal a la 

CADENA SER sobre “La salut del planeta”, els 

dimecres a les 13.30h.

Emergència climàtica. 
Felicitat sostenible.
Dr. Anton Soler i Ferrater

i també per Youtube LIVE
MutuaMollet

Dijous 29 de setembre
a les 19.30 h

a la SALA FIVELLER 
(Rambla Fiveller, 7)

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

CONSULTORI

El règim serà diferent segons la data del contrac-
te d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny 
del 2013 fi ns al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’ha-
bitatge 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 consan-
guinitat 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’habitat-
ge per necessitat sense que sigui necessari que 
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fi ns 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 signifi ca que si el con-
tracte es troba en el termini contractual pactat, 
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat 
fi ns 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 sufi cient 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 me-
sos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari 
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retor-
nar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una 
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indem-
nitzi 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 fi ns 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 clàu-
sula no podrà invocar-se la recuperació.

Iker Cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat
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Torna la Diada de 

festa i reivindicació

Montornès defensa una 
Catalunya "sense exclusions"

MOLLET DEL VALLÈS / BAIX VALLÈS. Tot i els 
recels i les tensions entre els dos partits de 
govern catalans –ERC i Junts– l'Onze de Se-
tembre d'enguany ha tornat a treure la gent 
al carrer, sigui amb un caire més festiu o més 
reivindicatiu. A Mollet, la Diada Nacional de 
Catalunya recuperava el seu format habitu-
al amb l'acte institucional al monument de 
Rafael Casanova sense restriccions i amb la 
presència de desenes d'entitats i represen-
tants de tots els grups municipals, a excep-
ció de Cs, com ja és habitual. 

L'acte va seguir el protocol previst amb 
les actuacions musicals de l’Associació Pau 
Casals i Quintet coral, amb la interpretació 
de peces com Els Segadors, himne nacional 
de Catalunya, o l'Himne de Mollet. En aques-
ta ocasió, la tradicional hissada de la senye-
ra va anar a càrrec de l'alcaldessa, Mireia Di-
onisio, acompnayada de Carla Lorente i Eric 
Carrasco, del Club Esportiu Mollet Team. 

Les ofrenes florals van culminar una dia-
da, en què Dionisio destacava la celebració 
com una festa que "uneix més enllà de la 

procedència de cadascú". "Convivència", 
"prosperitat" i la recuperació de drets soci-
als van ser algunes de les idees compartides 
per comuns i Podem. Pel que fa als partits 

independentistes amb representació al 
Consistori, el regidor de Junts (PDECAT), 
Joan Daví, lamentava que "molta gent està 

decebuda" per l'actuació dels partits des-
prés de l'1-O, i per la seva part,  Ara Mollet 
ERC organitzava un any més una cercavila 
des dels Quatre Bancs fins al monument de 
Rafael Casanova, un moment en què Marta 
Vilaret reivindicava que "la llibertat del 

país encara està pendent i no defallim en 

seguir-la defensant". 
D'altra banda, la vigília de la Diada, forma-

cions i entitats independentistes organitza-
ven la Marxa de Torxes per recordar que la 
lluita per la independència "segueix viva i 

combativa". 

A Sant Fost i Martorelles
La Diada a Sant Fost va tornar a tenir dos 
escenaris. D'una banda, l'acte institucional 
va aplegar representants dels grups muni-
cipals d'IUSF, PSC i Podem, i de l'altra, ERC 
i Junts van participar en l'acte alternatiu or-
ganitzat conjuntament amb Òmnium i ANC

A Martorelles, l'acte a la plaça de la Sarda-
na va aplegar polítics i entitats en la tradici-
onal ofrena emmarcada en el programa de 
la festa major del municipi. 

MONTORNÈS. El monòlit de l'Onze de Setem-
bre als jardins de l'Ajuntament va aplegar 
per la Diada més de 250 persones, entre les 
quals, membres d'una vintena d'entitats. La 
celebració es va poder fer sense restriccions 
i amb gran protagonisme de les mostres de 
cultura catalana. Agents de la Policia Local
van hissar la bandera catalana, mentre la 
Coral La Lira i la Cobla Foment del Montgrí 
interpretaven El Cant de la Senyera, en un 
dels moments solemnes de la cerimònia.

Durant l'acte, l'alcalde, Jose A. Montero, va 
fer la lectura del manifest, al qual es van ad-
herir Montornès en Comú, el PSC, Esquerra 

i el regidor no adscrit, Luis Ramos. Entre al-
tres, el document feia una defensa dels ser-
veis públics per garantir els drets fonamen-
tals de la ciutadania i feia referència al canvi 
climàtic i a la crisi energètica, provocada per 
la guerra entre Ucraïna i Rússia, i advocava 
per "redoblar esforços" per trobar-hi una 
sortida negociada al conflicte. El manifest 
es refermava en la reivindicació de "Cata-

lunya com un sol poble" i de "generar un 

sentiment transversal que faci país, que 

relligui territoris i que integri els nouvin-

guts". "Catalunya s’ha de pensar, defensar 

i construir sencera, sense exclusions".  

ONZE DE SETEMBRE  MOLLET VA RECUPERAR L'ACTE INSTITUCIONAL AL MONUMENT DE RAFAEL CASANOVA SENSE RESTRICCIONS I AMB DESENES D'ENTITATS I PARTITS

CONSISTORI L'alcaldessa amb els portaveus dels grups municipals, a excepció de Cs que no va assistir

AJ.MOLLET

OFRENA Membres del consistori feien l'ofrena, en absència dels regidors del PP i Cs

AJUNTAMENT MONTORNÈS

INSTITUCIONAL Acte a la plaça de la Sardana de Martorelles

AJ. MARTORELLES

NOCTURN La marxa de torxes dels partits i entitas independentistes ACTE ALTERNATIU ERC, Junts, ANC i Òmnium, a Sant Fost

CUP MOLLET ERC SANT FOST

CERCAVILA Estelada gegant d'Ara Mollet ERC

ARA MOLLET ERC

HISSADA DE BANDERA

MIREIADMOLLET
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Queixes veïnals a Sant Fost perquè netegin 
un solar que s'ha convertit en un abocador

SANT FOST. Un congelador, rodes 

de cotxe, persianes, cubells d'es-

combraries, cartrons, roba, ferros i 

tota mena de deixalles han conver-

tit un solar d'aproximadament uns 

5 metres d'ample per 35 metres de 

llarg, el qual no ha estat urbanitzat, 

en un abocador de deixalles.

En concret, l'espai que té una 

CONVIVÈNCIA FA MÉS DE VUIT ANYS QUE ELS VEÏNS ESTARIEN DEMANANT A L'AJUNTAMENT QUE ACTUI I ES TREGUIN LES DEIXALLES DE L'ESPAI, AL CARRER PAU CASALS

DEIXALLES Rodes de cotxe, ferros i altres desenes de la runa que s'ha acumulat en els darrers anys en aquest solar

anna mir

MOLLET. El Grup Municipal de Mo-

llet en Comú portarà al pròxim ple-

nari municipal les queixes ciutades 

sobre el "mal funcionament" de la 

concertació de visites presencials 

als CAP de la ciutat. 

Segons els comuns: "Són moltes 
les queixes que s’estan escoltant 
els últims mesos respecte a mal 
funcionament de l’atenció sani-

tària pública, una precarització 
que implica estar donant un ser-
vei insuficient als malalts i que 
creixi la percepció negativa, i 
fins i tot la indignació,  respecte 
al funcionament de la sanitat pú-
blica". 

Per  Mollet en Comú, tot i ha-

ver-se superat pràcticament la 

pandèmia, hi hauria serveis que 

no haurien tornat a la normalitat, 

entre els quals la concertació de 

visites presencials amb els profes-

sionals dels Centres d'Assistència 

Primària (CAPs).

 “Estem veient com cada vega-
da es precaritza més un servei 
públic fonamental com és la sa-
nitat. És indignant. Cal revertir 
aquesta situació i defensar i mi-
llorar la sanitat pública perquè 
és dels patrimonis més valuosos 
que tenim”, apunta la portaveu de 

Mollet en Comú, Marina Escribano.

La formació insta el govern local 

a que actuï per reclamar a les admi-

nistracions competents un funcio-

nament òptim dels servis.  

Mollet en Comú denuncia 
el "mal" funcionament de 
la gestió de visites als CAP

SANITAT EL GRUP MUNICIPAL DEMANARÀ EN EL PRÒXIM PLE LA IMPLICACIÓ DEL GOVERN LOCAL 

porta de ferro rovellada i trencada 

com a entrada, es troba al carrer 

Pau Casals de Sant Fost entre els 

números 4 i 6. Són, precisament, 

alguns d'aquests veïns qui han de-

nunciat la situació a aquest diari.

Segons expliquen els veïns, fa 

"més de 8 anys" que en aquest 

espai s'hi ha anat acumulant runa. 

"Fins i tot hi va arribar a haver 
una autocaravana on hi vivia un 
indigent", explica un dels veïns, 

qui recorda que  fa un parell de 

mesos  aquesta autocaravana es 

va incendiar. 

"El meu fill estava al garat-
ge de casa i va veure que sortia 
fum, i va intentar apagar el foc, i 
una mica més i acaba malament. 
Per sort, l'home que hi vivia ja 
no hi era i els bombers van po-
der apagar les flames", recorda 

el veí, just davant de les restes de 

deixalles cremades que encara 

queden de l'incident.  

Aquest no ha estat l'únic succés 

que han viscut els veïns per l'estat 

de deixadesa que presenta l'espai.  

A un altre veí, un dels arbres que 

no paren de créixer en aquest so-

lar abandonat li va destrossar la 

tanca del jardí en caure. Fet que als 

veïns els preocupa que es pugui 

tornar a repetir. I no només això, 

sinó també el fet que amb les altes 

temperatures que s'han viscut du-

rant tot l'estiu i encara continuen, 

la gran quantitat de vegetació i 

deixalles que s'hi acumulen torni 

a provocar un incendi amb pitjors 

afectacions que l'anterior.

Queixes a l'Ajuntament
Els veïns demanen que l'Ajunta-

ment s'ocupi de la situació. Segons 

expliquen, ho han denunciat di-

verses vegades al consistori sant-

fostenc, però la resposta sempre 

ha estat la mateixa: "No saben qui 
és el propietari i no fan res", ex-

plica un dels veïns qui assegura no 

saber ja què fer, després de més de 

8 anys demanant una solució per-

què es netegi. 

Aquesta setmana s'han dut a terme els treballs d'instal·lació del primer dels 

mòduls que s'està habilitant a l'Escola d'Educació Especial Can Vila, que durant 

aquests dies ha hagut de reorganitzar de manera provisional els espais interns del 

centre per acollir l'alumnat que començava el curs aquest dilluns. La pròxima set-

mana es preveu començar amb la construcció del segon mòdul. La previsió és que 

els treballs estiguin enllestits a principis d'octubre. La instal·lació de mòduls ha 

estat la solució d'urgència perquè els alumnes puguin començar el curs després 

de les deficiències detectades en alguns dels edificis. Foto: l.o.m.

Arriben els mòduls a Can Vila
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· GOOD KIDS A PARTIR DELS 3 ANYS

· TOTS ELS NIVELLS FINS A PROFICIENCY

· PRESENCIAL O LIVE ONLINE

· CLASSES PARTICULARS

· CLASSES A EMPRESES
(GESTIONEM LA TEVA SUBVENCIÓ)

· GOOD TRIPS - AGENTS DE VIATGES

· REALITZACIÓ D’ EXÀMENS OFICIALS

Fes el test de nivell al nostre web!
www.goodidiomes.cat

93 593 27 11 / 620 74 26 50
good@goodidiomes.cat
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Una mostra de motos Derbi repassa 
la història de la mítica marca
MARTORELLES. La programació per 

celebrar el centenari de Derbi arri-

ba aquesta setmana a un dels seus 

moments àlgids amb la inauguració 

de l'exposició de motos de la mítica 

marca i el sopar institucional amb 

extreballadors i expilots de Derbi, 

on es preveu la presència del presi-

dent de la Generalitat, Pere Arago-

nès. L'exposició organitzada per 

l'Associació 100 aniversari Rabasa 

Derbi i l'Ajuntament de Martore-

lles aplegarà a l'Espai de Carrencà 

una trentena de motos Derbi de 

totes les èpoques, des dels anys 

50 als anys 80. Entre les peces que 

es podran veure, no hi faltaran les 

motos de competició com les que 

van conduir pilots mítics com Jorge 

Martínez Aspar, Benjamín Grau i 

Julián Miralles.

"Serà un repàs a la història 

de Derbi i hi podrem veure al-

gunes de les motos més emble-

màtiques de la marca", explica 

Diego Fernández, president de 

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'EXPOSICIÓ A CARRENCÀ S'EMMARCA EN LA PROGRAMACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE RABASA DERBI

AJ. PLATJA D'ARO

EMBLEMÀTIQUES  Imatge d'una exposició de motos Derbi a Platja d'Aro

PREU: 25€ SOCIS I 30€ NO SOCIS
PUNT DE TROBADA: PL. CAN BORRELL

Inclou: Taller teòric-pràctic amb instructors 
titulats, el préstec dels bastons, assegurança 

i un vídeo de progressió de la tècnica

Inscripcions a www.cmmollet.cat 
Places limitades

CURS 
D’INICIACIÓ
A LA MARXA 

NÒRDICA
DISSABTE

17.09.2022
DE 9.30 A 12.30 H
A L’ESPAI RURAL DE GALLECS

l'Associació 100 aniversari Raba-

sa Derbi. Entre aquestes, el model 

Antorcha, coneguda popularment 

per Derbi Paleta, i que es va po-

pularitzar a mitjans de la dècada 

dels 60, quan "molta gent la feia 

servir per anar a treballar", diu 

Fernández. Un altre model dels 

més populars i que també estarà 

present a la mostra serà la Derbi 

Variant, que molta gent va conduir 

durant els anys 80 i 90.

Però no només s'hi veuran les mo-

tos més populars, també hi haurà al-

gunes peces úniques com la primera 

Derbi SRS (sigles de Simeó Rabasa 

Singla) de 48 cc, que va ser el primer 

velomotor de la marca, o el prototi-

pus de moto de quatre cilindres que 

es va fer als anys 50 i del qual només 

es va fabricar una moto.

Peces de col·leccionista
El gran gruix de les motos exposa-

des prové del Museu Derbi Pujolar 

de Santa Cristina d'Aro, que comp-

ta amb unes 140 peces col·lecci-

onades per la família. També s'hi 

exposaran motos de particulars i 

de la mateixa família Rabasa i al-

gunes bicicletes. La inauguració de 

la mostra serà a les 18 h i es podrà 

veure des del diumenge 18 fins al 

diumenge 25 de setembre, amb-

dós inclosos. Les visites es podran 

fer els dies feiners i dissabtes de 16 

a 20 h i els diumenges d'11 a 13 h i 

de 16 a 20 h. 

