
EQUIPAMENTS

Usuaris de Ca n'Arimon es 
queixen de la manca de 
manteniment i neteja al 
complex esportiu municipal  20

TERRITORI

Salvem el Calderí convoca 
diumenge una manifestació en 
contra de la urbanització del 
nou barri a la zona agrícola   4

BARRIS

Una mancomunitat de veïns 
de Santa Rosa es mobilitza per 
evitar la tala d'un bosquet al 
bell mig de la ciutat   10

CIUTADANIA

Els Mossos desallotgen 
activistes que volien ocupar 
un banc buit a Can Borrell per 
convertir-lo en un espai social  9

MEDI AMBIENT   CONSEQÜÈNCIES LOCALS DE L'ESCALFAMENT GLOBAL  2 a 4 i Ed.

Les inundacions 
pel canvi climàtic, 
un risc milionari 
per a Mollet
L'augment de la temperatura i els episodis 
meteorològics extrems que patiria la ciutat 
podrien suposar uns costos d'entre 165 M€ i 335 M€

castellers de mollet

 ANY XXI   Núm. 1.007 5 novembre 2021sommollet.cat

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

INFRAESTRUCTURES

LA GENERALITAT ADJUDICA L'OBRA DE MILLORA 
DE LA MOBILITAT A LA ROTONDA DE DECATHLON 
PER GAIREBÉ DOS MILIONS D'EUROS  6

CULTURA

NEUS BALLÚS ACUMULA NOUS GUARDONS A LA 
SETMANA INTERNACIONAL DE CINEMA DE VALLADOLID 
AMB LA PEL·LÍCULA 'SIS DIES CORRENTS'   21

LA REENTRADA A PLAÇA
Els Castellers de Mollet celebren la seva 29a Diada  21



dv, 5 novembre 20212

EN PORTADA

MOLLET. Mandataris d'arreu del 

món s'han reunit a Glasgow aques-

ta setmana en la COP26, la cimera 

del clima de les Nacions Unides, 

que pretén arrencar compromisos 

dels líders mundials per prendre 

mesures urgents i tangibles per 

frenar l'escalfament global. I és 

que l'augment de temperatura i 

l'increment de la recurrència de 

fenòmens meteorològics extrems 

són efectes directes del canvi cli-

màtic que afectaran la població, 

les infraestructures i l'economia 

global, però també la local. 

Que Mollet no prengui les mesu-

res necessàries per adaptar-se al 

canvi climàtic podria tenir un cost 

econòmic de milions d'euros, que 

haurien d'assumir administracions 

com l'Ajuntament i la Generalitat  

però també el sector econòmic lo-

cal i la ciutadania. Aquesta és una 

de les conclusions del Pla d'acció 

per l'energia sostenible i el clima 

(PAESC) de Mollet del Vallès, pre-

sentat ara fa uns mesos, i que fa un 

càlcul de probabilitats del que ano-

mena el "cost de la inacció". 

Costos de milions d'euros
En el període d’execució del pla 

–2018-2030–,  s’ha estimat que els 

costos dels riscos meteorològics de-

rivats dels avenços del canvi climà-

tic a Mollet podrien moure’s entre 

165M€ sota condicions climatològi-

ques actuals, i al voltant d’uns 335 

M€ sota condicions d’accentuació 

dels impactes del canvi climàtic.

 Les inundacions i les sequeres 

són, per aquest ordre, els principals 

riscos relacionats amb impactes cli-

matològics extrems a què s'enfron-

ta Mollet. Els episodis de pluges tor-

rencials seran més freqüents però 

també els períodes de sequera, que 

poden suposar, entre altres, costos 

associats a la construcció d'infra-

estructures per transvasar aigües 

d’unes zones a unes altres, i costos 

que afectin les activitats econòmi-

ques que pateixen restriccions com 

les activitats agrícoles, ramaderes 

i també industrials. En aquest sen-

tit, i en funció del pes dels diferents 

sectors econòmics, el PAESC estima 

que l’impacte d’una sequera extre-

ma podria suposar un cost pròxim 

als 70 M€, un 8% del PIB molletà.

Més incendis i calor
Tot i no tenir una gran extensió de 

massa forestal, els incendis també 

serien una amenaça principalment 

per als boscos i conreus de Gallecs. 

L’augment de dies sota condicions 

d’onada de calor i l’increment mit-

jà de la temperatura, podria fer, se-

gons el PAESC, que l’impacte mitjà 

dels incendis a Mollet el 2030 es 

tripliqués, tant per un major nom-

bre d’incendis com per una major 

magnitud d'aquests.

El risc sobre la salut de les per-

sones és una altra de les derivades 

L'augment de la temperatura i els episodis 

meteorològics extrems podrien suposar uns 

costos a Mollet d'entre 165 M€ i 335 M€

El cost de la inacció
davant el canvi climàtic

120 M€

  35 M€

  11 M€

240 M€

  70 M€

  24 M€

Inundacions

Sequeres

Onades 
de calor

Impacte d'una onada de calor:

· Increment de 145 ingressos 

en el servei d'Urgències, de 32 

hospitalitzacions en planta i de 

0,88 defuncions

Principals 

impactes

Cost sota condicions 

d'avenç del canvi 

climàtic

Cost sota condicions 

climatològiques 

actuals

Fenomen 

meteorològic 

extrem

· Entre 2009 i 2015 hi ha hagut 

de mitjana 22 incendis vegetals 

al Vallès Oriental, amb 

0,15ha cremades per incendi 

· Per impacte del canvi climàtic, 

es podrien donar uns 59 incendis 

addicionals en 13 anys, i unes 

6 hectàrees de coberta vegetal 

cremada més en cada incendi

que contempla el PAESC. L'augment 

d'assistències mèdiques i hospita-

litzacions per les onades de calor, 

podrien suposar un increment de la 

despesa sanitària, que podria anar 

dels 11 M€ als 24 M€. Altres ele-

ments que posarien en risc la salut 

de les persones serien una major 

afectació d'al·lèrgies i de malalties 

exòtiques, un fenomen, però, del 

qual el PAESC no en quantifica els 

costos.  ❉ laura ortiz mateo

L'impacte d’una sequera extrema 

s’ha estimat en una caiguda del 

7,6% del PIB municipal  

· La recurrència actual dels 

episodis de sequera extrems és 

entorn a 30 anys (episodis 

històrics 1940, 1974, 2008). Per 

impacte del canvi climàtic, la 

recurrència podria arribar a 

duplicar-se

Incendis   0,2 M€   0,3 M€

· sòl residencial potencialment 

inundable: entre 895.000 m2 

(T=50)* i 960.230 m2 (T=100)**

· sòl industrial potencialment 

inundable: entre 437.435 m2 

(T=50)* i 515.000 m2 (T=100)**
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

MOLLET. El principal risc que hau-
ria d'afrontar la ciutat com a 
conseqüència del canvi climàtic 
és el de les inundacions, un risc 
"important" segons les corbes 
de l’Agència  Catalana  de  l’Aigua 
(ACA), que recull el Pla d'acció per 
l'energia sostenible i el clima (PA-
ESC) de Mollet del Vallès. 

Episodis com el temporal Glòria 
de gener del 2020, que va multi-
plicar gairebé per 170 el cabal 
habitual del riu Besòs i que va 
ocasionar importants destrosses 
al seu pas, es preveuen cada cop 
més recurrents. De fet, l’Agència  
Catalana  de  l’Aigua  ha  estimat  
que  sota  condicions  de  canvi  
climàtic  és  molt probable que es 
dupliqui la freqüència d’aiguats 
extrems, amb cabals màxims fins 
a un 20% superiors als de les ac-
tuals estimacions. 

La metodologia de càlcul del 

PAESC de Mollet estima el sòl 
inundable per crescudes del riu 
Besos, la Riera Seca i la Riera del 
Tenes amb diferents períodes de 
retorn i creua les corbes d’inun-
dabilitat de l’ACA pels períodes de 
retorn de 25, 50 i 100 anys amb 
el mapa d’usos del sòl  de  Mollet. 

Sòl residencial i industrial
Segons el pla, el sòl residencial po-
tencial de ser afectat per una inun-
dació amb un període de retorn 
de 50 anys (T50) seria de 437.435 
m²; i en una inundació amb un 
període de retorn de 100 anys 
(T100) s’arribaria als 515.064 m² 
de superfície urbana afectada. En 
el cas del sòl industrial –més pro-
per als cursos fluvials– que podria 
veure's afectat per una inundació 
amb un període de retorn de 50 
anys seria de 895.001 m², men-
tre que amb una inundació amb 

un període de retorn de 100 anys, 
la superfície augmentaria fins als 
960.229 m².

El Ministeri d’Agricultura i Pes-
ca, Alimentació i Medi Ambient 
quantifica que el cost bàsic d’una 
inundació per m² de sòl urbà és de 

350€ (cost incloent  danys  en  ha-
bitatges,  garatges,  vehicles,  viari  
i  urbanització). El cost per m² de  
sòl industrial, es valora en 380€ 
(cost per m² de sòl de polígon in-
dustrial incloent danys en equipa-
ments, pàrquings, vehicles, viaris i 
urbanització). 

Superfície afectada per inundacions 
amb períodes de retorn de 50 i 100 anysEl risc més costós per a 

Mollet amb l'escalfament 
global seran les inundacions

font: paesc mollet

TEMPORAL GLÒRIA El Besòs es va desfermar per les intenses pluges del gener de l'any 2020

Així doncs, amb aquestes, entre 
d'altres variables sobre el paper, el 
pla estima que el cost potencial del 
risc d’inundació a Mollet, corres-
ponent al risc actual i al risc sota 
escenari de canvi climàtic accele-
rat, se situaria entorn a 120 M€, 
que per impacte del canvi climàtic 
podria augmentar fins a 240 M€.  

Per tant, l’impacte més costós  
dels analitzats al PAESC és l’associ-
at a les inundacions (més del 70% 
dels costos), seguit de la sequera  
(21% dels costos), uns elements 
que, segons els tècnics fa que la 
gestió integrada del cicle de l’ai-
gua a la ciutat de Mollet esdevingui 
"prioritària". ❉ laura ortiz mateo

El Casal acull aquest divendres (18.15 h 

la xerrada Urbanisme i canvi climàtic: 

una història de por, a càrrec de Jaume 

Grau, biòleg i membre d'Ecologistes en 

Acció. En la conferència es parlarà de 

l'impacte del creixement urbanístic i 

la seva contribució a la crisi climàtica 

i com es relaciona amb la biodiversitat. 

També es tractarà el cas concret del 

projecte d'urbanització del Calderí.

XERRADA SOBRE 
URBANISME I CANVI 
CLIMÀTIC, AL CASAL

Inundacions i sequeres
suposarien més del 90% 

dels costos associats al 
canvi climàtic a Mollet 

Xarxa hidrogràfi ca

Inundacions període 
de retorn de 50 anys

Inundacions període 
de retorn de 100 anys

Mollet del Vallès
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MOLLET.  La presidenta de la CUP al Parla-

ment de Catalunya, Dolors Sabater, ha do-

nat el seu suport al moviment social que 

vol evitar la urbanització del nou barri del 

Calderí. En una visita dimarts a Mollet, Sa-

bater considerava que el projecte és "la 
mostra d'una acció municipal que va 
absolutament en contra del que s'ha de 
fer en situació d'emergència climàtica". 

Sabater destacava la necessitat de pre-

servar els espais agrícoles i naturals en un 

context de canvi climàtic i, alhora, recalcava 

la importància de la sobirania alimentària. 

"Amb el confinament hem vist com pa-
tíem dificultat en els subministraments 
i la importància de la producció i abas-
timent d'aliments sigui de proximitat", 

assegurava. "És un contrasentit que tiri 
endavant un pla com aquest que el que 

vol és construir més habitatge destruint 
terreny agrícola", deia.

Sobre l'argument del govern local d'ur-

banitzar el barri per donar resposta a la de-

manda d'habitatge social, Sabater conside-

rava que abans caldria activar i rehabilitar 

el parc d'habitatge existent. "És una excu-
sa èticament molt reprovable al servei 
de l'especulació urbanística perquè el 
municipi pot fer moltes altres coses per 
recuperar habitatge, que no ha de passar 
per construir i destruir terreny agríco-
la", assegurava.

Defensa d'un pulmó verd
Els cupaires posaven en valor l'espai agríco-

la, que consideren "l'últim pulmó que ens 
queda tocant a la ciutat per poder nete-
jar l'aire i abaixar els índexs de contami-

nació", deia Mercè Solé. Per la seva part, el 

representant de la CUP a Mollet, Txus Car-

rasco, reiterava els "perills" de construir el 

futur barri "en una zona altament inunda-
ble i a tocar d'una empresa química, amb 
el risc que això pot suposar", explicava.

Pel que fa a la tasca des del Parlament, Saba-

ter explicava que la CUP haurà d'estudiar "de 
quina manera podem posar l'acció parla-
mentària al servei d'aquesta lluita". 

La presidenta del grup parlamentari de la 

CUP apuntava també la responsabilitat que 

el Consorci de la Zona Franca, com un dels 

principals propietaris del terreny del Calderí, 

té sobre el projecte i recordava que un dels 

acords que tenia el govern de l'Estat amb ERC 

quan va donar suport als pressupostos de 

2020 és que la Generalitat tingués presència 

en aquest consorci, "cosa que de moment 
no ha passat", concloïa.  laura ortiz mateo

LA PRESIDENTA DE LA CUP AL PARLAMENT DE CATALUNYA, DOLORS SABATER, DONA SUPORT A LES MOBILITZACIONS CONTRA LA FUTURA URBANITZACIÓ DE LA ZONA AGRÍCOLA

'IN SITU'  Sabater (a la dreta) acompanyada dels membres de la CUP local Txus Carrasco i Mercè Solé

l.o.m.

"El projecte del Calderí 
és un contrasentit 
en aquest moment 
d'emergència climàtica"

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

CONSULTORI

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

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

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

Els passos, de forma resumida, són els 

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

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El “pre-pack concursal”
El Consorci Besòs Tordera 
vol optar a fons europeus 
per recuperar camins fluvials

BAIX VALLÈS.  El Consorci Besòs 

Tordera i els consells comarcals 

del Vallès Oriental i del Vallès 

Occidental han presentat al Mi-

nisteri d’Indústria, Comerç i Tu-

risme una proposta per a la reha-

bilitació dels camins fluvials dels 

rius Besòs i la Tordera. L’objectiu 

és optar a una partida de prop 

de 10 milions d’euros dels fons 

europeus Next Generation, que 

permetrien acabar d’enllestir la 

xarxa de camins fluvials d’amb-

dues conques. L’objectiu és re-

cuperar els camins fluvials tant 

per al trànsit de vianants com de 

bicicletes.

Actualment, un 7% dels ca-

mins d'ambdues conques no són 

transitables per les dificultats 

tècniques o administratives per 

tirar endavant els projectes. La 

recuperació del 100% d’aquests 

camins permetria la promoció 

turística i posar encara més en 

valor el patrimoni cultural, so-

cial, històric i gastronòmic de 

les conques, oferint rutes per al 

gaudi de la ciutadania i per a una 

mobilitat més sostenible.

Alhora, des del Consorci Besòs 

Tordera avancen que aquests ca-

mins fluvials permetrien la con-

nexió amb altres rutes de més 

ampli abast, com comarcals, na-

cionals i internacionals, com ara 

l’Eix Pirinenc, l’Eurovelo 8 o la 

Ruta Mediterrània.

Després de l’estudi detallat 

dels punts on cal fer intervenci-

ons, així com de la millora de tota 

la xarxa de camins fluvials, l’im-

port sol·licitat en aquesta convo-

catòria és de 9.563.706 euros. 

450
SÓN ELS 
QUILÒMETRES DE 

camins fluvials 
comptabilitzats 
a les conques 
del Besòs i la 
Tordera, dels quals 
actualment són 
transitables el 93%. 

EN PORTADA

La lluita contra la urbanització del Calderí arribarà 

diumenge a un dels seus punts àlgids. La Plataforma 

Salvem el Calderí, que aglutina partits, com Ara Mo-

llet ERC, Mollet en Comú i la CUP, i entitats ecologis-

tes i socials, organitza diumenge una manifestació 

que sortirà a les 10.30 h des de la plaça Catalunya, 

s'endinsarà en els camins de l'espai amenaçat, i 

acabarà davant l'edifici de l'Ajuntament. "És una 
lluita molt transversal però amb un objectiu comú 
que és pensar l'espai en benefici de la salut de les 
persones, en contra d'un projecte destructiu que 
hipoteca el futur de les futures generacions cre-
mant l'últim cartutx d'espai verd vinculat a la tra-
ma urbana", diuen des de la plataforma.