L'Arxiu Històric 
Municipal restaura 
documents dels 
segles XVI i XVII

MONTORNÈS. L’Arxiu Històric Mu-

nicipal ha promogut la restaura-

ció de dos expedients del fons del 

Jutjat de Pau que daten de 1893 i 

1931, així com dos pergamins del 

fons de Manso Calders que es re-

munten a 1549 i 1607. En aquest 

cas l'acció s'ha centrat en la recu-

peració de dos expedients i dos 

pergamins. Els dos expedients 

pertanyen al fons del Jutjat de Pau, 

ingressat a l’Arxiu. Un d’ells és l’ac-

ta completa de les eleccions muni-

cipals de l’abril de 1931, que van 

donar pas a la proclamació de la 

II República, mentre que l’altre és 

l’expedient del Consell de Família 

creat el 1893 per autoritzar el ma-

trimoni d’un jove orfe de 20 anys. 

Fons del Manso Calders
Pel que fa als dos pergamins, for-

men part del fons de Manso Cal-

ders, antiga masia que actualment 

és una de les dependències de 

l’Institut Vinyes Velles. El primer 

dels pergamins correspon a la fa-

mília Valencià i detalla la venda 

d’un censal de 1549. El segon re-

cull un dels capítols matrimonials 

de la família Llunell, l’any 1607. 

DOCUMENT RESTAURAT

AJUNTAMENT MONTORNÈS

La Sala de la Concòrdia de Mont-

meló acollirà aquest dissabte un 

jornada municipalista dels co-

muns del Vallès Oriental. Caps de 

llista, alcaldes, regidors i persones 

vinculades a les candidatures co-

munes per a les eleccions del maig 

de 2023 intercanviaran impres-

sions i idees. Està previst que la 

cloenda vagi a càrrec de la presi-

denta del grup parlamentari d'En 

Comú Podem, Jessica Albiach.

Els comuns celebren 
a Montmeló una 
jornada municipalista

El primer secretari del PSC, Salva-

dor Illa, es va reunir dimecres amb 

el Gremi d'Hostalers del Vallès 

Oriental per conèixer de primera 

mà les dificultats que passa el sec-

tor. Els hostalers van traslladar-li 

algunes preocupacions com l'in-

crement del preu de les matèries 

primeres i l'augment del cost de 

l'energia i van demanar una impli-

cació més directe de la Generalitat 

amb el sector. 

Illa es reuneix amb 
els hostalers del 
Vallès Oriental

PSC

REUNITS  Illa amb representants del gremi a la comarca
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Eva Díaz tornarà a encapçalar 
la llista del PSC a Montornès
MONTORNÈS. L'actual regidora i por-

taveu del grup municipal del PSC, 

Eva Díaz, tornarà a ser la candidata 

dels socialistes a l'Alcaldia de Mon-

tornès en les eleccions municipals 

del pròxim mes de maig. L'assem-

blea de l'agrupació local del PSC 

celebrada aquest dimarts al vespre 

ha triat Díaz per una àmplia majoria, 

amb un 96% dels suports. La socia-

lista, que ha estat l'única candidata 

en el procés de selecció de cap de 

llista, encapçalarà per tercer cop 

consecutiu la candidatura del PSC, 

després de fer-ho a les eleccions de 

2015 i de 2019. "Tirem endavant i 

amb molta il·lusió. Aquest resul-

tat de l'assemblea m'enforteix i 

em sento validada per tirar enda-

vant la candidatura", explica Díaz.

Tot i que encara s'ha de definir els 

eixos de la campanya electoral, 

Díaz avança que una de les línies 

principals serà "posar èmfasi en 

el fet que Montornès necessita 

un canvi". La socialista considera 

que l'actual govern dels comuns 

està "esgotat" i que "no està fent 

ELECCIONS MUNICIPALS 2023  ELS PARTITS MONTORNESENCS VAN DEFININT QUINS SERAN ELS SEUS CANDIDATS A VUIT MESOS DELS COMICIS DEL PRÒXIM MAIG 

les coses de manera adequada, 

segons el nostre parer". "Mon-

tornès mereix un canvi amb no-

ves maneres de fer i l'alternati-

va som nosaltres", assegura Díaz, 

qui confia a millorar els resultats 

aconseguits el 2019. "Crec que 

aquesta vegada tenim a tocar 

l'Alcaldia, ho veiem com una re-

alitat possible", opina.

El PSC aprofitarà la festa major 

per fer la presentació pública de 

la seva candidata a l'Alcaldia. Serà 

aquest dissabte, a les 13.30 h, a la 

carpa que el PSC munta al recinte 

firal de la festa. 

PSC

ASSEMBLEA  Díaz, durant la trobada amb els militants locals dimarts

DELS SET PARTITS AMB REPRESENTACIÓ AL 
CONSISTORI, MÉS DE LA MEITAT JA HAN FET 
PÚBLIC EL SEU CANDIDAT A L'ALCALDIA
■ A poc més de vuit mesos per a 
les eleccions municipals, els partits 
comencen a fer bullir l'olla amb una de 
les primeres decisions a comunicar, els 
seus candidats. En el cas de Montornès, 
més de la meitat dels grups o partits 
amb representació al Consistori ja han 
fet públic els seus caps de llista, i es 
manté encara la incògnita sobre els 
noms que presentaran comuns, Cs i la 
coalició de Primàries i Junts. 

Oficialment, les formacions que ja 
han anunciat qui encapçalarà la seva 
candidatura són el PSC (Eva Díaz), que 
ho ha votat aquesta mateixa setmana; 
Fem Montornès (Fran Sánchez), i ERC 
(Sergi Martínez Mitjavila). Tot i que no de 
forma oficial, ja la primvera del 2021, el 
PP anunciava que renovava la confiança 
en Miguel Ángel Alvarado perquè torni a 
ser el cap de llista popular.

Les incògnites, però, es mantenen 
en tres casos. D'una banda, encara no 
s'ha fet públic si l'actual alcalde, Jose 
A. Montero, tornarà a presentar-se 
com a alcaldable. Des dels comuns 
expliquen que tot just s'ha aprovat el 

reglament d'elecció de candidatura en 
base al reglament general de Catalunya 
en Comú i ara es començarà el procés 
de deliberació per aprovar l'elecció de 
cap de llista en una propera assemblea 
i més endavant de la resta de la 
candidatura. "Voldríem treballar amb 

un mecanisme de candidatura única 

de consens", explica Jordi Delgado, 
responsable d'Organització de 
Montornès en Comú. El que sí és clar, és 
que la llista serà d'En Comú Podem.

Pel que fa a Cs, des del partit afirmen 
que en les pròximes setmanes s'ha 
d'acabar de concretar si M. Ángeles 
Menchén seguirà com a candidata tot 
i que admeten que serà poc probable, 
després que la mateixa Menchén s'hagi 
pronunciat en diverses ocasions dient 
que no tornaria a presentar-se. En tot 
cas, des de Cs asseguren que tenen 
tancat el possible recanvi al capdavant 
de la llista taronja.

L'anunciada coalició que formaran 
Junts i Primàries ha de triar candidat 
per mitjà d'un procés de primàries que 
no s'ha definit encara.   
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OPINIÓ

Les persones que pateixen 

malalties mentals poden portar

una vida totalment normal, però 

cal seguiment professional i 

l'abrigall de la família i l'entorn
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La setmana que ve se celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible, una 

efemèride que durant anys ha pretès implementar un canvi d'hàbits en la 

mobilitat de la ciutadania per abocar-la cap a sistemes més respectuosos 

amb el medi ambient. Entre aquestes mesures, com no, el foment de l'ús 

del transport públic. La celebració coincideix amb una notícia nefasta 

per a molts dels ja soferts usuaris de Rodalies Renfe: les afectacions en 

la circulació de trens per les obres de la futura estació de la Sagrera, una 

obra que, segons Renfe, farà que el servei millori en un futur, però que, en 

el present, trasbalsarà la mobilitat de milers de passatgers. Durant tres 

mesos, els usuaris de l'estació Mollet-Sant Fost de l'R2 perdran la connexió 

directa amb tren amb el centre de Barcelona i estaran obligats a fer servir 

alternatives, algunes poc atractives com la mai fiable R3, servei d'autobús 

–que caldrà veure si pot absorbir la demanda i que implicarà pagar per un 

trajecte que amb Renfe és ara gratuït per als usuaris habituals– o, fins i tot, 

n'hi haurà que optin pel vehicle privat, una paradoxa en plena celebració de 

la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

SOFERTS USUARIS DE RODALIES

Editorial

Bústia

Morí la reina

Ha mort Elisabeth II. El meu més sentit 
condol. Una dona de llums i també om-
bres, però que disfressem de bondat. Són 
els avantatges d'haver mort sent reina. Els 
mitjans són ja pesats, no necessito saber 
què mengen els seus cavalls, ni si els seus 
gossos han passat mala nit. Vivim força pa-
timents perquè aquestes coses siguin notí-
cia de primera plana. El més trist és que no 
m'estranya. Això fa petit un país. Aquest és 
el nivell que se'ns suposa. Hauríem de ser 
alguna cosa més que noticies roses, que 
bous, sevillanes i truita de patata. Així ens 
veuen i ens mostrem al món. 

DAVID CREUS 
MOLLET DEL VALLÈS

Mollet plagat de tigres plataners

A Mollet del Vallès tenim un greu problema 
amb els arbres plataners, els seus insectes, 

que s'anomenen tigres plataners. A l'estiu 
surten dels ous que a l'hivern han posat a 
l’escorça d’aquests arbres, dels quals en te-
nim uns quants a la ciutat. Al problema dels 
insectes li hem de sumar el seu pol·len i les 
al·lèrgies associades, a més de les fulles a la 
tardor que fan catifes amb perill de rellisca-
des a les voreres.

Tot l'estiu aquests insectes tigre van vo-
lant i entrant per totes les cases de la ciutat 
fent impossible obrir finestres, patint pica-
des, i la molèstia que es queden a tot arreu: 
a la roba quan tornes a casa de passejar, 
els trobes pel llit, a les cortines i al llindar 
de les finestres, i és un gran problema que 
pateixen any darrere any veïns i veïnes de 
Mollet. 

Per tot això, demanem la intervenció de 
l’Ajuntament de Mollet perquè es pugui so-
lucionar aquest problema que afecta gran 
part dels veïns de la ciutat. 

ANA MARIA AGUILAR / Membre de Mollet Respira

MOLLET DEL VALLÈS

l CatSalut ha posat en marxa un 
nou servei per prevenir els suïci-
dis. M'alegra conèixer aquest nou 
servei públic. Em sembla un pas 

molt important per a la prevenció de pos-
sibles suïcidis, així com un pas endavant en 
l'assessorament i l'atenció immediata a fa-
miliars i pacients, una qüestió que fa temps 
que reivindiquem els familiars de pacients 
amb malalties mentals. Caldrà veure i cons-
tatar en la pràctica quotidiana que les expec-
tatives generades no es vegin defraudades 
per la desídia dels organismes dependents, 
la falta de recursos, etc. 

Ho diu algú que ha sofert en les seves carns 
els efectes "col·laterals" que generen aques-
tes dures i estigmatitzades malalties men-
tals, uns efectes poc coneguts per la majoria 
de la societat, malalties que sofreixen els 
qui les pateixen i el seu entorn més pròxim, 
sobretot la família. Lamentablement, ho dic 
per haver viscut i gestionat com millor he 
pogut i sabut diversos intents d'autolesions 
amb medicaments d'un familiar molt pròxim 
amb depressió major i d'un altre familiar 
igualment pròxim per caiguda d'un quart 
pis estant amb un brot d'esquizofrènia. És 

Un pas per prevenir suïcidis
molt dur i et marca per a tota la vida. És difícil 
d'imaginar  i gestionar en el dia a dia. 

A Mollet hi ha hagut dues morts per "sui-
cidis", presumptament, en les estacions de 
tren en pocs dies. Això demostra que calen 
més serveis socials, sanitaris i de protecció.

Crec que s'hauria de publicitar al màxim 
aquest nou servei públic, tant a nivell de les 
diferents administracions, com per xarxes 
a fi i efecte d'evitar, en la mesura que sigui 
possible, el sofriment a famílies i el més im-
portant, evitar possibles víctimes innocents.

Molt important també, les persones que 

pateixen aquestes malalties poden portar 
una vida totalment normal, integrats en la 
família i en la societat, amb la medicació 
pertinent, el tractament i seguiment profes-
sional de psicòlegs i psiquiatres a cada mo-
ment, així com l'afecte i abrigall de familiars  
i amics. Cal empatia i integració social, tant a 
nivell laboral com social. Només cal veure'ls 
i tractar-los com el que són: persones amb 
les seves peculiaritats i personalitat pròpies 
com la resta de persones.

E

ANTONIO
CAZORLA

Membre de la Plataforma en 

defensa de la sanitat pública 

del Baix Vallès / Marea Blanca

Cap gest sobrer. Tot mesurat i breu.
L’ordre perfà la solitud extrema
i converteix el joc en profecia.
Cap gest sobrer, i el lent fluir dels mots
que no transmuta en pols aquest silenci.

Del llibre Capfoguer de Martí Pol

ap gest sobrer és una invitació a 
reflexionar sobre la nostra vida 
que com el foc cou l’aliment de 
la nostra existència. La nostra 

existència no pot ser un desordre sense po-
sar fi tots els sense sentits que ens envolten. 
Si som intel·ligents mesurarem els nostres 

C

APRENENT DE LA VIDA

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

moviments, pensaments i sentiments me-
suraran que la seva llargària no malmeti 
la brevetat de l’existència. Posar ordre a la 
nostra  vida ens farà entendre el perquè de 
la solitud i el silenci ajudant-nos a descobrir 
què ens ha de dir el joc de la vida. Per que 
la vida és un joc i té molt de profecia que 
ajuda a posar en ordre tots els daus que ens 
donen el nombre de la nostra solitud silen-
ciosa. El silenci esdevé el llibre que ens fa 
entendre els significat de la pols que massa 
sovint ens obnubila l’espai de joc. La poesia 
ens marca el camí que manté la veritat del 
nostre caminar per l’existència.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art 

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

De veritat els mitjans públics han de cobrir hores i 
hores en "prime time" l'itinerari de la comitiva 
fúnebre de la monarca d'un país estranger bandera de 
l'imperialisme més sagnant i amb una de les fortunes 
més importants del món? Som un poble republicà!

Res hauria de ser més urgent 
que la salut i la seguretat d'in-
fants i dones @IgualdadGob 
#QuieroExplicarLaLeyTransEn
ElCongreso 

CUP Mollet @CUP_Mollet Mar Torres @martorresmollet
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Formació de l'IVA a la CambraCertificació per la planta de Henkel a Montornès
La Cambra del Vallès Oriental organitza 

pels pròxims 27 de setembre i 4 d'octubre 

una formació sobre l'IVA en les operacions 

intracomunitàries i amb tercers països. La 

sessió serà de 9 h a 13.30 h, a Granollers.

La planta d'adhesius per a la indústria aeroespacial que l'empresa Henkel té a Montornès des de l'any 2019 ha estat certificada com 
Standard and Raw Materials Supplier pel grup italià Leonardo. Després 

de rebre una avaluació positiva en els respectius procediments, 

l'empresa italiana ha reconegut la qualitat i el valor de la planta.