MOBILITZACIÓ DE SALVEM 
EL CALDERÍ, DIUMENGE
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Xerrada virtual sobre drets humansEl bus urbà s'ajusta a la baixada de passatgers
En el marc de l'11a edició Ciutats defensores 

dels drets humans, el dia 9 de novembre a les 

19 h, se celebrarà  la xerrada virtual La defensa 

de la Mare Terra i la protecció de les minories 

ètniques i nacionals a Hondures.

L'ocupació del bus urbà a Mollet és d'un 60% respecte a les xifres de 

passatgers d'abans de l'inici de la pandèmia. Segons el consistori molletà, 

per cobrir aquesta línia –que es cobria amb tres vehicles– actualment hi 

ha dos vehicles sencers més un reforç de 4 hores i mitja en les hores 

punta, perquè "aquest servei s'ha ajustat a la demanda existent".

SOCIETAT

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

està a l'espera que el Ministeri de 

Foment aporti una solució al pas 

de camions de gran tonatge pel 

nucli urbà de la ciutat. A Mollet hi 

ha dos punts per on els vehicles 

de més de 3,5 tones accedeixen al 

nucli urbà per poder dirigir-se cap 

a altres vies o cap als polígons. Un 

és l'accés sud –el Calderí– per on 

entren els camions des de la C-59 

per agafar la B-500. L'altre punt 

és l'accés nord –avinguda Gaudí–. 

Allà arriben els tràilers que en-

tren a la ciutat per la sortida 15 de 

l'AP-7 en direcció sud i que volen 

accedir als polígons o a la C-17. En 

sortir de l'autopista, aquests cami-

ons passen per la rotonda d'avin-

guda Gaudí, pel carrer del Bosc 

i l'avinguda Pompeu Fabra, fins 

a la rotonda Sant Vincenç –Mos-

sos d'Esquadra– on agreugen els 

col·lapses que ja s'hi donen habi-

tualment en aquest punt. Segons 

explica el regidor de Mobilitat, 

Juanjo Baños, "fa dos anys donem 

voltes a aquest tema. Vam de-

manar a Foment que es busqués 

solució perquè aquests camions 

puguin anar als polígons i a la 

C-17 sense entrar al nucli urbà", 

diu Baños. L'Ajuntament conside-

ra que la solució implicaria evitar 

l'accés a Mollet per la sortida 15 de 

l'AP-7 i derivar-los per les sortides 

16 (Can Borrell) i 17 (CIM Vallès). 

"Foment és el titular de l'autopista 

i és qui hauria de prendre les me-

Infraestructures adjudica a Rogasa 
Construcciones les obres per millorar 
el trànsit a la rotonda del Decathlon

MOLLET. Infraestructures de la Ge-

neralitat de Catalunya ha adjudicat 

a l'empresa Rogasa Construccio-

nes y Contratas, SAU, el contracte 

d’execució  de  les obres que han 

de servir per millorar la mobili-

tat a la rotonda de la Vinyota. El 

pressupost per aquests treballs és 

d'1.659.435,89 € amb IVA inclòs. 

Així mateix, també ha adjudicat 

a la companyia Givasa, SA, els tre-

balls de seguretat viària que s'hau-

ran de realitzar durant el temps 

que estigui en marxa l'actuació de 

millora. L'import per aquest servei 

és de 213.511,41 € amb IVA inclòs.

Aquestes obres, reclamades fa 

anys pels Ajuntaments de Mollet i 

Martorelles, han de permetre una 

millor accessibilitat al nucli urbà 

de Mollet –reduint-hi els col·lapses 

circulatoris–, a la C-17 i al polígon 

industrial de Martorelles, sobretot 

en les hores punta quan l'acumula-

ció de vehicles és més nombrosa. 

Per millorar aquesta mobilitat, el 

projecte constructiu preveu diver-

ses actuacions, el gruix de les quals 

es farà entorn de la rotonda de la 

Vinyota i es complementarà amb la 

construcció d'una nova rotonda a 

l'entrada del polígon de Martorelles.

En concret, a Mollet es preveu 

l'ampliació de l’amplada de la calça-

da a la rotonda de 8 a 10 metres –re-

duint el diàmetre de l’illot central–, 

per millorar la fluïdesa i optimitzar 

l’aprofitament del costat esquerre 

de la calçada. També s'ampliarà el 

carril de sortida de la C-17 a la calça-

da en sentit Barcelona.

Una altra actuació és la construc-

ció d'un carril directe en direcció al 

carrer Can Flequer des de l'AP-7 per 

reduir el nombre de vehicles que 

necessita accedir a l’interior de la ro-

tonda de la Vinyota. Per donar més 

fluïdesa a l'entrada a la ciutat, el pro-

jecte preveu la supressió de l'espai 

d'aparcament en bateria existent 

entre la rotonda de la Vinyota i la 

de la rambla Pompeu Fabra i dotar 

aquest tram de 143 metres de tres 

carrils de circulació, pels dos actu-

als, entre altres actuacions.

Nova rotonda al polígon
Pel que fa a Martorelles, el projecte 

preveu construir una nova roton-

da per ajudar a pacificar el trànsit 

a l’entrada del polígon – a la inter-

secció del carrer de la Verneda amb 

l'extrem del pont de l'Aiguabarreig, 

a l'altura del circuit de motocròs. 

MOBILITAT  L'ACTUACIÓ QUE HA DE PERMETRE UNA MILLOR ACCESSIBILITAT AL NUCLI URBÀ, TÉ UN PRESSUPOST DE 2 MILIONS D'EUROS

A LA VINYOTA  Es preveu ampliar l'amplada de la calçada a la rotonda  2 metres reduint el diàmetre de  l'illot central

arxiu

MOLLET. L’Ajuntament inicia la 

setmana vinent les obres de reas-

faltatge en un tram de l’avinguda 

Gaudí i a la rotonda de la plaça de 

Sant Vicenç. El consistori també 

té previst reasfaltar la major part 

de l’avinguda Llibertat, però en 

aquest cas les obres començaran 

després de Reis per no afectar la 

campanya de Nadal del comerç de 

la ciutat. El pressupost previst per 

totes aquestes obres és de 410.000 

euros.

El govern molletà invertirà uns 

141.000 euros en l’asfalt de la ro-

tonda de la plaça de Sant Vicenç i 

del tram de l’avinguda Gaudí situat 

entre el carrer Can Flaquer i la ro-

tonda del carrer del Bosc. L’asfalt 

de la rotonda podria estar enlles-

tit durant la setmana vinent. Les 

obres de l’avinguda Gaudí s’allar-

garan fins a principis de desembre. 

Els treballs suposaran afectacions 

en la circulació del trànsit.

D'altra banda, l’Ajuntament des-

tinarà prop de 270.000 euros en el 

reasfaltge i la millora de voreres 

de l’avinguda Llibertat, en el tram 

ubicat entre l’avinguda Badalona i 

el carrer Berenguer III. Les obres 

tindran una durada de tres mesos i 

començaran passat Reis, durant la 

primera quinzena de gener.

A banda de l’asfalt, els treballs 

preveuen la millora de la marques-

ina dels taxis, l’ampliació de vore-

res i l’elevació de les cruïlles. 

'L'ENTRADA DE CAMIONS DE GRAN TONATGE DES DE L'AP-7 PER ENLLAÇAR AMB LA C-17 I ELS POLÍGONS AGREUJA ELS COL·LAPSES

L'Ajuntament 

reasfaltarà i 

farà millores a 

avinguda Llibertat

Mollet demana a Foment solucions 

per evitar els tràilers al nucli urbà

VIA PÚBLICA

També es faran treballs de
reasfaltatge en un tram
de l'avinguda Gaudí i 
a la rotonda de Sant Vicenç

sures de senyalització i rutes al-

ternatives", diu Baños, qui admet: 

"L'Ajuntament podria posar un 

senyal de prohibició de circula-

ció a dins al nucli urbà, però això 

tampoc seria una solució per als 

camioners que ja hi haurien ac-

cedit", diu.

La qüestió es va tractar al passat 

ple municipal arrel d'una pregun-

ta de Mollet en Comú.

Reducció de velocitats
D'altra banda, el Consistori també 

està a l'espera de resposta de la 

Generalitat pel que fa a la demana-

da de reduir la velocitat a la C-17 

al seu pas per Mollet (de 100 a 80 

km/h) i també a la C-33, dels actu-

als 120 km/h a 100 o 80 km/h. 
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Martorelles incrementarà l'IBI, l'IAE i 
la taxa d'escombraries l'any 2022
MARTORELLES. "Les ombres de 

dubte que planen sobre la plus-

vàlua, que representa pel 2021 

més d'un 10% dels ingressos 

dels municipis, la revisió dels 

sous dels funcionaris públics i 

la pujada desbocada de l'elec-

tricitat, els combustibles i les 

matèries primeres, situen els 

ajuntaments en un mar d'in-

certeses i tensions que caldrà 

gestionar amb intel·ligència i 

sobretot amb responsabilitat". 

Amb aquestes paraules iniciava 

la seva intervenció al ple extraor-

dinari celebrat per aprovar les or-

denances, el regidor d'Economia 

de l'Ajuntament de Martorelles, 

Joan Marc Flores. L'edil anunciava 

per a l'any 2022 l'actualització de 

l'Impost de Béns Immoble (IBI), 

l'Impost d'Activitats Econòmiques 

(IAE) i de la taxa de residus i de-

manava als grups de l'oposició un 

"exercici de responsabilitat", tot 

i recordar que "la bona gestió de 

la tresoreria de l'Ajuntament en 

els últims anys ens permet en-

carar amb garanties la gestió". 

 

UxM i PSC-MAPM, en contra
Una pujada d'impostos que la 

portaveu d'Units per Martorelles 

(UxM), Margarita Casanovas, de-

manava que no es fes: "Ens està 

costant molt sortir d'aquests 

dos anys horribles que hem pas-

sat. Puja la llum, els aliments..., 

crec que aquest any no s'hauri-

en de tocar els impostos", deia 

Casanovas.  Mentre que l'alcalde, 

Marc Candela li responia que "no 

actualitzar els impostos el que 

fa és perdre capacitat econòmi-

ca d'aquest ajuntament per aju-

dar els seus ciutadans, perquè 

hi ha molts serveis que es pres-

ten que s'haurien de retallar", 

deia Candela.

"Puc entendre quin tipus de 

política voleu fer, que s'incre-

menti el salari dels treballa-

dors públics i que part d'això 

surti dels impostos dels veïns i 

veïnes, però com ha dit la Mar-

garita, hi ha treball però és bas-

tant precari", deia la portaveu del 

PSC-MAPM, Mari Carmen Villarra-

zo, qui demanava al govern que els 

hagués agradat participar prèvia-

ment de la decisió d'aplicar aquest 

increment d'impostos.

Una petició que l'alcalde reco-

neixia que es podria haver tingut 

en compte, tot i remarcar que si 

per exemple, tots els municipis 

del Consorci de Residus del Va-

llès Oriental "fessin els deures 

ORDENANCES FISCALS CADA HABITATGE MARTORELLESENC PAGARÀ 7,9 EUROS MÉS A L'ANY PER LA TAXA DE RECOLLIDA, GESTIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

EL PLE  L'ajuntament va aprovar dimarts les ordenances fiscals del 2022

aj. martorelles

l'increment en el cas de la taxa 

d'escombraries podria ser més 

suportable".

Finalment, les ordenances mu-

nicipals es van aprovar amb els 

vots favorables de l'equip de go-

vern i els vots en contra d'UXM i la 

coalició formada pel PSC-MAPM. 

Martorelles en Comú Podem, no va 

votar, ja que per motius laborals el 

portaveu, Juan Francisco Garcia 

Caba, no va poder estar present al 

plenari municipal.

Aquesta aprovació suposarà, en-

tre altres, incrementar en un 3,6% 

la taxa de recollida, gestió i elimi-

nació dels residus, la qual aplicarà 

la revisió que ha fet el Consorci de 

Residus del Vallès Oriental. Així 

cada habitatge de Martorelles pa-

garà 7,9 euros més que el que ha 

pagat enguany. Un increment que 

aplicant el paquet de bonificacions 

que va posar en marxa l'any passat 

l'Ajuntament, pot reduir-se a uns 3 

o 4 euros més a pagar anualment. 

Pel que fa a l'IBI la pujada previs-

ta és del 3,3%, el que suposarà per 

les arques municipals un ingrés 

extra de 90.000 euros a l'any que 

se sumaran als més de 2.650.000 

euros que actualment recapta el 

consistori per aquest tribut anual-

ment.  
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altre depenent del seu estat i cir-

cumstància d’arribada al dipò-

sit", apunten fonts municipals. Si el 
cotxe no es retira del dipòsit abans 
d’un mes, es procedeix al trasllat a 
un centre de desballestament, amb 
la sanció que correspongui.

Un cop passat el temps precep-
tiu al dipòsit municipal, la Policia 
Municipal fa la instància a l'em-
presa de desballestament amb què 
l'Ajuntament té contracte –que en 
aquest cas i des del 9 de desembre 
de 2020 és Desguaces La Cabaña, 
amb seu a Vilanova del Vallès–, 
perquè reculli el vehicle amb una 
relació detallada indicant marca, 
model i matrícula i lloc d’ubicació 
del vehicle.

Quan el contractista rep l’avís 
de la Policia Municipal amb el llis-
tat corresponent dels vehicles que 
ha de retirar del dipòsit Municipal 
de Vehicles, aquest haurà de re-
tirar-los i satisfer a l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès l’import de la 
totalitat d’aquests. Segons el con-

tracte amb Desguaces La Cabaña, 
l'empresa paga a l'Ajuntament 160 
€ per a cada vehicle de quatre rodes 
(turisme, furgoneta, tot terreny), 35 
€ per a cada vehicle de dues rodes 
(motocicleta, ciclomotor) i 15 € per 
a cada bicicleta o patinet. Segons 
fonts municipals, aquest servei de 
gestió, tractament i descontami-
nació de vehicles al final de la seva 
vida útil "no genera cap cost di-

recte per a l'Ajuntament. Sí que  

genera costos indirectes com les 

hores de la policia, dels tràmits 

administratius, o d’ocupació del 

dipòsit, entre altres", indiquen.

Entrega sense cost a l'Ajuntament
La Policia Municipal de Mollet va 
retirar l’any 2020 un total de 277 
cotxes abandonats a la via públi-
ca. Es tracta d’una cinquantena 
menys que l’any 2019, quan se’n 
van retirar 330.

A banda de la gestió de vehicles 
abandonats, el Consistori recorda 
que els ciutadans tenen la possi-

bilitat d’entregar el vehicle que ja 
no vulguin a l’Ajuntament, sense 
cap mena de cost. Els propietaris 
han de presentar una instància a 

les oficines d’atenció al ciutadà, 
amb la documentació del vehicle i 
les claus. És un procés que facilita 
i agilitza la destrucció del vehicle.

El regidor de Seguretat Ciutada-
na, Convivència i Mobilitat, Juan 
José Baños, ha alertat que “els 

vehicles abandonats afecten la 

bona imatge de la ciutat, la segu-

retat, l’ocupació d’espais d’esta-

cionament i la contaminació”. 
Per aquest motiu, ha fet una crida 
“al civisme de la ciutadania per 

evitar que els cotxes no s’aban-

donin a la via pública”.  

La meitat de vehicles retirats de la via 
pública a Mollet acaben desballestats

SEGURETAT   L'ANY PASSAT LA POLICIA MUNICIPAL DE MOLLET VA RETIRAR 277 COTXES ABANDONATS, UNA CINQUANTENA MENYS QUE L’ANY 2019

MOLLET. El 48% dels vehicles que 
la Policia Municipal de Mollet va 
retirar de la via pública el 2020 
van acabar a un centre de desba-
llestament. Segons les dades faci-
litades pel consistori, l'any passat 
es van retirar 277 cotxes abando-
nats, dels quals 133 van ser des-
ballestats després que ningú els 
reclamés. La majoria de vehicles 
que s’abandonen a Mollet tenen 
una antiguitat d’entre 8 i 15 anys 
i des de principi d’any els agents 
han retirat 191 cotxes abandonats.

L’Ordenança de circulació i via-
nants considera que un vehicle està 
abandonat quan porta estacionat 
més d’un mes al mateix lloc i pre-
senta desperfectes que fan impos-
sible el seu desplaçament o li faltin 
les plaques de la matrícula. En els 
casos d’estacionament a un mateix 

lloc, quan es detecta i abans de por-
tar-lo al dipòsit, es col·loca un ad-
hesiu per tal que si no és un vehicle 
abandonat, el propietari pugui pro-
cedir a moure’l. També es conside-
ren abandonats aquells vehicles 
que hagin estat immobilitzats per 
qualsevol infracció i, transcorre-
guts més de dos mesos, el titular no 
hagi presentat al·legacions.