ECONOMIA

L'Ajuntament de Mollet anuncia 
una línia d'ajuts per al comerç 
local en matèria energètica

MOLLET. L’Ajuntament ha anun-

ciat que oferirà una línia d’ajuts 

al comerç local perquè s’adapti al 

requeriment del decret d’estalvi 

energètic aprovat pel Govern es-

panyol. Així ho van acordar l’al-

caldessa, Mireia Dionisio Calé, i el 

president de l’Associació de Dones 

i Homes Emprenedores de Mollet 

(ADHEC), Lluís Farré, durant una 

trobada que van mantenir dilluns.

Segons ha informat l'Ajunta-

ment, en aquesta reunió es va 

parlar de diferents qüestions rela-

cionades amb el teixit comercial i 

de serveis de la ciutat. En concret, 

sobre la necessitat de treballar con-

juntament per tal d’obrir una línia 

d’ajuts al comerç per tal que s’adap-

ti als requisits del decret d’estalvi 

energètic.

La idea és que la línia d’ajuts cons-

ti, per una banda, d’assessorament 

en l’àmbit energètic i, de l’altra, 

d’ajuts directes i subvencions per a 

les obres d’adequació que hagin de 

COMERÇ EL DECRET LLEI PER ESTALVIAR ENERGIA VA ENTRAR EN VIGOR A MITJANS D'AGOST

Montornès Som Comerç 
suma més d'un miler 
d'usuaris registrats
MONTORNÈS. El projecte Montor-

nès Som Comerç, que l'Ajuntament 

desenvolupa des de fa mesos, amb 

accions coordinades amb la Unió 

de Botiguers per promocionar el 

comerç local, ja suma més d'una 

cinquantena d'establiments ad-

herits i més d'un miler de persones 

usuàries.

L’Ajuntament i la Unió de Boti-

guers de Montornès van posar en 

marxa la iniciativa durant la cam-

panya de Nadal, i des de llavors s’ha 

superat un volum de vendes de més 

de 160.000 euros.

Segons les dades recollides a l’in-

forme corresponent al segon tri-

mestre de l’any, durant els mesos 

d’abril, maig i juny es van registrar 

operacions de compra per valor de 

més de 60.000 euros, una quantia 

que se suma als prop de 100.000 

euros que hi havia al final del pri-

mer trimestre. El nombre d’opera-

cions de compra es manté entorn 

de les 3.700.

A més, entre el febrer i el maig, 

les persones guanyadores dels més 

de 300 premis del sorteig de Nadal 

van poder bescanviar els vals a les 

botigues adherides a la campanya. 

La dotació global dels premis era de 

15.000 euros. 

Dins el programa Montornès 

Som Comerç, també hi ha la creació 

d’un directori d’establiments que 

s’ha anat implementant durant els 

darrers mesos. El directori és ac-

cessible a l'enllaç compra.montor-

nes.cat. També s'hi pot arribar des 

de l’app de l’Ajuntament i des del 

web municipal. 

DES DE NADAL S'HAN SUPERAT ELS 160.000 EUROS EN VENDES

PARTICIPACIÓ Més de cinquanta establiments s'han adherit a la iniciativa

aj. montornès

aj. mollet

REUNITS  El president d'ADHEC amb l'alcaldessa i la regidora de comerç

fer els establiments per adaptar-se 

al requeriment del decret.

En vigor des de l'agost
El decret llei per estalviar energia 

impulsat pel govern espanyol, va 

entrar en vigor a mitjans d'agost i 

té com a mesura estrella la limita-

ció de la temperatura a 27 graus a 

l’estiu i a 19 graus a l’hivern, amb 

la intenció de reduir el consum de 

gas i augmentar les reserves de 

combustible de cara a aquest hi-

vern. Altres mesures a aplicar són 

l’obligació d’apagar els llums dels 

aparadors a les 22 h i d'instaurar el 

tancament automàtic de les portes 

dels espais climatitzats.

L’alcaldessa de Mollet conside-

ra que aquestes mesures "són del 

tot necessàries especialment 

davant un hivern que es presen-

ta del tot incert des del punt de 

vista energètic” i, per aquest mo-

tiu, ha afegit que “des de l’Ajunta-

ment creiem que en aquests mo-

ments hem d’estar al costat del 

comerç i els serveis locals i que 

és necessari dissenyar aquesta 

línia d’ajuts i incentius, ja que 

som conscients que representa 

un gran esforç per al sector en el 

seu trànsit de reconversió cap a 

un model més sostenible ener-

gèticament”. 
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Nova cervesa Hobac amb mucílag 
de cacau i cereals de Gallecs

SANTA MARIA DE MARTORELLES. La 

marca de cervesa artesanal Hobac 

ha elaborat una nova cervesa amb 

mucílag de cacau. En concret es 

tracta d'una substància gelatinosa 

que contenen certes plantes, entre 

elles la del cacau, la qual se sol utilit-

zar per fermentar el fruit del cacau. 

Hobac ha utilitzat ara aquest ingre-

dient, el qual aporta dolçor i un punt 

d'acidesa, en una nova cervesa que 

va treure al mercat el mes de juliol, 

en una edició limitada, de la mà d'en 

Pol Contrera, un reconegut cuiner i 

xocolater català. Segons Eduard Illa, 

cerveser d'Hobac, es tracta d'una 

cervesa "complexa" i "treballada", 

amb un toc d'"exclusivitat". 

Cultura gastronòmica
Un producte encaminat al món 

gastronòmic on s'ha tingut cura 

de tots els detalls:  "L'ampolla és 

com les que es fan servir per fer 

cava i va amb tap de suro perquè 

aguanti bé la pressió i l'envelli-

ment", explica Illa. 

A banda del mucílag, en la recep-

ta d'aquesta cervesa també s'in-

clouen productes de proximitat 

com el cereal d'un productor de 

Gallecs, el Santi. Un ingredient que 

s'ha volgut plasmar amb una imat-

ge del mapa de l'espai natural en 

l'embolcall de l'ampolla que s'ha 

fet amb pedra calcària molta.  

GASTRONOMIA LA MARCA DE SANTA MARIA HA TRET UNA EDICIÓ LIMITADA DE LA NOVA BEGUDA

LA NOVA CERVESA Està feta amb cereals de Gallecs i mucílag de cacau

hobac

MOLLET. La Càtedra en Emprene-

doria i Innovació Social, adscrita 

al Centre d’Estudis i de Recerca en 

Emprenedoria i Innovació Social 

(CREIS) de la UAB, ha convocat 

els Premis eines 2022 als millors 

projectes de transformació social 

d’àmbit general, d’àmbit vallesà 

i d’àmbit local. El termini màxim 

de presentació de candidatura és 

el 26 de setembre a les 23.59 h i la 

resolució dels guanyadors es farà 

pública el 9 de novembre a la ceri-

mònia que tindrà lloc a Mollet, al 

Teatre de Can Gomà-Josep Maria 

Pou.

Els Premis són una iniciativa en 

col·laboració del CREIS-UAB, la 

Diputació de Barcelona, l’Ajunta-

ment de Mollet del Vallès, l’Ajun-

tament de Sant Cugat del Vallès, 

el Consell Comarcal del Vallès Oc-

cidental i el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. L'objectiu de la 

proposta és promoure les activi-

tats de transformació social.

Segons les bases dels Premis, els 

projectes candidats han de tenir 

l'objectiu social o l'objectiu del bé 

comú com a raó de ser de l'activi-

tat comercial derivada, i incorpo-

rar un alt nivell d'innovació social; 

els seus beneficis han de ser rein-

vertits principalment per assolir 

el seu objectiu social, i el mètode 

d'organització o el sistema de pro-

pietat han de reflectir la missió so-

cial de l'empresa.   

Can Gomà acollirà la 
cerimònia d'entrega 
dels Premis Eines 2022 

RECONEIXEMENT EL TERMINI  PER PRESENTAR CANDIDATURA ÉS EL PRÒXIM 26 DE SETEMBRE

INDÚSTRIA

Coca-Cola renova 
el conveni amb 
Montornès i donarà 
24.000 € anuals

MONTORNÈS. El Consistori i Co-

ca-Cola han actualitzat el conveni 

de col·laboració bianual que es-

tableix una aportació de 24.000 

euros anuals per part de Coca-Co-

la per a la realització d’activitats 

culturals i lúdiques a Montornès. 

Fa una dècada que l’Ajuntament 

i Coca-Cola (abans a través de la 

filial COBEGA i ara amb Coca-Co-

la Europacific Partners Iberia SL) 

col·laboren en projectes de diver-

sa naturalesa. Enguany, s’ha reno-

vat el suport bianual (anys 2022 

i 2023) de la fàbrica de begudes 

refrescants a les activitats del cicle 

festiu del poble. Coca-Cola desti-

narà 24.000 euros anuals i aporta-

rà també els seus productes, amb 

un valor de 15.000 euros anuals, 

a esdeveniments com ara la Festa 

Major. Per contrapartida, l’Ajun-

tament farà difusió del patrocini 

de la marca. Coca-Cola ha partici-

pat en l’edició de publicacions del 

Consistori, en espectacles locals 

com La Remençada.   

04/09 Fran Adriel Duré Sandoval

03/09 Alison Nerea Delgado Valle   (Mollet)

31/08 Fabrizio Nolfo Font  (Caldes)

31/08 Álvaro Velázquez Jiménez        (La Llagosta)

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

06/09 José Fernando López Peña 57 anys

07/09 Jacinta Castells Ferre 91 anys

MARTORELLES

06/09 Francisca Velasco Calle 55 anys

PARETS DEL VALLÈS

06/09 Vicenta Campíñez Viñuela 85 anys

12/09 José Soto Castro 63 anys

MONTMELÓ

06/09 Eduardo Martínez Hernández 70 anys

11/09 Rodrigo Vázquez Fàbrega 63 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

06/09 Luis Herrera Serrano 90 anys

SENTMENAT

09/09 Maria Antonia Nieto Morales 69 anys

POLINYÀ

12/09 Magdalena Faba Camprecios 87 anys

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

10/09 Maria Sala Riba 88 anys

11/09 Teresa Riba Ibáñez 84 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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El Triatló Sant Gervasi lluita pel doble ascens
Els esportistes del Triatló Sant Gervasi van participar el passat cap 

de setmana al Triatló de Vilanova i la Geltrú, on van sumar punts 

importants per la Lliga Catalana. Actualment, el club és segon en 

categoria masculina amb 270 punts i cinquè en femenina amb 176 

punts, en ambdós casos als llocs d'ascens a Primera Catalana.

Nou triomf pel CA Montornès
El Club Atletisme Montornès va guanyar 

el passat cap de setmana el Cros Pirata del 

CA Canovelles. Un conjunt d'atletes del 

club montornesenc es van imposar en la classificació per equips de la prova.

ESPORTS

El Barça triomfa a la 10a edició 
de la Molletense Cup amb 
victòria en les dues categories

MOLLET. La UD Molletense va ce-

lebrar el passat cap de setmana 

la desena edició de la Molletense 

Cup, un torneig de pretemporada 

pels seus equips prebenjamins 

i alevins. La jornada va comptar 

amb alguns dels millors clubs de 

Catalunya com el FC Barcelona, el 

Girona FC o el FC Andorra.

La Molletense Cup es va dividir 

en dues jornades amb el torneig 

de prebenjamí dissabte i el d'ale-

ví diumenge. Les dues categories 

van comptar amb 8 equips cadas-

cuna, dividits en dos grups i una 

fase final. En total 8 clubs van es-

tar presents als dos dies al camp 

Zona Sud: FC Barcelona, Girona FC, 

FC Andorra, Nàstic de Tarragona, 

Cerdanyola CF, Sant Cugat CF i CF 

Calafell; a més de tres equips del 

club local.

Kiko Montoya, president de la 

UD Molletense, destaca el gran 

nivell vist a la competició: "Un 

nivell increïble de nens molt 

petits. Fa goig i il·lusió veure 

aquest nivell aquí". El dirigent 

també es mostra satisfet per l'aflu-

ència de públic, que va ser molt 

bona. Montoya remarca la impor-

tància de la Molletense Cup pel 

club: "Té dues visions: podem 

gaudir d'un nivell de futbol base 

increïble i també donem als 

nostres jugadors la possibilitat 

de competir amb clubs d'aquest 

nivell". Per això, el president afir-

ma que "és una de les jornades 

més importants pel club".

Alex Gasó, coordinador i entre-

nador de l'aleví del club, explica 

que un torneig així també ajuda 

els seus jugadors a millorar, ja 

que "veuen com juguen altres 

equips i traiem coses positives". 

El coordinador resumeix l'experi-

ència del torneig com "única i per 

gaudir-la".

El Barça és el gran triomfador
El FC Barcelona va ser el campió 

dels dos tornejos de la Molletense 

Cup. El seu prebenjamí va supe-

rar a la final el Nàstic per 2-2 i 3-2 

als penals, mentre que l'aleví va 

guanyar el Girona per 0-4. Els dos 

equips del club local no van po-

der superar la fase de grups, però 

van acabar una gran participació 

davant rivals de la categoria més 

alta.  sergi casanovas

FUTBOL  EQUIPS DE BASE DELS MILLORS CLUBS DE CATALUNYA VAN PASSAR PEL CAMP ZONA SUD

AMB ELS MILLORS Els nens de la Molletense van poder jugar contra grans clubs

s.c.

El Club Muntanyenc Mollet va iniciar el passat cap de setmana el Camí dels 
Bons Homes - GR 107 a Montsegur (França). Una cinquantena de participants 
van realitzar el primer tram de 14 km entre Montsegur i Comuns. Mensualment, 
s'aniran cobrint la resta d'etapes dels 200 km del camí, fins a arribar al final 
situat a Santa Maria de Queralt (Berga).

cM Mollet

Començant el Camí dels Bons Homes 

Jornades de futbol 
amb veterans del Barça
MOLLET. L'Ajuntament i l'Agrupa-

ció de Jugadors del FC Barcelona 

organitzen aquest cap de setmana 

unes jornades formatives de fut-

bol i un partit amb una selecció de 

veterans del Barça. Les activitats 

es duran a terme entre divendres 

i dissabte a El Lledoner i al camp 

Germans Gonzalvo.

Les jornades organitzades co-

mençaran aquest divendres a les 

18.30 h a El Lledoner, on un mem-

bre de l’Agrupació de Jugadors del 

FC Barcelona oferirà una conferèn-

cia. L'activitat futbolística es farà el 

dissabte i començarà amb un clínic 

per a nens i nenes d'entre 8 i 11 

anys, al camp Germans Gonzalvo a 

les 16 h. Finalment, una selecció de 

veterans del Barça jugarà un partit 

contra veterans dels tres clubs de 

la ciutat (CF Mollet UE, UD Molle-

tense i UD Lourdes) a les 17.30 h, 

també al Germans Gonzalvo. 