Els agents traslladen inicialment 
el vehicle al dipòsit municipal i in-
formen el titular mitjançant una 
notificació. La ciutat actualment 
disposa de tres espais habilitats 
per poder fer front a la gestió de 
residus de vehicles abandonats: a 
l’aparcament de Joan Miró, a Can  
Ros (av. Tir Olímpic, 4) i davant 
de les dependències de la Policia 
Municipal al carrer Pablo Picasso. 
"Els vehicles van a un lloc o un 

"Els vehicles abandonats
afecten la bona imatge de
la ciutat, la seguretat, i els

espais d’estacionament"

El pavelló Riera Seca de Mollet acollia aquest dijous part dels exàmens que 

han de superar els candidats per fer-se amb una plaça de la Policia Municipal. 

Concretament eren les proves culturals i teòriques, que es van fer tant a la 

pista exterior com a la interior. S'hi van presentar uns 400 aspirants.

anna mir

400 examinats per a les places de policia

Els Bombers desallotjaven dimecres al matí una quarantena de persones de 

l'ambulatori de Sant Fost a causa d'un petit incendi originat al quadre elèctric 

de l'equipament. El foc va cremar el condensador del quadre i va provocar una 

gran quantitat de fum al soterrani de l'edifici. Amb tot, no hi va haver ferits.

protecció civil sant fost

Petit incendi a l'ambulatori de Sant Fost

SANT FOST. El coordindor de Protec-
ció Civil de Sant Fost, Jordi Gallego, 
ha estat recentment guardonat.  
Concretament va ser el passat diu-
menge 31 d’octubre, quan l'Ajun-
tament de Moncada (a la província 
de València) li va lliurar la medalla 
militar Creu al Mèrit de Protecció 
Civil amb distintiu blau, en reco-
neixement de la seva tasca.  

VA REBRE LA MEDALLA MILITAR DIUMENGE A VALÈNCIA

JORDI GALLEGO

aj. sant fost

La poda d'hivern actuarà 
en uns 1.300 arbres
MOLLET / SANT FOST.  Aquests dies 
ha engegat la campanya de poda 
de l’arbrat de Mollet, durant la 
qual es preveu la poda d’un total 
de 1.300 arbres durant els mesos 
d’hivern i uns 700 més durant la 
resta de l’any.

Des del consistori apunten que 
se seguirà tenint en compte que la 

poda respecti la nidificació de les 
espècies protegides d’ocells, que 
no es perjudiqui les espècies ani-
mals beneficioses i que es mantin-
gui l’estructura de la capçada que 
ha d’ajudar a lluitar contra el canvi 
climàtic a la ciutat, especialment 
en els períodes de temperatures 
més altes.

MEDI AMBIENT  DURANT LA RESTA DE L'ANY SE'N PODARAN A LA CIUTAT UNS 700 MÉS

La resta de l’any també es porta 
a terme la poda d’arbres per raons 
de seguretat, per destapar senyals 
i fanals o per si es produeixen rup-
tures de branques.

També arrenca la poda a Sant Fost
D'altra banda, també ha començat 
la campanya de la poda a Sant Fost, 
en marxa des de dimarts. L'Ajun-
tament alerta que se senyalitzaran 
els carrers afectats on quedarà 
prohibit aparcar fins al termini de 
les tasques en aquella zona. 

Jordi Gallego, 

reconegut amb

la Creu al Mèrit

MARTORELLES. L'Ajuntament rebia 
dimarts les claus de la nova fur-
goneta –Ford Transit– que servi-
rà per transportar els usuaris i les 
usuàries del centre de suport a la 
llar –persones grans, amb depen-
dència o discapacitat– fins als seus 
domicilis. Tot plegat suposa una 
inversió sostinguda en 5 anys de 42.592,80 euros.

Es renova el 

vehicle adaptat del 

centre de suport

SERVEIS SOCIALS
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MOLLET.  Els Mossos d'Esquadra 

van desallotjar la matinada de 

divendres passat membres de la 

PAH i del col·lectiu de joves Atza-

rola, que havien ocupat el local de 

l'antiga seu de Caixa Catalunya al 

carrer Francesc Layret, a Can Bor-

rell, un  local que volien reconver-

tir en un espai de serveis al barri.

Segons expliquen els promotors 

de l'acció, veïns de la zona s'havien 

posat en contacte amb l'assemblea 

local de la PAH per alertar que el 

local del banc estava buit, que havi-

en sentit sorolls i que el volien ocu-

par "amb finalitats poc clares", 

expliquen. Davant aquests avisos, 

membres de la PAH i Atzarola van 

comprovar que el local –propietat 

del BBVA– es trobava obert, amb la 

porta rebentada, i van decidir ocu-

par-lo "per evitar que hi entrés 
la màfia a fer un narcopís, que 
era el que temien els veïns".

L'objectiu era ocupar el local per 

crear-hi l'Espai Popular Las Gui-

jarro, un espai per desenvolupar 

activitats educatives i de forma-

ció, una escoleta per als infants, un 

grup d'alfabetització, un espai de 

lleure, i un servei d'assessorament 

col·lectiu sobre els problemes 

d'habitatge i subministraments 

com l'electricitat, entre altres.

Dijous de la setmana passada a 

la tarda, una cinquantena de per-

sones van entrar a la seu bancària 

–tancada fa una dècada– i van co-

mençar a netejar l'espai "per om-
plir-lo de vida", explica el mem-

bre d'Atzarola Víctor Sánchez. 

Però el projecte de l'espai popular 

Las Guijarro es va veure truncat 

de matinada, quan, cap a les 2 h, 

patrulles de Mossos d'Esquadra i 

de Policia Municipal –avisats per 

veïns de la zona segons els acti-

vistes– van desallotjar el local, on 

hi havia una vintena de persones 

fent nit. "Ens van increpar, em-
pènyer i amenaçar d’enviar-nos 
la Brimo per fer-nos fora i vam 
decidir sortir", explica Sánchez. 

"Van al·legar que actuaven per 
un delicte flagrant, encara no 
sabem quin, però per a nosal-
tres protegir els barris de les 
màfies no és un delicte", assegu-

ren els activistes, que van acabar 

acordant amb els cossos de segu-

retat una sortida pacífica del local.

Un projecte social
Els promotors de l'acció conside-

ren que l'espai popular Las Gui-

jarro hauria estat una bona alter-

nativa d'oci per als joves i un espai 

per a les entitats de Mollet que "es 
queixen que l'Ajuntament, amb 
el pretext de la Covid, ha blindat 
tots els centres cívics i no tenen 
espais on reunir-se". "Hem in-

tentat parlar amb els centres 
cívics, trobar una sala, però la 
realitat és que hi ha un laberint 
burocràtic que impedeix tot 
aquest tipus d'activitat. És una 
reivindicació de tots els col·lec-
tius de Mollet", explica Sánchez, 

qui assegura que el projecte "ti-
rarà endavant perquè l'espai 
popular va més enllà del fet de 
tenir un local i segur que se'ns 
presenta alguna altra oportuni-
tat a la ciutat", diu.

L'espai popular porta el nom de 

Las Guijarro, en homenatge a tres 

germanes molletanes que en el mo-

ment de la revolució social del 36 

van ser pioneres en la gestió de les 

empreses que es van col·lectivit-

zar. "És un homenatge a aquelles 
dones que no surten als llibres 
d'història, que són gent humil i 
treballadora", apunten els activis-

tes que volen que l'espai Las Guijar-

ro reivindiqui "la humilitat, la sen-
zillesa i les ganes de transformar 
el món".    laura ortiz mateo

CIUTADANIA   ELS MOSSOS D'ESQUADRA VAN DESALLOTJAR ELS PARTICIPANTS EN L'ACCIÓ, QUE VOLIA RECONVERTIR EL LOCAL EN UN ESPAI PER AL BARRI

DIVENDRES PASSAT  Membres de la PAH i d'Atzarola defensant l'espai

l.o.

La PAH i Atzarola intenten ocupar sense
èxit el local buit d'un banc a Can Borrell

SUBMINISTRAMENTS

Agbar dona 18.000 € 
per al cost de l'aigua 
de famílies vulnerables

MOLLET. Dimarts al matí es va signar el 5è 

conveni consecutiu entre Agbar i l'Ajunta-

ment de Mollet amb el qual l'empresa en-

carregada del manteniment de la xarxa d'ai-

gua potable de la ciutat hi donarà 18.000 

euros per ajudar les famílies vulnerables 

a assumir el cost del subministrament de 

l'aigua. Joaquim Vicens Alay, director ter-

ritorial d’Agbar, explicava que aquest ajut 

–que fa cinc anys era de 12.000 euros, l'any 

passat va ser de 15.000 i enguany ha tornat 

a apujar l'aportació– és "una bona mostra 
de la implicació social i de territori que 
fomentem des d'Agbar".

Aquests diners ajudaran diverses famílies 

molletanes a fer front als rebuts que no es po-

den pagar així com a instal·lar comptadors 

d'emergència, però Vicens també explicava 

que periodifiquen i ajornen el pagament dels 

rebuts d'aquelles famílies vulnerables.

Aquests diners se sumen a la xarxa 

d'ajuts municipals, amb la qual des del 

2016 ja s'han instal·lat 104 comptadors 

d'emergència. A més, entre els recursos 

del consistori i aquest ajut directe d'Agbar, 

"anualment unes 500 famílies de la ciu-
tat reben ajudes de relacionades amb el 
subministrament d’aigua", va explicar 

l'alcalde, Josep Monràs.  

HABITATGE

S'inspeccionen 50 
pisos a Mollet que 
constaven com a buits

MOLLET. L’Ajuntament i l’Agència de l’Ha-

bitatge de Catalunya han inspeccionat una 

cinquantena de pisos propietat d’entitats fi-

nanceres que constaven que estaven buits. 

Segons dades d'Habitatge, el setembre de 

l'any passat al registre de pisos buits en 

constaven 116 de grans tenidors (bancs i 

fons voltors) sense ocupar a la ciutat.

Les inspeccions fetes entre el març i el 

maig han constatat, segons fonts munici-

pals, que d'aquests 50, només nou no tenien 

persones residint-hi. La inspecció verifica 

la desocupació sense causes justificades i 

estableix les mesures més idònies perquè 

l’habitatge pugui ser utilitzat.

La regidora d’Habitatge, Núria Muñoz, ha 

explicat que “en matèria d'habitatge s'es-
tan intentant fer molts esforços perquè 
entenem que és una de les prioritats per 
a la ciutadania”. La regidora ha afegit que 

“l’Ajuntament treballa incansablement 
per buscar solucions i alternatives al pro-
blema de l’habitatge a la nostra ciutat”.

Entre les mesures previstes per la llei ca-

talana de protecció del dret de l’habitatge, 

existeix la possibilitat de l’expropiació for-

çosa d’habitatges buits per dotar a les admi-

nistracions d’un parc social d’habitatges de 

lloguer assequible.  
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La lluita d'uns veïns 
per mantenir un 
pulmó verd a Mollet
MOLLET. Un total de set comunitats de veïns 

dels carrers Santa Perpètua, Santa Rosa i 

Palau-solità i Plegamans, al barri de Santa 

Rosa, han decidit unir forces per reclamar a 

l'Ajuntament de Mollet que mantingui una 

zona arbrada que es troba a l'interior d'una 

illa d'habitatges que voreja aquests carrers. 

La mancomunitat de veïns, antics propie- 

taris d'aquest espai arbrat, van vendre 

aquest pulmó verd a una constructora l'any 

2006 (Protocolo Inversor S.L.) amb el com-

promís, tant del consistori molletà com de la 

constructora, que una part d'aquesta zona es 

mantingués i per tant, quedés sense edificar. 

El compromís també era que l'altra part es 

destinés a construir-hi un equipament edu-

catiu, en concret una escola bressol d'una 

sola planta, segons expliquen els veïns.

Després de 15 anys d'aquest acord, la 

sorpresa per al veïnat ha estat veure el que 

planteja en aquest espai el nou Pla d'Orde-

nació Urbana Municipal (POUM) que està  

previst aprovar-se a la ciutat pròximament.   

"Segons marca el PMU 18 en aquest 

espai es construiran 52 habitatges, no 

d'una sola planta sinó de tres i no es 

contempla construir cap equipament 

educatiu", exposa un dels veïns, l'Enrique 

Fernández, qui es pregunta "què ha canviat 

perquè es deixi de construir aquest com-

plex educatiu".  

Per altra banda, els veïns també denunci-

en que aquest espai està "abandonat, ple 

de brutícia i rates" i que la constructora 

no s'ha fet càrrec del manteniment durant 

els darrers anys, tot i ser de la seva propie-

tat: "Hem intentat posar-nos en contacte 

amb l'empresa que continua activa i tam-

bé hem enviat instàncies a l'Ajuntament 

i mai ens han respost", comenta un altre  

dels veïns, l'Eduardo Bericat, qui lamenta 

també que l'Ajuntament no s'hagi plantejat 

catalogar aquest espai com un bé paisatgís-

tic i que a Mollet no el conegui pràcticament 

ningú. A tot això cal sumar-hi que els veïns 

asseguren que encara estan pendents de co-

URBANISME   L'ESPAI ARBRAT ES TROBA AL BARRI DE SANTA ROSA, A L'INTERIOR D'UNA ILLA  STUADA ENTRE ELS CARRERS  SANTA PERPÈTUA, SANTA ROSA I PALAU-SOLITÀ

VEÏNS AFECTATS  L'Enrique Fernández i l'Irene Mor, al costat de l'espai arbrat 

a.mir

brar el 80% de la venda d'aquests terrenys 

amb la constructora. 

Trobada amb l'Ajuntament
Amb tot, els veïns ja han redactat un escrit 

d'al·legacions al POUM en el qual exposen 

que "s'han incomplert les condicions del 

pla anterior". També indiquen estar en con-

tra que en "una ciutat amb una densitat de 

població tan alta com Mollet, se suprimei-

xin espais naturals" i que "aquesta den-

sificació d'una zona amb molt de trànsit 

–per la seva proximitat amb l'institut Vicenç 

Plantada, Ca n'Arimon, l'escola Sant Gervasi i 

l'Hospital–, influirà de forma negativa a tot 

el barri".

Per la seva banda, des de l'Ajuntament re-

corden que el POUM encara està en fase d'ex-

posició pública i que la porta per a aquests 

veïns no està tancada. Segons han confirmat 

fonts municipals, la regidora d'Urbanisme 

del govern molletà, Mireia Dionisio, té pre-

vist reunir-se el pròxim dilluns, dia 8 de no-

vembre, amb els representants d'aquests  

veïns per escoltar les seves peticions. 

Així mateix, aquestes mateixes fonts ad-

meten que en aquest espai no està prevista la 

construcció d'un equipament educatiu, però 

que el planejament sí que contempla una 

zona no edificable en aquest espai. 

Pel que fa als habitatges, el POUM preveu 

construir-ne 28 habitatges en règim de pro-

tecció i 24 de lliures, 29 menys que els que 

contemplava l'anterior POUM del 2005.   a.m

LA ZONA ARBRADA Els veïns se la van vendre l'any 2006 a canvi de que se'n preservés una part

MOBILITAT

El ple de Mollet aprova 
demanar el traspàs de 
Rodalies a la Generalitat

MOLLET. El ple municipal va aprovar una mo-

ció presentada per Ara Mollet ERC-MES per 

demanar a l'Estat el traspàs real del servei de 

Rodalies a la  Generalitat. La moció exigeix al 

Govern de l'Estat "l'execució urgent de la 

inversió infraestructural pendent a tot el 

sistema ferroviari català per assolir una 

xarxa de qualitat, complint els terminis 

del Pla de Rodalies". La moció es va aprovar 

amb els vots a favor d'ERC, Junts, Podemos,  

Mollet en Comú, l'abstenció del PSC i el vot 

contrari de Ciutadans. 

INFRAESTRUCTURES

Licitades les obres per 
connectar la plataforma 
intermodal de la Llagosta

LA LLAGOSTA. El Consell d'Administració 

d'Adif ha aprovat licitar les obres de cons-

trucció per la connexió al Corredor Mediter-

rani en ample internacional de la plataforma 

multimodal de la Llagosta. El contracte, que 

compren operacions a plataforma, via i elec-

trificació, s'ha licitat amb un pressupost de 

66.306.464,4 euros (IVA inclòs) i un termini 

d'execució estimat de 26 mesos.  L'actuació 

vol transformar la terminal de la Llagosta en 

un dels principals pols estratègics a Espanya 

en el tràfic de mercaderies internacional. 
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De l'Acadèmia al Centre d'Estudis 
Mollet, 90 anys d'una escola pionera
MOLLET.  L'1 d'octubre de 1931 nai-

xia l'Acadèmia Mollet, una escola 

mixta fundada per Arcadi Viñas a 

la cantonada de la rambla Fiveller 

amb Jaume I –amb seu a l'avinguda 

Calderó des del 1963– i que per-

metia, per primera vegada, poder 

estudiar batxillerat a la ciutat.