FUTBOL  HI HAURÀ DIVERSES ACTIVITATS DIVENDRES I DISSABTE
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Jordi Cruyff i Laia Codina, patums a 
la inauguració del Cruyff Court

MONTORNÈS. El nou Cruyff Court i 

el parc socioesportiu de Montor-

nès Nord van quedar oficialment 

inaugurats aquest dimecres, amb 

un acte multitudinari amb diver-

sos representants de l'Ajunta-

ment, la Fundació Cruyff, la Fun-

dació Barça i la Fundació La Caixa, 

les quatre entitats impulsores 

d'aquest projecte. Jordi Cruyff, fill 

de Johan Cruyff, i Laia Codina, ju-

gadora del Barça, van ser els més 

reclamats pels nens i nenes pre-

sents, que els hi van demanar fotos 

i autògrafs en massa.

A més d'ells, l'acte va comptar 

amb Susila Cruyff, filla del Johan i 

presidenta de la Fundació Cruyff; 

Marta Segur, directora de la Fun-

dació Barça; i José Montero, alcal-

de de Montornès. A l'acte també 

s'hi va sumar Marc Fuentes, en-

trenador montornesenc i ambai-

xador de la Fundació Cruyff, qui va 

posar èmfasi en la tasca per donar 

visibilitat a la diversitat.

Una oportunitat pels infants
Durant la inauguració, Laia Co-

dina va destacar la importància 

d'aquest camp: "És un moment 
molt important pel poble, pel 
barri i pels nens. Crec que apor-
tarà moltíssim, els hi he dit que 
ho aprofitin molt i que ho trac-
tin bé". La jugadora va explicar 

com projectes com aquest donen 

oportunitats, ja que ella mateixa 

jugava "a una pista sense por-
teries" quan era petita. La fut-

bolista serà la padrina del Cruyff 

Court de Montornès Nord.

Jordi Cruyff declarava com se-

gueixen el projecte del Johan: "el 
meu pare tenia un somni. Ja no 
està aquí per acomplir-lo, però 
el seu llegat ens permet fer-ho". 

Cruyff també destaca la impor-

tància del camp pels nens perquè 

"tenen un lloc on gaudir i jugar 
sense importar com siguin ni 
d'on vinguin".

L'alcalde José Montero va expli-

car: "Els objectius i els valors de 
la Fundació Cruyff eren els ma-
teixos que buscàvem nosaltres". 

El batlle va remarcar que a partir 

d'ara tindran "una col·laboració 
amb la Fundació Cruyff".  s.c.

EQUIPAMENTS  EL NOU ESPAI ESPORTIU DE MONTORNÈS NORD HA ESTAT OFICIALMENT INAUGURAT AMB UN ACTE MULTITUDINARI

ELS MÉS SOL·LICITATS El fill de Johan Cruyff i la futbolista van tenir una tarda plena d'autògrafs i fotos pels més petits

s.c.

La presentació del nou camp de futbol va reunir diverses personalitats del món del 

futbol, la Fundació Cruyff, la Fundació Barça, la Fundació La Caixa i l'Ajuntament

FUTBOL SALA

El sènior de l'AE 
Montornès jugarà 
a Tercera Catalana

MONTORNÈS. Canvi de rumb pel 

sènior de l'AE Montornès de futbol 

sala. El club va trencar l'acord amb 

el CFS La Unión de Santa Coloma 

de Gramenet, mitjançant el qual 

l'equip montornesenc va arribar 

a Divisió d'Honor. Per tant, ara el 

sènior tornarà a començar de nou 

des de Tercera Catalana, la divisió 

més baixa.

El trencament de l'acord va 

arribar per part de l'entitat mon-

tornesenca i es deu principalment 

a "motius econòmics", segons ex-

plica Alfonso Moli, membre de la 

junta de club. La ruptura de l'acord 

provoca que l'AE Montornès perdi 

part de l'equip, però ha aconseguit 

mantenir una bona base amb uns 

sis jugadors que s'han quedat al 

club. L'equip el completaran "nois 
del juvenil i nous fitxatges" i un 

nou entrenador.

Un pla a llarg termini
Alfonso Moli té clar l'objectiu per 

aquesta temporada: "La meta és 
l'ascens a Segona". El del club 

montornesenc creu que tenen 

"equip de sobra per pujar", però 

reconeix que no saben com és "el 
nivell de la Tercera actual". Però 

els plans de l'AE Montornès van 

més enllà d'aquesta temporada: 

"Volem arribar a Divisió d'Ho-
nor o a categories nacionals en 
uns 3 o 4 anys", afirma Moli. 

El CD Montornés Norte apunta
a la part alta de la classificació

MONTORNÈS. Comença la lliga de 

Tercera Catalana i amb ella el CD 

Montornés Norte inicia una nova 

temporada. El conjunt montor-

nesenc aspira un altre cop a lluitar 

per les primeres posicions del seu 

grup i, fins i tot, somiar amb l'ascens.

El tècnic espera "que l'equip 
treballi i competeixi bé". Cobo es 

mostra confiat per la 2022-2023: 

"Honestament crec que l'equip 
té molt nivell, tenim molts juga-
dors que serien titulars en qual-
sevol club de la categoria". No 

obstant l'entrenador creu que les 

lesions poden ser "el problema 
més gran".

Sobre el nivell del grup, Cobo 

afirma que hi ha equips "amb 
molt potencial i diners, com el 
Martorelles i el Vilanova, o els 
que han baixat de Segona".

El rival del club montornesenc a 

la primer jornada serà el CF Santa 

Eulàlia, en un partit que es dispu-

tarà aquest diumenge a les 18 h al 

camp de Les Vernedes. David Cobo 

afirma que volen els tres punts: 

"Juguem a casa, davant la nostra 
afició i en festa major". 

FUTBOL | Tercera Catalana  L'EQUIP COMENÇA LA LLIGA A CASA CONTRA EL SANTA EULÀLIA

INICI AMB FESTA El primer partit de la temporada serà durant la festa major

cd montornés norte

La 23a edició de les 24 Hores de Barcelona d'Automobilisme-Trofeu Fermí 

Vélez es va resoldre el diumenge al Circuit de Barcelona-Catalunya amb la 

victòria de l'equip alemany WTM Racing, format per Georg Weiss, Leonard 

Weiss, Nicolas Varrone, Daniel Keilwitz i Indy Dontje. A més, l'equip ha 

aconseguit un nou rècord de voltes, amb un total de 696. La cursa va ser una de 

les més emocionants dels últims anys, amb canvis constants i sorpreses a totes 

les categories. El podi l'han completat els equips Phoenix Racing i CP Racing de 

la categoria GT3, igual que el vencedor de la prova.

WTM RACING CONQUEREIX LES 24 HORES DE 
BARCELONA D’AUTOMOBILISME AL CIRCUIT

MOTOR | Automobilisme  VICTÒRIA AMB NOU RÈCORD DE VOLTES
circuit de catalunya

Jordi Cruyff: "Els infants
tindran un espai on gaudir i
 jugar, sense importar com

siguin ni d'on vinguin"
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Low Cost Petrol
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CTRA DE LA ROCA, 
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AQUEST ESTIUMOU-TE I ESTALVIA EN CARBURANTS!

TECLEJANT AQUEST CODI MANUAL 
DES DE L’AUTOPAGAMENT:
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SANT FOST
CTRA DE LA ROCA, 

KM 11,6

Preus

VÀLID FINS AL 
30-09-2022

emporta’t           un gelat...gratis! per 35 € carburanten horari atès

Low Cost

BENZINA
GASOIL

ADBLUE
-0,22 €

BENZINA PREMIUM
GASOIL PREMIUM-0,24 €

(INCLOU BONIFICACIÓ RD 6/22)

+

Pol Pocorull, del Radical 360,

es proclama campió d'Espanya

MOLLET. El patinador de l'equip 

Radical 360 Pol Pocorull va acon-

seguir la medalla d'or al Campi-

onat d'Espanya d'scooter de la 

modalitat park, celebrat el cap de 

setmana a Terol (Aragó). Pocorull 

va proclamar-se guanyador de la 

categoria sub 16, mentre que el 

seu company Unai Alcázar va ser 

tercer en categoria pro.

Pocorull va millorar al campio-

nat espanyol la posició aconsegui-

da al català la setmana anterior. A 

Barcelona, el patinador va ser se-

gon, mentre que a Terol s'ha pen-

jat la medalla d'or. Pol Pocorull va 

realitzar una bona sèrie, en què va 

obtenir 42,80 punts, 8 per sobre 

del segon classificat.

Per la seva part, Unai Alcázar 

va poder pujar al podi del torneig 

nacional per la mínima, ja que va 

superar el quart classificat per poc 

més d'un punt. Igual que Pocorull, 

Alcázar també ha signat un doblet 

de podis entre el campionat català 

i l'espanyol.

D'aquesta manera, l'equip mo-

lletà Radical 360 tanca unes set-

manes excel·lents on ha aconse-

guit tres medalles al Campionat de 

Catalunya i dues més al d'Espanya.

Lucía Martín també puja al podi
La molletana Lucía Martín també 

va pujar al podi i va aconseguir una 

nova medalla per al seu palmarès. 

Martín va finalitzar en segona po-

sició a la categoria femenina amb 

27,10 punts, 6 per sota de la cam-

piona Paloma Cantillo. La de Mo-

llet ja havia pujat al podi del cam-

pionat nacional abans. 

SCOOTER EL SEU COMPANY A L'EQUIP MOLLETÀ UNAI ALCÁZAR ES PENJA LA MEDALLA DE BRONZE

DOBLE MEDALLA L'equip molletà va sumar dos podis al Campionat d'Espanya

RADICAL 360

Sergio Torres, tercer a la 
Triple Corona gallega
MOLLET. El nedador Sergio Torres 

ha aconseguit la tercera posició a 

la Triple Corona Illas Atlánticas, 

una de les proves de mar obert 

més importants d'Espanya. Torres 

ja sabia el que era el podi en aques-

ta cursa, ja que la va guanyar l'any 

2018.

El nedador molletà va estar tota 

la prova en una ajustada lluita pel 

podi amb el canari Aldo Gutiérrez 

i l'extremeny Cayetano Muñoz. Fi-

nalment, va acabar tercer a només 

un segon de Muñoz i a 10 de Gui-

térrez, el guanyador de la Triple 

Corona.

Amb aquesta medalla de bron-

ze, Sergio Torres aconsegueix el 

seu primer èxit important amb el 

CEE Sant Gervasi. El nedador com-

peteix aquest any per primer cop 

amb un club de Mollet, després 

de competir anteriorment pel CN 

Granollers. 

NATACIÓ PRIMER PODI DEL MOLLETÀ AMB EL SANT GERVASI

PODI A GALÍCIA Sergio Torres (esquerra) va aconseguir la medalla de bronze

LALO VILLAR
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La UD Molletense inicia 

aquest dissabte la seva setena 

temporada a Segona Catalana

MOLLET. La UD Molletense comen-
ça aquest cap de setmana una nova 

temporada a Segona Catalana. Els 
d'Antonio Filgaira arrencaran la 
lliga el dissabte davant el CF Sin-
guerlín, en un partit que es jugarà 
a les 17 h al camp Zona Sud.

La Molletense arriba llençada 
de la pretemporada, on ha anat de 
menys a més i ha aconseguit resul-
tats molt positius. Els dos últims 

partits de preparació han acabat 
amb victòria blanc-i-blava: el der-
bi amb el CF Mollet UE (1-0) i el 
duel amb el Júnior CF de Sant Cu-
gat (1-2).

La 2022-2023 serà la setena 
temporada del club molletà a la ca-
tegoria, és a dir, la Molletense juga 
a Segona des de l'any 2016. Com 
cada any, l'objectiu dels molletans 
seran les posicions capdavanteres 
i la possible lluita per l'ascens a 
Primera Catalana.

Un any amb canvis
Aquest any, però, la temporada 
serà diferent, ja que es dividirà en 
dues fases. A la primera jugaran 
a un subgrup amb uns altres 11 
equips, a doble volta. A la segona 
fase on es creuaran amb els rivals 
de l'altre subgrup i jugaran per 
l'ascens o per la permanència, se-
gons els resultats de la primera 
fase. Aquesta temporada comp-
tarà amb més ascensos a Primera 
Catalana, provocats per la creació 
de la futura Superlliga.  s.c.

FUTBOL | Segona Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ COMENÇARÀ LA LLIGA CONTRA EL CF SINGUERLÍN

EN RATXA L'equip arriba amb bones sensacions després de la pretemporada

UD molletense

IMANOL MARTÍNEZ

BÀSQUET

Imanol Martínez 
juga a les finals de 
la Nations League

MOLLET. El jugador del Recanvis 
Gaudí Mollet Imanol Martínez ha 
participat a la final mundial de la 
Nations League 3x3, celebrada 
aquesta setmana a Constanta (Ro-
mania). La selecció espanyola, de 
la qual formava part, s'ha quedat a 
la fase de grups després d'un triple 
empat.

El combinat espanyol, amb Ima-
nol Martínez a les seves files, va su-
perar Lituània per 21-14, però no 
va poder amb Israel i va caure per 
13-19. La selecció espanyola va 
ser última per la mitjana de punts 
marcats i va caure eliminada. 

FUTBOL | Primera Catalana

MOLLET. El primer equip del CF 
Mollet UE arriba a l'equador de la 
pretemporada amb un balanç desi-
gual: 2 victòries i 3 derrotes. Els de 
David Parra no van poder guanyar 
el darrer amistós disputat. El con-
junt molletà va caure per 1-2 da-
vant el CF Martorell en un partit ju-
gat dissabte al Germans Gonzalvo.

Tot i no aconseguir ajuntar les 
victòries, l'entrenador es mos-
tra satisfet: "L'equip està evo-

lucionant. Tenim bastants 

incorporacions i hem d'anar 

acoblant-nos". Parra no es mos-
tra preocupat, ja que afirma que 
"la pretemporada està per això, 

per anar provant". Tanmateix, el 
preparador reconeix que han de 
"seguir millorant".

El pròxim partit serà el diumen-
ge davant el Santfeliuenc FC, un 
equip "amb molts anys a Tercera 

Nacional i un gran entrenador", 
segons Parra. El duel serà el diu-
menge a la tarda al Germans Gon-
zalvo. 

Més de 130 persones 
participen a La Gurrinada
SANTA MARIA. La Gurrinada va po-
der celebrar la seva quarta edició 
el passat divendres. Més de 130 
persones van participar en la cur-
sa nocturna de Santa Maria, tot i 
que hi havia més de 170 inscrits.

Karim Cabeo va ser el guanya-
dor absolut i de la categoria mas-
culina, per davant de Sergi Cabeza 

i Miguel Ángel Bustillo. Entre les 
dones, Jessica Ruiz va ser la més 
ràpida amb Anna Masip i Gemma 
Macián en segona i tercera posició.

Rosa Manyosa, una de les or-
ganitzadores destaca el bon am-
bient de La Gurrinada: "La gent 

acaba molt contenta, hi ha molt 

companyerisme". 

MUNTANYISME KARIM CABEO VA SER EL GUANYADOR

CURSA NOCTURNA Els participants van recorrer la Serralada Litoral de nit

espai tortUga

BÀSQUET | LEB Plata  JUGARÀ DIUMENGE CONTRA EL GRANOLLERS

El Recanvis Gaudí Mollet 
prepara nous amistosos 
davant les cancel·lacions

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
disputarà dos partits de pretem-
porada aquesta setmana. Seran 
dijous contra el CB Castelldefels i 
diumenge davant el CB Granollers. 
L'equip busca recuperar el ritme 
després dels dos amistosos can-
cel·lats la setmana passada. 