Segons apuntava Jordi Bertran a 

l'article Els centres educatius de Mo-

llet. Una visió de síntesi (1845-2019) 

de la 34a revista Notes, l'escola va 

esdevenir després de la Guerra "un 

centre privat –actualment concer-

tat– de molta anomenada, amb 

alumnes destacats com Josep M. 

Suñé o Jordi Solé Tura".

L'any 1996 hi va haver un canvi 

de titularitat i la gerència entrant 

va decidir canviar-li el nom per 

Centre d’Estudis Mollet, la nomen-

clatura actual. La nova gerent va ser 

la Rosa Matas, propietària i direc-

tora de l'escola fins al 2016, quan 

es va jubilar. Matas recorda que la 

també anomenada Acadèmia Viñas 

es va crear "per ser una escola no 

republicana" amb vinculacions 

"més de dretes i catòl·liques". 

Amb tot, sí que destaca que va ser 

"pionera amb el català".

L'ESO, una gran oportunitat
Quan l'escola va passar de mans de 

l'Arcadi Viñas –fill del fundador– a 

les de la Rosa Matas, aquesta va 

apostar per "canviar-li el nom i 

la imatge corporativa", per des-

marcar-se del projecte anterior.

Calia un cop d'efecte tant per a la 

Generalitat –que apostava perquè 

els alumnes que havien d'entrar a 

l'acabada de crear secundària la 

cursessin a l'INS Mollet– com per 

a la ciutat, "en un moment d'una 

depressió de naixements" i en 

què "costava molt que hi entres-

sin els petits", recorda Matas.

La innovació i les humanitats van 

ser algunes de les seves grans ban-

deres, que van trobar un bon lloc 

en els crèdits variables que oferia 

la secundària: "Teníem molta va-

rietat per introduir assignatu-

res diferents, des del teatre fins 

als audiovisuals o la ràdio. Però 

també teníem clar que de tot el 

ventall que hi havia, no volíem 

fer melmelades, sinó pel·lícules".

En aquest sentit, Matas assenya-

la que aleshores "les arts visuals 

ja estaven molt a l'ordre del dia" 

i hi van apostar per aportar aquest 

llenguatge que consideraven im-

prescindible per a l'alumnat. "Di-

uen que una imatge val més que 

mil paraules. Si la saps llegir i in-

terpretar; sinó no", hi puntualitza, 

alhora que assegura que tot plegat 

va ser possible "perquè teníem 

professionals que ho podien fer". 

Menys classes magistrals
Després de 20 anys al capdavant 

del Centre d'Estudis Mollet, la 

Rosa Matas va deixar el relleu re-

partit entre la Maia Alcoberro (ge-

rent) i l'Alícia Najarro (directora).

El canvi no va significar cap tren-

cament, sinó ben al contrari, encara 

més tenint en compte que totes dues 

directores ja havien treballat con-

juntament durant més d'una dècada 

a l'equip directiu. Najarro assenyala 

que van "continuar amb la matei-

xa línia", però que era un moment 

en què "hi havia moltes coses que 

s'estaven fent diferent i vam anar 

a buscar-les". L'esperit d'innova-

ció a les aules es va mantenir, però 

adaptat al context actual. "Han ti-

rat per un altre camí, perquè no 

pots viure de la innovació de fa 20 

anys", diu la Rosa Matas.

Les classes magistrals s'han 

minimitzat en pro de les tasques 

cooperatives i dels treballs per 

projectes, en què "se'ls genera un 

repte i han de poder resoldre'l", 

diu l'actual directora, qui tampoc 

aparca radicalment les classes més 

tradicionals: "Hi ha moments en 

què necessites la classe magis-

tral i ensenyar aprenentatges 

que són bàsics i que són eines", 

hi afegeix Najarro.

La renovació de les aules ha es-

tat també una constant progres-

siva dels últims anys, entenent 

que "l'entorn i l'espai són com 

el tercer professor", segons diu 

l'actual gerent, Maia Alcoberro, 

qui també hi afegeix: "Entre tots 

vam pensar l'escola que volíem 

i a partir d'aquí es van anar dis-

senyant espais nous. Si tens una 

sala on no hi ha taules ni cadi-

res, tens una altra manera per 

fer les classes".    sergio carrillo

EDUCACIÓ  L'ESCOLA VA APOSTAR ALS INICIS PEL CATALÀ I ELS ÚLTIMS ANYS HO HA FET PER LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

ALÍCIA NAJARRO I ROSA MATAS  Les dues darreres directores de l'escola

s.c.

■  Cada classe proposarà tasques di-
ferents per celebrar l'efemèride, que 
van des de decorar la façana fins a una 
línia del temps que inclogui fets històrics 
amb d'altres que hagin passat a l'escola. 
També es convidarà a exalumnes i ex-
mestres a què facin una petita gravació 
parlant del Centre d'Estudis Mollet.

ACTES DE CELEBRACIÓ

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

29/10 Maria Pastor Cheparro (Parets)
30/10 Firdaws Elbaraka (Mollet)
2/11 Àxel Martín Peralta                         (Granollers)

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

26/10 José González Castilla 101 anys
29/10 Carmen Rabaza Escorihuela 92 anys

31/10 Antonia Grifuls Planas 79 anys

PARETS DEL VALLÈS

26/10 Teodora Reyes Ortega 84 anys

MARTORELLES

31/10 Ricardo Cuadrado Guisado 85 anys

MONTMELÓ

26/10 Antonio Pino Calvo 52 anys
30/10 Maria Collado Pérez 86 anys 
1/11 Emilia Gómez Gómez 82 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

25/10 Ramon Vila Vilardebó 73 anys
26/10 Jaume Arias Garrido 43 anys
26/10 Pedro Huertas Juárez 81 anys

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

28/10 Ramon Dachs Estadella 83 anys
29/10 Maria Bellavista Floriach 89 anys
31/10 Pedro Garrido López 76 anys
30/10 Josefi na Vic Maetr 70 anys

POLINYÀ

26/10 Juan José Fuentes Tiscar 97 anys
31/10 Fernando Albacete Porcel 69 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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C/ Pompeu Fabra, 42
Mollet del Vallès
www.lallardentariel.com

MENÚ NAVIDAD Y SAN ESTEBAN
APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS
 Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
 Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo, Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR
 Festival de Marisco con Gambas, Cigalas, Almejas y Mejillones Marinera
 Góndola de Piña natural rellena de Marisco con salsa Cocktail
 Maxi canelón de Paescado y Marisco con Velouté de Gambas
 Volcán de Huevos estrellados con virutas de Jamón Ibérico y lluvia de Foie Micuit
 Carpaccio de Gambas y Pulpo Marinado con Lima y Aceite de Oliva
 Escudella típica de la Terra amb Galets i Carn d’Olla
 Canelones de Rustido con Bechamel trufada y Queso Parmesano Gratinado

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA
 Ternasco de Aragón asado en su jugo con Patatas Panaderas
 Carrilleras de Ternera asadas al Vino de Oporto sobre patatas Panaderas
 Pluma de Cerdo Ibérico en las Brasas
 Entrecot de Ternera de Vic en nuestras Brasas (salsas Roquefort o Pimienta verde)

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR
 Merluza fresca rellena de Xangurro con Guarnición y salsa especial de nuestro Chef 
 Zarzuela o Parrillada de Pescado y Marisco
 Arroz Caldoso o Paella de Marisco con Bogavante

 POSTRES SELECTOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 
Y CAVA BRUT NATURE
 Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
 Degustación de Dulces Típicos Navideños

RESERVAS: 
93 570 05 46 · 607 699 912

49€
IVA INCLUIDO

MENÚ 
INFANTIL20€

MENÚ

NOCHEBUENA 
TAMBIÉN ABIERTO

59€
IVA INCLUIDO

MENÚ 
INFANTIL20€

MENÚ

Mollet commemora el Dia de 

la Ciutat amb la inaguració de 

l'exposició 'Visca la República'

MOLLET. Coincidint amb la celebra-

ció del Dia de la Ciutat, aquest di-

jous 4 de novembre, el Museu Abe-

lló va inaugurar l’exposició ‘Visca 

la República! 14 d’abril de 1931. 