El club molletà es va quedar la 
setmana passada sense jugar, des-
prés que es cancel·lessin els dos 
partits previstos, contra el Mataró 
Parc Boet el dijous i contra el CB 
Salou el dissabte.Per això, aques-
ta setmana els de Mollet tenen 
previstos dos partits: contra el CB 
Castelldefels el dijous al vespre i 
un de nou davant el CB Granollers 
(diumenge 12.30 h, Pavelló CB 

Granollers). Ambdós equips són 
de Lliga EBA, una categoria per 
sota de la LEB Plata on està el con-
junt molletà.

Valoració positiva
Josep Maria Marsà, entrenador del 
Recanvis Gaudí Mollet, afirma que 
la pretemporada "de moment va 

bé" i es mostra content amb "els 

jugadors i el seu rendiment". El 
tècnic dona importància a la pre-
temporada provar "els jugadors 

i sistemes nous". Marsà creu 
que els fitxatges s'estan adaptant 
bé, uns més que altres: "El Dejan 

Ilincic trigarà més perquè és 

d'un altre país i una altra cultu-

ra, però s'acabarà adaptant". En 
general, l'entrenador creu que té 
més qualitat a la plantilla: "Hem 

millorat com a equip, som mi-

llors que l'any passsat". 

FUTBOL

El derbi molletà de 

pretemporada cau 

de la banda dels 

del Zona Sud

MOLLET. La UD Molletense va gua-
nyar per la mínima el derbi de pre-
temporada contra el CF Mollet UE. 
Un gol de penal va donar la victòria 
al conjunt local, en un partit dispu-
tat ahir a la nit al camp Zona Sud.

Els dos equips van plantejar un 
partit igualat, amb anades i tor-
nades. La Molletense va aprofitar 
la seva millor oportunitat de gol, 
un penal al minut 68 transformat 
per Adrià Carricondo. Aquest aca-
baria sent l'únic gol del partit i li 
va donar la victòria a la UD Molle-
tense per 1-0. Amb aquest resul-
tat, el CF Mollet UE segueix sense 
acabar d'aconseguir les victòries, 
mentre que el conjunt blanc-i-
blau arriba en plena forma a l'inici 
de la lliga.  

UD MOLLETENSE - CF SINGUERLÍN
Dissabte, 17  17 h Mollet

feb

CF MOLLET UE - SANTFELIUENC
Diumenge, 18  19 h Mollet

CB GRANOLLERS - CB MOLLET 

Diumenge, 18  12.30 h Granollers

El CF Mollet UE 

arriba a l'equador 

de pretemporada 

en plena evolució

UD MOLLETENSE 1

CF MOLLET UE 0
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Més de 80 estands en una Fira 
d'Artesans "amb plena normalitat"

MOLLET.  Aquest cap de setmana tin-

drà lloc la 38a edició de la Fira d'Ar-

tesans de Mollet, una de les fires 

d’artesania més visitades i presti-

gioses de Catalunya, i que com sem-

pre es desenvoluparà als carrers del 

nucli antic del municipi. Després de 

dos anys de restriccions –el 2020 es 

va cancel·lar i el 2021 es va fer amb 

un format adaptat–, enguany hi tor-

na amb una vuitantena de parades 

d’autèntics productors artesans.

La xifra d'estands d'enguany 

és evidentment superior a la del 

2021 –passen de 70 a 81–, però 

s'ha reduït respecte al darrer any 

prepandèmic, quan s'hi van col·lo-

car 93. "Hi ha hagut una davalla-

da, perquè, amb la pandèmia, al-

guns artesans s'han jubilat o ho 

han hagut de deixar", explica la 

regidora de Cultura i Comerç, Mer-

cè Pérez, qui es mostra "contenta" 

perquè torni aquest clàssic "amb 

plena normalitat".

Que els paradistes siguin real-

ment artesans i que els seus produc-

tes a la venda hagin estat elaborats 

artesanalment per ells és un dels 

punts en els quals tant l'Associació 

de Veïns de la Fira d'Artesans com 

l'Ajuntament hi han estat ferms al 

llarg d'aquestes ja gairebé quatre 

dècades. "Vetllem molt perquè 

siguin 100% artesans", recalca 

Pérez. De fet, els assistents podran 

gaudir i veure in situ com alguns ar-

tesans fan una mostra del seu ofici, 

mostrant la seva tasca i permetent 

la participació del públic a través 

d’aquestes demostracions artesa-

nes i els tallers familiars de pa arte-

sà, ceràmica i papiroflèxia.

Els paradistes se situaran als 

carrers Portugal, Sol i Bartomeu 

Robert, i a la plaça de l’Artesania, di-

buixant un recorregut que arribarà 

al carrer de Can Pacià. En aquesta 

38a edició hi participen 30 estands 

d’alimentació i 51 d’artesania, i 

entre els productes que s’hi poden 

trobar hi ha ceràmica, porcellana, 

papereria, marroquineria, seda, 

fusta, joieria o espelmes, entre d’al-

tres. Pel que fa als productes gastro-

nòmics s’hi podrà trobar olis, mel, 

fruits secs, torró, pa, dolços, vins, 

embotits, anxoves o formatges.

Pel que fa als horaris de les para-

des, divendres estaran obertes de 

18 h a 22 h; i dissabte i diumenge hi 

seran de 10 h a 14 h i de 17 h a 22 h.

Homenatge al creador del sol
La Fira d'Artesans s'inaugurarà 

oficialment divendres a les 19 h al 

Centre Cultural La Marineta, amb 

l'exposició Babel. Es tracta d’una 

mostra de pintures a l’oli del molletà 

Josep Nogué, qui va ser l'autor del 

sol, la imatge de la Fira d’Artesans. 

Precisament el sol serà el gran pro-

tagonista dels decorats elaborats 

pels veïns, com a mostra d'homenat-

ge a Nogué, i aquests sols tindran els 

colors irisats de la bandera LGTBI.

Enguany el veïnat també recu-

pera la Sardinada, un clàssic que 

la pandèmia va fer frustrar l'any 

passat. Els veïns couran més d'un 

centenar de quilos de sardines 

a les brases del foc i les repartirà 

amb una llesca de pa i un got de vi 

a la plaça de l’Artesania. La sardi-

nada serà divendres a partir de les 

21 h i a les 22 h hi arrencarà el ball 

popular amb l'Orquestra Privada.

Un marge de millora petit
Tant l'Associació de Veïns de la Fira 

d'Artesans com l'Ajuntament recal-

quen l'alt nivell de l'acte. Amb tot, 

sempre hi ha lloc per a la millora i, 

tots dos organitzadors apunten en 

direccions diferents per fer-ho.

Per part dels veïns, el Martí Tu-

régano, president de l'entitat veï-

nal, diu: "Ens hem trobat que ens 

falta lloc i es podria fer una mica 

d'ampliació, potser a Gaietà 

Ventalló, perquè hi ha moments 

que no hi pots passar". En aquest 

sentit, hi afegeix: "Ara del carrer 

de Can Pacià fins a la plaça d'Ar-

tesania no hi posarem ningú, 

perquè era un tros que quedava 

saturat". La regidora, però, comen-

ta que ja els hi agrada els carrers ac-

tuals que ocupa la fira i menciona 

que els artesans que tenen botiga a 

Ventalló habitualment ja hi han po-

sat parada al carrer. Alhora, sí que 

menciona que podrien posar enca-

ra més l'accent a "reivindicar el 

paper dels artesans", i una mane-

ra de fer-ho seria o amb més tallers 

o amb més demostracions.  

TRADICIONAL  EN L'EDICIÓ D'ENGUANY S'HOMENATJARÀ AL CREADOR DEL SOL, SÍMBOL DE LA FIRA, EL PINTOR MOLLETÀ JOSEP NOGUÉ

LA DECORACIÓ DE LA FIRA  Dijous al matí col·locant els sols amb els colors irisats al carrer Bartomeu Robert

sergio carrillo

n  Per dissabte i diumenge hi ha més d'una desena d'activitats programades. A la 
plaça de l'Artesania, els veïns i veïnes de la Fira hi oferiran una xocolatada, els dos dies 
a partir de les 10.30 h. I també adreçat principalment per a la canalla, dissabte d'11 h a 
13 h s'hi faran tallers artesanals. Concretament seran un taller de maquillatge, a càrrec 
de la Xarxa Mollet, i un taller per pintar bosses de mà, a càrrec de Verònica Saumell.

Les entitats de cultura popular de la ciutat també hi tindran el seu paper. Pel que 
fa a la part castellera, els Castellers de Mollet oferiran dissabte a les 18 h a Can Pacià 
un taller de castells. Diumenge serà la Diada Castellera. Tot plegat arrencarà a les 
11 h amb la cercavila conjunta dels Castellers de Mollet, els capgrossos de Gegants 
de Mollet, la Cuca Molla i el Tòful i la Dinga (capgrossos de la Fira d'Artesans), que 
sortirà de la plaça de Catalunya, passarà pels carrers de Gaietà Ventalló i Portugal, 
i clourà a la plaça de l'Artesania. Allà a les 12 h començarà l'actuació castellera de 
l'entitat molletana, així com dels Esperxats de l'Estany i dels Manyacs de Parets.

A banda de la cercavila castellera de diumenge, n'hi haurà dues més el dissabte a la 
tarda. La primera, a càrrec del Centro Cultural Andaluz de Mollet, serà a les 18.30 h del 
carrer Portugal fins a la plaça de l'Artesania, on faran una actuació. A les 20 h serà el 
torn dels diables, amb una cercavila de Can Pacià també fins a la plaça de l'Artesania, 
on tindrà lloc la trobada de tabals amb el Ball de Diables de Mollet del Vallès.

Pel que fa al vessant musical, dissabte a les 22.30 h hi actuarà Set de Rumba, 
en un acte en què hi haurà servei de bar que oferirà begudes, entrepans de pernil 
i mojitos, entre d'altres. Diumenge a les 18 h, però en aquest cas al parc de les 
Pruneres, Tradicions i Costums organitzarà una audició sardanista amb la cobla 
Els Lluïsos de Taradell. I novament a la plaça de l'Artesania, Xarxa Havaneres 
protagonitzarà a partir de les 19 h la canta d'havaneres amb cremat de rom.

UN CAP DE SETMANA FARCIT D'ACTES

MÚSICA

Les bandes de 
les entitats locals 
protagonitzaran el 
segon Torramusical

MOLLET.  La Banda del Moll Fer –de 

la Colla Torrada– organitza aquest 

dissabte la segona Trobada Torra-

musical. A partir de les 10.30 h ar-

rencarà la cercavila des del carrer 

Vidal i Barraquer, on La Cultural 

hi tindrà l'estand de la Fira d'Ar-

tesans. L'objectiu d'aquest acte és 

"unir totes les entitats de Mollet 

que fem música de carrer i tradi-

cional", segons explica la Gemma 

Madurell, responsable de La Banda 

del Moll Fer. En aquesta ocasió, la 

cercavila musical fins a Can Mulà 

la protagonitzaran les bandes de 

Morats, Castellers, Geganters, Ball 

de Diables, Batucada Joves Mollet, 

Centro Cultural Andaluz de Mollet i 

Centro Cultural Recreativo Arago-

nés de Mollet, a més dels organitza-

dors torrats. En arribar a Can Mulà, 

el lluïment de les entitats partici-

pants precedirà el vermut i el dinar 

de germanor. Els organitzadors 

volen seguir sumant entitats de 

cara a les pròximes edicions, com 

la Irmandade a Nosa Galiza, que 

enguany no hi podrà participar.  

Vallès Visió busca 
cantant per al talent 
'Objectiu Paki'
BAIX VALLÈS.  Fins al 30 de setembre, 

tots els joves d’entre 13 i 20 anys 

que vulguin participar en el talent 

show Objectiu Paki poden inscriu-

re's. El concurs està produït per la 

Televisió de Cardedeu i La Xarxa, 

hi col·laboren les televisions locals 

catalanes i es busca la millor veu de 

Catalunya. En aquesta tercera edi-

ció, les televisions locals realitzaran 

el procés de càsting i presentaran el 

seu candidat a la fase final del pro-

grama. Tots els joves del Baix Vallès 

que vulguin presentar-se al càsting, 

han de fer-ho a rtvc.cat/op i selec-

cionar Vallès Visió. Hauran d’enviar 

dos vídeos en format horitzontal: 

un primer, de presentació, i un al-

tre cantant a cappella. El càsting es 

farà en forma de programa-concurs 

i tindrà com escenari el Teatre Mar-

garida Xirgu, a Montornès.  

CULTURA

Ball de country al Jardinet del CasalMons Observans reobre el jaciment
El Casal Cultural programarà dissabte un vespre per 

ballar country al Jardinet. Dinamitzat per la Marta 

Rubio, la sessió serà de 18 h a 21 h, té un preu de 5 € 

amb una consumició, i es tornarà a fer el 15 d'octubre. 

L'entitat convida a assistir-hi amb indumentària country. 

Després de les vacances d’estiu, Mons Observans reprèn la 

seva activitat, focalitzada en la posada en valor de la història, 

l’arqueologia i el patrimoni local. El tret de sortida es donarà 

aquest diumenge amb l’obertura del jaciment on els visitants 

podran visitar lliurement el parc arqueològic d’11 h a 14 h.
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Dissabte es 
projectaran 25
curts al primer 
CinemaFost
SANT FOST.  Aquest cap de setmana 
tindrà lloc a l'Ateneu Jaume Rifà 
la primera edició del CinemaFost, 
organitzat per l'Associació Volun-
tariat Social per Sant Fost. Es tracta 
d'un festival de curtmetratges en el 
qual la temàtica de tots els treballs 
està relacionada amb la gent gran.

L'objectiu és "desmuntar es-

tereotips sobre la gent gran", 
segons l'entitat organitzadora, 
que alhora hi afegeix: "Des de fa 

temps, hem associat la vellesa a 

un moment de les nostres vides 

en què sembla que ja no podem 

oferir res més a la societat, però 

les persones que es jubilen es-

tan plenes de propòsits i nous 

reptes per complir".
Dissabte seran les tres sessions 

de projeccions: a les 11 h els do-
cumentals; i a les 16 h i a les 19 h 
els films de ficció. Les entrades són 
gratuïtes, però s'han de reservar a 

través d'Entràpolis o trucant al 688 
300 501. Els organitzadors es mos-
tren molt satisfets tant per la gran 
quantitat de curtmetratges que 
han rebut –72–, com per la xifra de 
reserves que ja s'han realitzat.

Precisament, la gran quantitat 
de curts presentats i, sobretot, la 
seva "gran qualitat", com desta-
quen els organitzadors, ha fet que 
el format del festival s'hagi modifi-
cat i, si inicialment estava previst 
que es projectessin 10 curts, final-
ment se'n visualitzaran 25, entre 
els quals n'hi haurà un del molletà 
Dani Seguí o un altre protagonit-
zat per José Sacristán i Amaia Sa-
lamanca.

El gran èxit de la proposta està 
estretament lligat al fet d'haver 
col·laborat amb la plataforma Fes-
tHome. És per això que s'hi han 
presentat tants films i d'arreu de 
l'estat. De fet, el director del fes-

tival, Ma-
nolo de 
la Prada, 
lamenta 
que s'ha-

gin hagut 
de quedar tantes 

pel·lícules sense 
seleccionar. "No 

ha estat per fal-

ta de qualitat, 

sinó per falta de 

temps. Dels 72 

curts, 62 eren 

bons o molt 

bons", diu el 
director.

A banda 
de les pro-
jeccions de 
d i s s a b t e , 
d i u m e n g e 
a la tarda 
arribarà la 
gala, en un 

acte privat re-
servat a organit-

zadors i participants, i dinamitzat 
per Assaig. En la gala es lliuraran 
els cinc premis del certamen: 
premis al millor curt de ficció i al 
millor curtmetratge documental; 
premis al millor actor i a la millor 
actriu majors de 65 anys; i premi 
honorífic a la directora de major 
edat d'entre els finalistes. Caldrà 
esperar fins diumenge per conèi-
xer els quatre primers premis, 
però el Voluntariat ja n'ha avançat 

el cinquè, que anirà a parar a l'ac-
triu danesa Lone Fleming, qui ha 
participat en més d'una quarante-
na de films, principalment els anys 
70 i 80, i en va protagonitzar, entre 
d'altres, La noche del terror ciego.

Fleming, qui resideix a Madrid, 
assistirà diumenge a Sant Fost per 
rebre el guardó a la directora més 
gran pel seu curtmetratge Paz. El 
premi serà una Dona d'Aigua, ela-
borada al Taller Alborada de Mo-
llet. Per a la presidenta del Volun-
tariat Social per Sant Fost, Dolores 
Martín, que el premi fos aquest era 
una altra manera de "col·laborar 

amb un sector que és també vul-

nerable".

D'un taller de cine a un festival
El CinemaFest sorgeix del taller 
de cinema per a la gent gran que 
ofereix el Voluntariat Social per 
Sant Fost al programa No t'aturis. 
El professor, Manolo de la Prada, 
va proposar un festival de curts 
i, tenint en compte que un dels 
públics amb qui principalment 
actuen els voluntaris de Sant Fost 
són la gent gran, van acordar que 
aquests en fossin els protago-
nistes. El festival també s'adreça 
principal a la gent gran del poble, 
tot i que tothom hi pot assistir.

Alhora, cal destacar que, com és 
habitual als actes de l'entitat, dispo-
saran d'un punt de recollida de llet 
per al Banc d'aliments de Sant Fost 
a l'Ateneu Jaume Rifà.    s.carrillo

CINEMA  DIUMENGE TINDRÀ LLOC LA GALA DE PREMIS, EN SESSIÓ PRIVADA, EN QUÈ L'ACTRIU LONE FLEMING EN REBRÀ UN D'HONORÍFIC

MOLLET.  Aquest divendres a partir 
de les 21.45 h arrenca la desena edi-
ció del cicle de cinefòrum The Pictu-
re Show que impulsa l'Associació de 
Música i Art de Mollet (AMAM), con-

juntament amb el Club de Rol Inner 
Circle. La primera sessió d'aquest ci-
cle al Centre Cívic de Can Pantiquet –
amb entrada gratuïta– l'estrenarà la 
comèdia de terror The Return of the 

Living Dead (Dan O'Bannon, 1985).
Toni Romero, membre d'AMAM, 

va proposar fa deu anys incloure 
el setè art a aquesta entitat, que 
aleshores principalment es dedi-
cava al vessant musical. Va ser ell 
mateix qui ho va encapçalar els pri-
mers cinc anys, com així ho explica 
l'Alexa Peso, qui ha format part de 
l'organització del cinefòrum des 
dels inicis. Peso destaca que The 
Picture Show es creava per oferir 
"un espai per veure films que no 

eren habituals ni als cinemes ni 

a les plataformes; són pel·lícules 

de sèrie B o fins i tot de sèrie Z".
Més enllà d'això, Peso, qui tam-

bé és membre de la junta d'AMAM, 
destaca els fòrums que es produ-
eixen en acabar les projeccions 
–farcits de reflexions, informació 
i curiositats sobre els llargmetrat-
ges visualitzats–.

Desè aniversari del cinefòrum 

d'AMAM a Can Pantiquet

'THE RETURN OF THE LIVING DEAD' ESTRENA EL CICLE CINEMATOGRÀFIC THE PICTURE SHOW IMPULSAT PER AMAM I INNER CIRCLE

'THE RETURN OF THE LIVING DEAD'  Serà el primer film del cicle d'enguany

A partir del cinquè any, el cine-
fòrum va afegir-hi dos aspectes 
ben destacats, que hi van arribar 
de la mà: el Club de Rol Inner Cir-
cle s'hi afegia a l'organització i des 
d'aleshores, a banda dels gèneres 
fantàstics i de terror dels cinc pri-
mers anys, també s'hi ha projectat 
cinema asiàtic.

Autocinema a Ca l'Estrada?
Pel que fa a les projeccions cine-
matogràfiques que s'hi fan a la 
capital baixvallesana, l'Alexa Peso 
considera que "hi ha oferta", prin-
cipalment per part d'entitats com 
el Casal Cultural, Mollet amb Cuba 
o el Grup d'Activitats Culturals 
(GAC), a banda d'AMAM, "però 

hi falten blockbusters". Per a 
AMAM, un bon espai per a oferir 
aquests films més comercials po-
dria ser Ca l'Estrada, en un format 
d'autocinema per veure'ls des dels 
cotxes i sentir-los a través de Ràdio 
Mollet. "Sabem que l'Ajuntament 

té la voluntat de fer-hi activitats 

a Ca l'Estrada, i els proposarem 

projectar-hi pel·lícules", informa 
l'Alexa Peso.    s.carrillo

Tecnologia i
natura en un
xou vivencial

La companyia Pagans porta-
rà aquest dissabte tres passis 
(21.30 h, 23 h i 0.30 h) de l'es-
pectacle semi-itinerant Paraules 

que trenquen ossos a Martorelles 
(plaça de l'Ajuntament). Tot ple-
gat ja estava previst per al juliol, 
però es va haver d'ajornar. Es 
tracta d'una proposta que succe-
eix de nit a un bosc, amb un grup 
reduït de persones amb un mò-
bil a la mà que s'endinsen en un 
espai desconegut. Cadascú co-
mençarà a rebre comunicacions 
que el sorprendran i que l'obri-
ran a un món ocult, a tot allò que 
pot arribar a passar-li si es perd. 
La participació és gratuïta, però 
cal reservar tiquet al web marto-

relles.cat/entrades. La proposta 
s'adreça a majors de 12 anys i 
cal portar calçat resistent.

BREUS

Fotografiar el 
patrimoni de 
Martorelles
Es posa en marxa el concurs de 
fotografia Patrimoni de Marto-
relles 2022, al qual s'hi podrà 
participar de manera gratuïta 
presentant les imatges per-
tinents abans del 17 d'octubre. 
Les instantànies, que s'han de 
fer dins del terme municipal 
de Martorelles, poden estar 
fetes tant amb càmera digital 
com amb dispositiu mòbil, però 
en cap cas hi poden aparèixer 
persones. Poden ser monocro-
màtiques o a color i cada autor 
pot presentar un màxim de tres 
imatges. Els premis seran per a 
les tres que més suport rebin a 
la plataforma Participa311 i hi 
haurà un val de compra de 100 
euros per bescanviar als comer-
ços de Martorelles, un val 75 eu-
ros i un darrer de 50 euros.

Tertúlia flamenca 
amb el Centro 
Cultural Andaluz
El Centro Cultural Andaluz de 
Mollet organitzarà dissabte a 
les 21 h a la seva seu a Can Gomà 
una tertúlia flamenca. Tot ple-
gat anirà a càrrec dels artistes 
convidats Mari Pérez, Juan de 
Ubeda, Javier Rueda i Antonio 
Montero, acompanyats a la gui-
tarra pel professor de l'entitat 
David Jiménez, i presentat per la 
presidenta de l'associació anda-
lusista, Charo García.
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MONTORNÈS.  El Teatre Margarida 

Xirgu tornarà a convertir-se en el 

principal equipament de la progra-

mació cultural Montornès Aixeca el 

Teló, promoguda per l'Ajuntament. 

Cinc dels sis espectacles progra-

mats tindran lloc al Margarida Xir-

gu i només el darrer de tots, L'Uni-

vers, d'Engruna teatre, es portarà a 

terme a l'Espai Cultural Montbarri.

La d'Engruna no serà l'única 

proposta infantil, sinó que El Pot 

Petit i Les Bianchis –on actua 

la montmelonina Queralt Casa-

sayas– també representaran al 

Margarida Xirgu dos xous adre-

çats especialment a la canalla.

Malgrat que l'equipament de 

Montbarri ha perdut pes en la pro-

gramació des de la inauguració 

del nou teatre al centre del poble, 

sí que serà el recinte que acollirà 

el Cicle Gaudí. Cada darrer diu-

menge de mes (salvant excepci-

ons), el teatre de Montornès Nord 

es transformarà en el cinema mu-

nicipal amb una proposta audiovi-

sual de qualitat feta a Catalunya. 

Les propostes seran Escape room 

(25 setembre), Toscana (30 d'oc-

tubre), Alcarràs (20 novembre) i 

La voluntària (18 desembre).

Nou servei d'acollida
Com a novetat, l'Ajuntament ofe-

reix un servei gratuït d'acollida per 

a menors durant els espectacles 

per a adults; caldrà sol·licitar-lo en 

el moment d’adquirir les entrades. 

Es tracta d’una iniciativa implanta-

da en els darrers mesos pel depar-

tament d’Igualtat per afavorir la 

conciliació familiar, en especial de 

les dones, i va a càrrec de del Movi-

ment d’Esplai del Vallès (MEV).  i

ARTS ESCÈNIQUES LA MEITAT DE LES PROPOSTES S'ADRECEN ALS INFANTS, COM EL XOU DE LES BIANCHIS, EN QUÈ HI ACTUA LA MONTMELONINA QUERALT CASASAYAS

PROGRAMACIÓ 'MONTORNÈS AIXECA EL TELÓ'

EL SOPAR DELS IDIOTES

de Vania Produccions –dissabte

8 d'octubre a les 20.30 h–
Uns amics organitzen sovint un sopar en què 
conviden persones aparentment estúpides per 
diversió. L’experiència s’estronca quan un dels 
amics pateix un atac de lumbàlgia i s’enfronta 
cara a cara amb les vivències i les reflexions 
personals del més idiota.

L’ORENETA escrita per Guillem

Clua –divendres 16 de

desembre a les 20.30 h–
Una obra sobre l’amor, el dolor i la 

capacitat d’acceptar la identitat sexual 
d’un fill. Inspirada en l’atac terrorista 

LGTBI-fòbic al bar Pulse d’Orlando (EUA) 
el juny de 2016, està interpretada per 

Emma Vilarasau i Dafnis Balduz.

         LES CROQUETES OBLIDADES 

de Les Bianchis –dissabte 19 de 

novembre a les 17 h–
La Pepa és una nena vital i amb una gran 
imaginació que acaba de perdre la seva 
àvia i està intentant adaptar-se a un nou 
context vital. Enfadada amb les seves dues 
mares perquè no recorden la recepta de 
les croquetes de l’àvia, la Pepa emprendrà 
un viatge cap al País del Xim Pum, l’indret 
màgic on van a parar les coses oblidades.

LES AVENTURES DEL LLEÓ VERGONYÓS

d'El Pot Petit –dissabte 22 d'octubre a 
les 18 h– En un format íntim i reduït, els més 

petits acompanyaran de ben a prop el lleó 
en les seves aventures. El lleó es farà amic 

del tigre, el cavall, l’hipopòtam o el gall, i 
junts experimentaran emocions com la por, 

l’alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, 
compartint-les i ajudant-se els uns als altres 

quan les emocions són difícils de gestionar.

L’UNIVERS d'Engruna Teatre –dissabte
17 de desembre a les 11 h i 12.30 h–

Una experiència sensorial per a la primera infància 
plena de poesia visual, música en directe i moviment. 

Cossos i objectes que es desordenen, es tornen 
a ordenar i troben l’equilibri i l’harmonia dins 
de la immensitat. Un espai on conviure amb la 

pròpia vulnerabilitat i explorar com allò més petit 
i aparentment insignificant pot canviar-ho tot de 
la manera més inesperada. Una vivència única i 

irrepetible que esdevé un viatge evocador i immersiu.

HERMANA I CANTAORA

d'Amparo Sánchez –divendres 
25 de novembre a les 20.30 h– 

Concert acústic on les melodies de 
les guitarres i els ritmes acompanyen 

la veu amb aires llatins i flamencs, 
barrejant chacarera i tanguillo, son 
jarocho i granaïnes, blues i bolero, 

rumba i ranxera. Un repertori que 
uneix temes dels diferents treballs 
musicals de la cantautora jaenesa.

‘El sopar dels idiotes’ i Emma Vilarasau, plats 
forts de la temporada al Margarida Xirgu

dissabte 17

diumenge 18

divendres 16

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

Ruixats i tempestes, ja des 

del matí, que poden ser 

intenses i acompanyades 

de calamarsa o pedra. 

Temperatures avall.

Continuarà el vent del 

nord, i la temperatu-

ra seguirà baixant, amb 

molts núvols i encara pro-

babilitat d’algun ruixat.

Encara molts núvols fins a 

migdia. A partir de llavors, 

més clarianes i tempera-

tures lleugerament més 

altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 8 29ºC 21ºC 27ºC - 23 km/h SE

DIVENDRES, 9 28ºC 21ºC 25ºC - 29 km/h ESE

DISSABTE, 10 28ºC 20ºC 27ºC - 26 km/h SSW

DIUMENGE, 11 29ºC 22ºC 27ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 12 31ºC 21ºC 28ºC - 31 km/h SE

DIMARTS, 13 32ºC 23ºC 27ºC - 35 km/h W

DIMECRES, 14 28ºC 21ºC 27ºC 0,6 37 km/h NNW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Per segon any consecutiu, Ceda el 

vaso (3) es va convertir en la gua-

nyadora de la competició de colles 

de la festa major de Martorelles 

2022. El grup liderat per la Clàudia 

Cabrera es va imposar als seus ri-

vals en la majoria de les proves, sent 

especialment dolça la victòria de la 

prova del lipdub, segons manifes-

tava Cabrera: "És la que més ens 
costa i la que més gaudim fent-la", 

deia la cap de colla dels Ceda el Vaso.

A banda d'aquest doblet aconse-

guit l'any passat i enguany, Ceda el 

vaso compta amb una altra victòria 

a les seves mans, la que va aconse-

guir el 2015 –any de la fundació de 

la colla–. Una victòria que compar-

teixen, però, amb una altra colla, 

Los Iluminaos, ja que en aquella 

edició es va produir un empat.

Tot i proclamar-se guanyadors, 

fet del qual Cabrera es mostra molt 

"contenta i amb ganes de seguir", 

destaca la unió que hi ha entre totes 

les colles: "Som una gran família i 
cada any s'apunta més gent".

A banda de la gran participació en 

la competició, la festa major també 

va sumar bones xifres pel que fa al 

públic. Segons fonts de l'Ajunta-

ment, enguany es van omplir tots 

els actes, i van ser especialment 

destacats els espectacles a l'Envelat 

de l'humorista Pep Plaza (1), l'Im-

proshow, el concert de Las Migas 

(4) i el de l'orquestra Selvatana. En 

tots ells es va arribar a l'aforament 

màxim –400 persones–. Mentre que 

els djs de nit i la Dalton Band van su-

perar les 600 persones.

La programació també va comp-

tar amb activitats adreçades a tots 

els públics i a tots els gustos, i l'Es-

sencial, de Vaiven Circus (5), va ser 

una de les propostes destacades per 

a la canalla. Pel que fa a l'escena lo-

cal, Psychotropic Swamp (2) va ser 

una de les bandes que hi va actuar.  i 

fotos: aj. martorelles

Ceda el vaso, la 
colla guanyadora

1

4

52

3

POPULAR  ELS ACTES DE L'ENVELAT, COM L'ESPECTACLE DE L'HUMORISTA PEP PLAZA I EL CONCERT DE LAS MIGAS, ELS QUE VAN CONGREGAR MÉS ASSISTENTS
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FESTA MAJOR DE 
MONTORNÈS DEL VALLÈS

DEL 7 AL 25
DE SETEMBRE

“El mal de peus,
motiu d’infelicitat”
Sebastià Manresa
metge i escriptor

 Plantilles d’alt rendiment
   per esportistes professionals

 Plantilles per esportistes amateurs

 Plantilles per adults

 Plantilles correctores infantils

 Plantilles per a peus delicats i diabètics

Palau de l’Ametlla, 2 local B · Montornès del Vallès

T. 93 172 28 16 · www.ortopediamonsalut.net

quest any sí. Per fi tornem a la Festa 

Major de sempre, sense restricci-

ons per la pandèmia  i recuperant 

els formats habituals.

Les entitats i els equips tècnics han fet 

un gran esforç per garantir un programa de 

festa molt complet i que respongui a les ex-

pectatives de tothom, recuperant els actes 

tradicionals i de cultura popular que tant ens 

Torna la Festa Major de sempre
agraden, la retrobada després de l’estiu i la 

màxima diversió. Moltes persones han fet un 

gran esforç i ho hem de reconèixer i agrair.

De nou tornarà la pugna sana entre les pe-

nyes de Bartomeus, que celebren 25 anys, i 

Pere Anton que són també l’ànima de la festa. 

Segur que us identifiqueu amb uns o altres. 

Han continuat creixent i assumint nous rep-

tes i es nota la seva empremta.

Posem en marxa una nova campanya de 

sensibilització que sintetitza l’aposta pels 

valors de respecte i diversitat que afavorei-

xen la bona convivència, així com el rebuig al 

masclisme i a l’LGTBIfòbia. Insistirem també 

en el consum responsable d’alcohol i en l’ús 

respectuós dels espais públics.

A

JOSÉ A.
MONTERO

Alcalde de Montornès

Pep Plaza, pregoner d'una gresca que 
comptarà amb un tastet de La Remençada
Aquest divendres tindrà lloc el tret de sortida 

oficial de la festa major de Montornès, i el gran 

protagonista serà el Pep Plaza, encarregat del 

pregó, qui a partir de les 21 h i des dels Jardins 

de l'Ajuntament hi farà aparèixer algunes de 

les seves mítiques imitacions de personatges 

com el Pep Guardiola, el Jordi Pujol, el Lluís 

Canut, el Quim Monzó o el Bertín Osborne.

Com és habitual, les entitats de cultura 

popular també tindran un paper rellevant, 

començant pel toc d'inici a les 18.30 h des 

de la plaça de Pau Picasso fins a la plaça de 

Joan Miró. A continuació serà el moment 

del seguici popular fins al pregó amb els ge-

ganters, els diables, la gegantona de l'escola 

bressol El Lledoner i El Bou de Montornès, 

acompanyats de la música de Xarop de Ca-

nya. Tot seguit, el Ball de Diables i Drac, amb 

la col·laboració de Pirotècnia Garcia i Pro-

duccions Amatller, tornaran a fer una nova 

cremada de l'Ajuntament després de dos 

anys sense poder fer aquest acte tan tradici-

onal a causa de la pandèmia.

Els diables montornesencs també torna-

ran a realitzar els correfocs infantil (20 h) i 

adult  (22 h) dissabte, en tots dos casos des 

de la Porta de l'Infern (Jardins de l'Ajunta-

ment) fins a la plaça de Pau Picasso.

Història medieval del poble
Una de les novetats de la festa d'enguany 

anirà a càrrec de l'Associació La Remençada. 

Dissabte a les 18 h al Teatre Margarida Xir-

gu, l'entitat oferirà un espectacle amb un pa-

per clau de la canalla en el qual posaran "en 

evidència el Montornès medieval", segons 

explica la vicepresidenta de l'entitat, Guida 

Gómez. Els infants escenificaran uns textos 

del musical ja adequats per a ells, però alhora 

hi haurà un monòleg amb dues veus infantils. 

Els assistents gaudiran també, entre d'altres, 

de la participació de la Coral La Lira, que can-

tarà diverses cançons amb un toc medieval, 

així com alguns temes de Les Pastorets. A 

més, hi haurà Els crits dels remences, unes lec-

tures que reflectiran "com eren de penoses 

les seves vides", apunta Gómez.

També vinculat al passat medieval del 

municipi, diumenge serà el dia de la Colla 

de Geganters, amb la plantada de la 32a 

trobada a partir de les 10 h a El Sorralet; 

la cercavila a les 11.30 h fins a la plaça de 

Joan Miró; i la dansa de la batalla entre Bar-

tomeu Sala i Pere Anton de Rocacrespa a 

partir de les 13 h.  

POPULAR EL CAP DE SETMANA NO HI MANCARAN ELS CORREFOCS DELS DIABLES, NI LA TROBADA GEGANTERA, AMB LA CONSEGÜENT DANSA DE LA BATALLA

PEP PLAZA  Serà el pregoner de Montornès

P.P

'LA REMENÇADA'  Imatge de l'actuació que el maig del 2021 van fer al Margarida Xirgu

AJ. MONTORNÈS
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Bartomeus i Pere Anton, "més units que mai"

Un dels símbols principals de les 

festes majors sovint són les colles. 

A Montornès, però, ho són els dos 

gegants, que alhora representen 

les penyes del poble. Bartomeus 

i Pere Anton, verds i grocs, totes 

dues penyes ja superen la vintena 

–els primers celebren enguany un 

quart de segle i els segons com-

memoraven l'any passat les dues 

dècades– i amb la maduresa que 

l'edat els dona encaren aquesta 

gresca amb més sinergies compar-

tides del que era habitual.

El birrafest –dissabte passat– o 

la vermufarra –el pròxim diumen-

ge– són dos bons exemples d'actes 

compartits. De fet, aquest segon és 

la fusió de la vermutada dels Bar-

tomeus i la botifarrada Pere Anton, 

una iniciativa que fan conjunta "per 

optimitzar recursos", segons diu 

el cap de la penya dels Pere Anton, 

Carlos Borrego, qui també assenya-

la un altre motiu: "Ara estem més 

unides que mai. Tenim amics en 

una penya i en l'altra, i ens agrada 

fer activitats junts". El seu homò-

leg Bartomeu, Albert Porcar, també 

hi afegeix: "Som del poble i som 

amics. Tot i que hi hagi aquesta 

rivalitat, no seria normal no po-

der tenir aquests llaços i afinitats 

per poder fer coses conjuntes".

S'han estret vincles entre uns 

i altres i, com diu Borrego, "fins i 

tot massa, perquè hi ha parelles 

on cadascú és d'una banda". Per 

als dos caps de colla, fent broma de 

la situació, aquestes relacions es-

tan permeses i no es tractaria d'un 

Romeu i Julieta.

La tercera batalla de penyes
Aquestes bones sintonies entre 

totes dues bandes representen 

un canvi de tarannà respecte a les 

relacions tradicionals. Tanmateix, 

no és novetat d'enguany, sinó que 

el 2019 ja hi va haver la mostra 

més significativa d'aquestes pro-

ximitats mútues, amb la creació 

de La Batalla de Penyes.

Van haver de passar 18 anys de 

festes majors viscudes amb Bar-

tomeus i Pere Anton perquè deci-

dissin crear aquesta competició 

collera tan habitual en poblacions 

del voltant com Granollers o Mollet, 

entre d'altres. Per què no la devien 

crear abans? "Imagino que és per-

què abans no hi havia aquesta 

afinitat entre les dues penyes, i 

cadascú anava pel seu camí i feia 

les seves coses", diu Porcar. Per a 

Borrego, aquesta batalla és la res-

posta més lògica a una competitivi-

tat que no havia estat formalitzada: 

"Sempre teníem el pique de veu-

re qui ha lluït més la festa o qui 

ha estat més engrescat. Doncs la 

batalla de penyes és la manera 

de saber qui ha guanyat".

Val a dir, però, que tampoc hi 

ha gaire conformitat sobre les ba-

talles ja executades. El marcador 

el van estrenar els Bartomeus el 

2019; en això no hi ha discussió. 

Però el segon punt, el del 2021, és 

ben controvertit. Per als verds, hi 

va haver un empat; per als grocs, 

hi va haver una victòria de Pere 

Anton després que el jurat hauria 

desempatat en favor seu.

En tot cas, el que sí que queda clar 

és que "arran d'això vam decidir 

que mai més hi hauria un empat; 

d'alguna manera es desempata-

rà", explica l'Albert Porcar.

Suport al pagès o al feudal?
Els dos gegants als quals vene-

ren les penyes montornesenques 

representen les dues cares de la 

moneda de l'època medieval al 

territori. "El Bartomeu, qui re-

presenta el poble i guanya la ba-

talla contra el feudal Pere Anton 

de Rocacrespa", resumeix l'Al-

bert Porcar sobre el seu gegant. El 

Carlos Borrego s'esplaia més per 

defensar el Pere Anton: "La his-

tòria va en contra nostra, però 

nosaltres ho veiem com una 

proposta educativa per als in-

fants. El Pere Anton et demostra 

que quan una cosa no surt, t'has 

d'aixecar. Nosaltres animem el 

Pere Anton a què s'aixequi i fins 

i tot hi va haver un any que qui 

va caure va ser el Bartomeu".

Creades el 1997 i el 2001
Enguany Els Bartomeus celebren 

el seu 25è aniversari i és per això 

que han posat a la venda unes to-

tebags especials per a la comme-

moració, i que alhora lliuren un 

portagots de la penya per qualse-

vol compra de marxandatge supe-

rior a 12 euros.

La penya verda va ser la prime-

ra a crear-se, el 1997, capitanejada 

aleshores pel Leo Méndez, el pri-

mer president. Però hi mancava 

una penya dedicada a l'altre gegant 

del poble, un fet que no va fructi-

ficar fins quatre anys després, el 

2001. Amb tot, hi van arribar amb 

molta força, encapçalats pel Jorge 

Martínez com a primer president. 

"Va tenir un impuls molt fort 

i durant els 10 primers anys 

gairebé tothom anava de groc", 

diu Borrego sobre els inicis de la 

Penya. Porcar també admet que 

efectivament va anar així, però que 

ara està canviant: "Els Bartomeus 

anem creixent i la penya Pere 

Anton va decaient; s'està anive-

llant".    SERGIO CARRILLO

POPULAR A MÉS DE LA BATALLA DE PENYES, QUE ENGUANY ARRIBA A LA TERCERA EDICIÓ, LES DUES ENTITATS APOSTEN PER COORGANITZAR ALGUNES ACTIVITATS

La penya verda celebra 25 anys en un moment de creixement que els permet anivellar-se amb els grocs

S.C.R.

PRESIDENTS  Carlos Borrego (Pere Anton) i Albert Porcar (Els Bartomeus)

La tercera batalla de penyes ha ar-

rencat amb un primer punt per als 

Bartomeus, amb la capta de sang i 

plasma. Hi va haver 97 donacions 

verdes i 73 de grogues. Entre dis-

sabte i dilluns es faran la resta de 

proves. Dissabte a les 18.30 h serà 

l'escalabirres a la plaça de Joan 

Miró i a la nit, després del correfoc, 

arribarà la cursa en roba interior 

o sense a la plaça de Pau Picasso. 

Dilluns a les 17.30 h a Joan Miró ar-

ribarà la partida d'escacs gegants, 

i la darrera prova serà la cursa de 

bales de palla, a partir de les 18.30 

h, al carrer de Jaume Balmes. Una 

hora més tard serà el veredicte, 

a la plaça de la Font, on l'Always 

Drinking Marching Band hi actua-

rà en acabar.  

La primera prova, la capta

de sang, cau en mans verdes
S.C.R.

DIMARTS  Una de les donacions al soterrani del Teatre Margarida Xirgu

FESTA MAJOR DE MONTORNÈS DEL VALLÈS DEL 7 AL 25 DE SETEMBRE

A MÉS DE LA BATALLA DE PENYES, QUE ENGUANY ARRIBA A LA TERCERA EDICIÓ, LES DUES ENTITATS APOSTEN PER COORGANITZAR ALGUNES ACTIVITATS
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Menjar i beure és tan imprescindi-

ble en una festa major, com la músi-

ca, el foc o els gegants, i a Montornès 

la gastronomia ja arrenca una set-

mana abans que la festa. El passat 

dijous 8, la Pastisseria Viñallonga 

i les penyes Pere Anton i Els Barto-

meus presentaven les noves postres 

creades especialment per als dies de 

festa major. Com no podia ser d’una 

altra manera, els colors verd i groc 

de les penyes predominen en la si-

sena edició de les postres.

Enguany, el pastisser local Jaume 

Viñallonga ha creat un pastisset que 

combina un cremós d’avellana, in-

terior de gerds, pa de pessic d’ave-

llana i una base de galeta d’ametlles, 

tot plegat amb una cobertura de xo-

colata. A la part superior hi ha una 

decoració de xocolata, una madui-

xa, un gerd i un arandà. Novament, 

les postres són baixes en greixos i 

sucres, i s’aposta per productes de 

proximitat, perquè els gerds prove-

nen de boscos de Vilanova. Aquestes 

postres es podran adquirir als esta-

bliments que la Pastisseria Viñallon-

ga té a Montornès i a Mollet.

Dels més llaminers als més cer-

vesers, aquests darrers també hi 

tenen el seu producte impulsat 

per les penyes locals. Dissabte es 

presentaven les dues cerveses 

elaborades per l'empresa Bertus, i 

que es poden adquirir en 14 esta-

bliments del poble.

La cervesa dels Pere Anton, ano-

menada Summer Ale, és una be-

guda d’estil Kölsch elaborada amb 

tres tipus de malt i dos llúpols ale-

manys. Rossa amb poc cos i amar-

gor, té un bon equilibri entre el malt 

i el llúpol i amb aromes afruitades. 

D’altra banda, la cervesa dels Barto-

meus, batejada com a Gretel, és una 

beguda de blat d’estil Dunkelwei-

zen feta amb sis malts i els llúpols 

nobles alemanys Tettnanger i Tra-

dition. Té un cos mig amb un lleu-

ger predomini del malt.

Tot plegat es va presentar en la 

primera edició del BirraFest, la Fira 

de la Cervesa Artesana de Montor-

nès, que va comptar amb l'assistèn-

cia de centenars de persones que 

van poder gaudir de les activitats i 

les paradetes que s'hi van muntar.

La presentació de la cervesa 

va comptar amb la presència de 

membres de l’entitat Pink Boots 

Les postres i les cerveses de la festa major
GASTRONOMIA AL PASTISSET DE LA VIÑALLONGA HI DESTAQUEN ELS GERDS, LA XOCOLATA I LA GALETA, I ES PODRÀ COMPRAR MENTRE DURA LA GRESCA ESTIUENCA

FESTA MAJOR DE MONTORNÈS DEL VALLÈS DEL 7 AL 25 DE SETEMBRE

AL PASTISSET DE LA VIÑALLONGA HI DESTAQUEN ELS GERDS, LA XOCOLATA I LA GALETA, I ES PODRÀ COMPRAR MENTRE DURA LA GRESCA ESTIUENCA

AJ. MONTORNÈS

DISSABTE  Servint les cerveses de les penyes en la primera edició del BirraFest

AJ. MONTORNÈS

LES POSTRES DE LA VIÑALLONGA  Els colors de les penyes tornen a predominar

Balkan Paradise i La Fúmiga
ARTS ESCÈNIQUES  DUES DE LES PRINCIPALS BANDES DE MÚSICA QUE ACTUEN A MONTORNÈS

L'aparcament de Les Vernedes tor-

narà a acollir l'escenari principal 

de concerts, on aquest divendres 

hi passaran dues de les principals 

propostes musicals del programa.

A les 23 h hi actuarà la Balkan 

Paradise Orchestra, amb el seu xou 

de fanfàrria ultrafestiva protago-

nitzat per una desena d'artistes. 

Tot seguit (1 h) hi arribaran els 

valencians La Fúmiga, amb "unes 
lletres i melodies que fan brollar 
l’optimisme i l’entusiasme del 
públic". Per cloure la primera nit 

musical, els djs Wateke Group pun-

xaran des de les 2.30 h fins a les 5 h.

Les versions de Los 80 Princi-

pales posaran la nota musical la 

nit de dissabte a partir de les 0 h, 

seguits dels djs montornesencs 

Alain&Rubén fins a les 5 h.

Per últim, la música de diumenge 

a la nit (a partir de les 23 h) estarà 

organitzada per la penya Pere An-

ton, amb la sessió musical a la carta 

que punxaran els molletans Mace-

ta Sound Beat durant tres hores.

Més enllà de l'escenari de Les Ver-

nedes, també hi haurà altres actua-

cions musicals: una sessió de dj amb 

música dels 60 als 80 sota el nom de 

Guateque - Que nos quiten lo bailao i 

organitzat per l'Associació Fotogrà-

fica a la plaça Pau Picasso a partir 

de les 23 h; al mateix emplaçament 

també hi actuaran diumenge a les 

18 h Pop per xics, amb el concert 

familiar Els superherois; i una de les 

orquestres més tradicionals de les 

festes majors catalanes, la Marave-

lla, farà el concert de tarda diumen-

ge a partir de les 19 h i el gran ball de 

nit a les 22.30 h al Sorralet.

Com a novetat, l'Associació Mú-

sics Masferrer proposa una festa 

alternativa a la festa major amb el 

Mass Fuzz Show dissabte de 22 h a 

5 h a la Masia Can Masferrer amb les 

actuacions de Gyoza, Arma, Hand, 

Ground, i diversos djs per cloure la 

nit. Tot i que es podria entendre com 

una contraprogramació, la regidora 

de Cultura, Mercè Jiménez, no ho 

veu així: "És una activitat que han 
pensat fora del programa de festa 
major, però és per a públics dife-
rents; no està malament".

Humor a la plaça Pau Picasso
Música a banda, i com ja és habitu-

al, l'Ajuntament de Montornès ha 

programat un nou "espectacle fe-
minista". Serà diumenge a les 22 

h a la Pau Picasso i es tracta d'Esto 

no es serio, amb Nerea Garmendia 

i Carolina Noriega. Garmendia és 

una basca atípica: va intentar ser 

insulsa perquè la prenguessin 

seriosament però el seu sentit 

de l’humor no li ho va permetre. 

Noriega va estudiar per ser actriu 

dramàtica però li feia riure; per 

això va estudiar per ser clown.  

ARTUR GAVALDA / BPO

BALKAN PARADISE ORCHESTRA

Society, que dona suport a les 

dones que treballen en el sector 

cerveser. També es va poder com-

prar el got de vidre exclusiu de la 

fira, dissenyat pel montornesenc 

José Manuel Gavilán, també res-

ponsable del cartell. 

Altres actes gastronòmics
Per menjar hi haurà també altres 

activitats. Dissabte a les 12 h, la 

Unió de Botiguers de Montornès i 

l'Ajuntament organitzen una nova 

edició de La Fontapa al carrer Pa-

lau d'Ametlla, on degustar-hi tapes 

a preus populars, a càrrec de di-

versos establiments de restauració 

del municipi, i a partir de les 16 h hi 

acolliran el concert de The Covers 

Band. El mateix dia a les 11.30 h i 

a la plaça de Joan Miró, els Pere An-

ton organitzaran el concurs de trui-

tes Tortillanton. La mateixa penya, 

però a la tarda (18.30 h) i al pati del 

Sant Sadurní, oferirà un nou certa-

men gastronòmic, en aquest cas de 

menjar flams al més ràpid possi-

ble. Altres propostes per omplir la 

panxa seran: la Feria del Mediodía, 

diumenge (12 h) al carrer del Molí, 

amb paella popular, tapes i djs a 

càrrec del Centro Cultural Andaluz; 

la Vermufarra en acabar la Dansa 

de la Batalla i amb Alma de Boque-

rón en concert, dinamitzat per les 

dues penyes; o el berenar d'home-

natge a la gent gran, diumenge (18 

h) al Sorralet, on a les 19 h hi haurà 

ball amb l'Orquestra Parfils.  
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Mercè Jiménez
Regidora de Cultura i Festes de Montornès del Vallès

–Quines són les novetats 

d’aquesta festa major?

–La Birrafest del dissabte passat 
en va ser una. Les penyes estan 
sempre molt actives, i a banda 
de la batalla que també han mi-
llorat, han afegit aquesta festa de 
la cervesa però amb un punt més 
cultural. La Remençada també ha 
volgut participar i farà una petita 
obra de teatre amb La Lira, tot i 
que no en sabem gaire perquè vo-
len que sigui sorpresa. I una altra 
novetat serà la Vermufarra, que és 
una fusió entre el vermut i la bo-
tifarra de les penyes, i seria com 
una segona Fontapa, després de la 
dansa de la batalla, amb el concert 
d’Alma de boquerón.
–La plaça Pau Picasso conti-

nuarà sent un centre neuràlgic, 

però enguany heu diversificat 

els espais de la festa.

–Sí, les restriccions durant la pan-
dèmia ens condicionaven molt en 
l’espai. Amb tot, això ens ha fet 
descobrir espais que potser no 
teníem tan explotats. Sempre pen-
sem amb les grans places, però 
són llocs on, si no ve un públic 
massiu, sembla que l’activitat no 
hagi funcionat. Per exemple, hem 
descobert que la plaça Joan Miró 
és un espai molt maco on ja fem 
la dansa de la batalla, però que es 
pot aprofitar més. Aquest estiu 

hem fet moltes activitats allà i han 
tingut molt d’èxit, és un racó petit 
i acollidor i que llueix molt. Hem 
proposat a les penyes que allà fa-
cin activitats de la batalla de pen-
yes i ho han acceptat.
–Quins altres espais hi haurà?

–Continuem amb la zona de con-
certs, i torna la Fontapa però amb 
nou emplaçament. L’espai que 
fèiem servir no era prou còmode 
per a la quantitat de gent que s’hi 
aplegava. Per això hem pensat un 
canvi d’ubicació que serà al carrer 
Jaume Balmes, on hi ha la plaça de 
la Font en avall. A partir d’aquest 
divendres serà zona de vianants 
i el farem servir per altres acti-
vitats com la deliberació de les 
penyes, el concurs de festa major, 
la vermufarra. Els cotxes s’hauran 
d’adaptar per uns dies, però és 
una bona zona per connectar dife-
rents espais.
–Creieu que les penyes cada cop 

tenen un paper més important?

–Sí, estan en augment. De fet, Els 
Bartomeus estaven en mínims i 
amb la nova junta s’han reactivat. 
No ens podem comparar ni amb 
Granollers ni amb Mollet, perquè 
porten més temps, però sí que és 
cert que no paren de proposar i 
organitzar actes i créixer. El que 
potser els falta és el suport de la 
ciutadania, que més enllà de po-

sar-se la samarreta d’un color o 
altre, s’impliquin més en l’orga-
nització.
–Després de la pandèmia us 

heu plantejat aquesta festa ma-

jor de manera diferent?

–Volíem que, després de les res-
triccions, aquesta fos la festa ma-
jor del ressorgiment, com l’au 
Fènix. Per començar amb força 
hem volgut fer una presentació de 
la festa major d’un alt nivell amb 
l’acte que vam fer al teatre i la idea 
és seguir mantenint aquest nivell 
durant tota la programació per-
què es noti que venim del que ve-
nim i es noti que necessitem festa 
i esbarjo.
–Vau percebre crítiques durant 

la pandèmia per haver organit-

zat la festa major?

–Amb la primera potser sí, per-
què a més la gent no veia el tema 
d’agafar entrades, les limitacions 
d’aforament van fer que s’acabes-
sin ràpidament les entrades i hi 
va haver una mica de crítica, però 
després es va explicar i la gent ho 
va entendre. El temps crec que 
m’ha donat la raó i s’havia de fer 
perquè necessitàvem festa major.
–Per festa major aprofiteu per 

fer campanyes de caràcter cívic, 

enguany en què consisteix?

–Hem fet un vídeo en què es par-
la del compartir, del respecte per 

l’espai públic, del consum res-
ponsable de l’alcohol, de l’ús dels 
gots reutilitzables. També posem 
èmfasi en el respecte per les per-
sones que no volen sortir per fes-
ta major perquè la resta tinguem 
cura amb els horaris, amb el xiva-
rri. També tornem a fer l’hora i mi-
tja d’atraccions sense soroll.
–La cremada de l’Ajuntament 

es manté amb el mateix soroll 

i foc. Heu arribat a plantejar a 

Diables que es canviï una mica 

el format tenint en compte la 

tendència a reduir els sorolls 

en els espectacles pirotècnics?

–Sí, els vam deixar caure però 
no ho van veure molt clar d’inici. 
L’Ajuntament va aprovar una mo-
ció fa uns mesos sobre la pirotèc-

nia respectuosa i segura, i tot i que 
la festa major està exempta, el que 
sí que hem fet és demanar a l’em-
presa que dissenya el castell de 
focs que sigui menys sorollós i més 
lluminós en la mesura del possible.
–Personalment, com et plante-

ges aquesta festa major?

–És un repte, perquè serà la pri-
mera festa major completa i sense 
restriccions en què hauré estat en 
tota l’organització des del princi-
pi. Hem estat treballant molt de 
temps amb la comissió de festes i 
és molta feina.
–Preparada per dormir poques 

hores?

–Sí, ens agrada estar a tot arreu. Ja 
descansarem després.

LAURA ORTIZ MATEO

“Volem que aquesta sigui 
la festa del ressorgiment”

L.O.M.

Repeteixen els tornejos 
esportius clàssics
Els clubs esportius locals porten 
un any més els seus tornejos habi-
tuals per la festa major.

El Club Handbol celebrarà una 
nova jornada del seu esport, re-
anomenada aquest any com Me-
morial Blanxi. Serà el dissabte 24 
a la Carpa El Sorralet, on al matí es 
faran partits de minihandbol i a la 
tarda serà el torn pels partits dels 
equips federats.

El Club Karate també recupe-
ra el torneig social, que arriba a 
la dotzena edició i comptarà amb 

quatre categories de kata i kumite. 
Els combats es faran el diumenge 
25 al matí, també a El Sorralet.

Aquest cap de setmana, el Club 
Escacs organitzarà la novena edi-
ció del Campionat d'Escacs amb 
partides de modalitat semiràpida. 
La competició serà el diumenge a 
les 9 h a la seva seu de Can Saurina.

El Club Futbol Montornès també 
se sumarà a la festa amb diversos 
amistosos dels seus equips, que 
ompliran el camp de Les Vernedes 
tant dissabte com diumenge.  

ESPORTS  ELS CLUBS TORNEN A OMPLIR LA PROGRAMACIÓ El Turó del Montcau, 

nou protagonista de 

la caminada

La caminada de l'Associació Excur-
sionista Lleure canvia d'ubicació. 
Aquest any l'activitat deixa enrere 
el Castell de Sant Miquel i pujarà 
al Turó del Montcau. El recorregut 
serà de 6 km i 275 m de desnivell 
positiu, una ruta assequible per a 
persones de totes les edats. L'enti-
tat recomana portar calçat còmode 
i aigua per gaudir d'aquest passeig 
pels espais naturals del municipi.

La sortida tindrà lloc a la plaça 
de Pau Picasso el dissabte a les 9 
h, amb l'arribada al mateix indret.  
La durada aproximada és de dues 
hores i s'oferirà esmorzar a tots els 
participants. 

Dos dels actes més històrics del pro-
grama es mantenen. La Milla Urba-
na del Club Atletisme arriba a la 25a 
edició i es traslladarà des de Mon-
tornès Nord fins a la nova pista d'at-
letisme de Les Vernedes. La cursa 
començarà el dissabte 24 a les 10 h.

D'altra banda, el Memorial Luís 
Cámara del Club Ciclista celebrarà 
la seva 13a edició el diumenge 25 a 
les 10 h. Com en edicions anteriors, 
el circuit passarà per diversos car-
rers de Montornès Nord i la sortida i 
l'arribada seran al carrer de Federi-
co Garcia Lorca. Enguany la prova 
comptarà amb dues categories: ve-
terans i dones. 

Amb motiu de les actuacions a la 
zona de concerts del CEM Les Ver-
nedes, l’aparcament de l’equipa-
ment romandrà tancat fins al diu-
menge per realitzar el muntatge 
i el desmuntatge de l’escenari. A 
partir del 16 de setembre hi haurà 
afectacions en el trànsit de vehi-
cles i l'aparcament al Gran Vial i als 
carrers de Jaume Balmes i de Palau 
d’Ametlla. La Policia Local i l’Ajun-
tament han coordinat un dispositiu 
especial per regular la circulació de 
vehicles i l’estacionament durant els 
dies d'aquesta festa major. 

La Milla Urbana 

celebra la seva

25a edició

Afectacions en els 

aparcaments i el 

trànsit per la festa

FESTA MAJOR DE MONTORNÈS DEL VALLÈS DEL 7 AL 25 DE SETEMBRE

MOBILITAT
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