90 anys’. La mostra que es podrà 

visitar fins al 9 de gener de 2022, 

està formada per plafons que ex-

pliquen com es va viure la procla-

mació de la República a Mollet del 

Vallès i arreu de Catalunya.  

Es tracta d’una exposició de la 

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL 22 DE NOVEMBRE SE CELEBRARÀ UN COL·LOQUI SOBRE JORDI SOLÉ I TURA

MOLLET. El secretari d'Infància, 

Adolescència i Joventut de la Ge-

neralitat, Alexis Serra, va partici-

par dimarts a la tarda, al Centre 

Cultural la Marineta, en la tertúlia 

Què vol el jovent?, organitzada per 

l'agrupació local de Junts Mollet. 

Una trobada celebrada amb la fi-

nalitat de "sacsejar consciènci-

es" entre la gent jove i fer "escolta 

activa" de cara a desenvolupar 

polítiques per a aquest col·lectiu.

"La tertúlia que hem prepa-

rat és el primer pas d'un gran 

projecte cap al jovent de la ciu-

tat, per entendre'ns, per conèi-

xer-nos i saber quines proble-

màtiques tenen", explicava la 

responsable de política municipal 

de Junts Mollet, Carme Olària, qui 

afegia que "la veu del jovent és el 

futur de molts projectes, un fu-

tur de país i de ciutat, i evident-

ment des de Junts volem col·la-

borar perquè això es dugui a 

terme", plantejava.

Mentre que el secretari d'In-

fància, Adolescència i Joventut de 

la Generalitat assegurava que en 

aquest sentit hi ha "molts reptes" 

a dur a terme i admetia que un dels 

principals és el de millorar l'ocu-

pació: "Fa uns quants anys que 

les taxes d'atur són alarmants 

entre la gent jove i és cert que 

des dels poders públics hem de 

poder fer molt més". 

Alexis Serra: "Fa anys 
que les taxes d'atur són 
alarmants entre el jovent"

POLÍTICA  VISITA DEL SECRETARI DE JOVENTUT DEL GOVERN

ALEXIS SERRA

arxiu

aj. mollet

MUSEU ABELLÓ  La mostra es pot veure fins al 9 de gener de 2022 

Diputació de Barcelona que es pot 

veure simultàniament en diferents 

municipis de la demarcació, amb 

una part comuna i una part que 

parla de cada localitat. En el cas de 

Mollet, l’exposició permet veure 

per exemple fotografies de la ciutat 

del 14 d’abril de 1931 o les actes 

municipals de constitució del nou 

ajuntament republicà. També s’hi 

mostren documents de l’època, 

com ara programes d’activitats de 

la Festa Major d’aquella dècada. 

 

Jordi Solé Tura i la universitat
Per altra banda, el col·loqui que 

el Centre d’Estudis per la Demo-

cràcia Jordi Solé Tura acostuma a 

organitzar a l’entorn del Dia de la 

Ciutat tractarà enguany sobre la 

relació entre Jordi Solé Tura i la 

universitat. La trobada se celebra-

rà el pròxim 22 de novembre a les 

19.15 h, a La Marineta. 
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El Baix Vallès tanca el mes 
d'octubre amb 6.647 aturats, un 
2,16% menys que el setembre
BAIX VALLÈS. El mes d’octubre va 

tancar novament al territori amb 

un descens de les xifres d’atur. Una 

tendència que es manté a la baixa 

des dels darrers mesos, segons 

dades elaborades per l’Observa-

tori-Centre d’Estudis del Consell 

Comarcal.

Pel que fa al Baix Vallès, hi ha 

6.647 persones registrades a les 

Oficines de Treball, 147 més que 

el mes de setembre, fet que supo-

sa un descens en quant a variació 

relativa d'un 2,16%, el més impor-

tant registrat arreu de la comarca.

Així i tot, no tots els municipis 

baixvallesans van reduir el nom-

bre d'aturats respecte al mes an-

terior. Tant a Montornès com a 

Santa Maria de Martorelles, l'atur 

va créixer el mes d'octubre, tot i 

que ho va fer lleument - 0,10% a 

Montornès i un 6,9% a Santa Ma-

ria-. Mentre que a Martorelles la 

xifra de persones desocupades es 

va mantenir igual que el mes de se-

tembre (252). 

Per contra, tant Mollet, Parets, 

Sant Fost, la Llagosta i Montme-

ló el mes d'octubre van registrar 

novament un descens d'aturats, 

sent Montmeló el municipi amb la 

caiguda més destacada (-7,41%), 

respecte al mes de setembre i Mo-

llet on aquest descens va ser més 

moderat (-1,72%).

1.500 aturats menys que el 2020
Així, segons dades de l'Observa-

tori-Centre d'estudis del Consell 

Comarcal, Mollet tancava aquest 

octubre amb 2.964 persones sense 

feina i una taxa d'atur de l'11,5%; 

la Llagosta  ho feia amb 788 de-

socupats i una taxa d'atur del 

12,34%; Martorelles amb 255 atu-

rats i una taxa d'atur de l'11,20%; 

Montmeló amb 425 desocupats i 

una taxa d'atur del 9,88%; Mon-

tornès amb 1.017 desocupats i una 

taxa del 12,68%; Parets amb 841 

persones sense feina i una taxa del 

9,23%; Sant Fost amb 329 aturats 

i una taxa del 8,46% i Santa Maria 

de Martorelles amb 31 desocupats 

i una taxa del 7,91%, la més baixa 

del Baix Vallès.

En termes interanuals, l'atur 

ha disminuït al Baix Vallès en 

més d'un miler i mig de persones 

(1.518), el que suposa un descens 

del 18,59%. 

Pel que fa al Vallès Oriental, hi 

ha un total de 20.834 persones re-

gistrades a les Oficines de Treball, 

278 persones menys que el mes de 

setembre passat, fet que suposa 

un descens en quant a variació re-

lativa d’un 1,32%. Respecte fa un 

any, l’atur ha disminuït de forma 

significativa, en 4.901 persones, 

un descens del 19,04%.

LABORAL EL TERRITORI TÉ UN MILER I MIG MENYS DE PERSONES DESOCUPADES QUE FA UN ANY

Els assalariats augmenten 
un 3,8% a la comarca

Segons l'Observatori - Centre d'Es-

tudis del Consell Comarcal, l’inici 

de la recuperació de l’activitat com 

a resposta a l’impacte de la Covid19 

comença a evidenciar-se al Vallès 

Oriental.  Així, comparant les dades 

d’aquest tercer trimestre amb les 

dades d’ara fa un any, es veu que la 

població assalariada ha augmentat 

4.392 persones (+ 3,8%) i també ho 

ha fet la població autònoma, +690 

(+2,4%), segons publica en el But-

lletí d'Estructura Productiva l'ens.

En total, hi ha 150.614 llocs de 

treball a la comarca, dels quals 

120.683 correspon a la població 

assalariada i 29.931 a la població 

que treballa de forma autònoma. 

Mentre que el tercer component 

de l’estructura productiva de la 

comarca, les empreses (centres 

de cotització), registra també un 

creixement  d'un 1,2% (142 em-

preses).

Millors xifres de la regió
Segons les dades analitzades en 

aquest estudi, el Vallès Oriental se 

situa en el segon lloc del conjunt 

de comarques de la Regió Metro-

politana, pel que fa al comporta-

ment de les dades. Així, després 

del Maresme, la comarca és la que 

presenta un major increment en 

termes d’assalariats i població au-

tònoma d'aquesta regió. 

TAMBÉ HAN INCREMENTAT ELS  AUTÒNOMS  I LES EMPRESES

TREBALL

arxiu

Les botigues de Mollet 
sortiran dissabte al carrer
MOLLET. El comerç de la ciutat tor-

na a sortir al carrer per incentivar 

la compra de proximitat entre els 

veïns i veïnes de Mollet. La jornada 

que se celebrarà aquest dissabte, 6 

de novembre, l'organitza l'Associa-

ció d'Autònoms de Dones i Homes 

Emprenedors de Catalunya, s. XXI, 

amb la col·laboració de la regidoria 

de Comerç de l'Ajuntament de Mo-

llet. "La proposta ha tingut bona 

acceptació entre els comerciants. 

Hi participen una quarantena, 

i esperem que la gent s'animi a 

comprar, perquè tenim molt bon 

comerç a Mollet", explica el presi-

dent d'ADHEC, Lluís Farré. 

Els comerços que estaran al car-

rer de 10 h a 20.30 h, tornaran de 

nou al centre. Les parades se situa-

ran a les rambles Fiveller, Balmes i 

al carrer  Barcelona. 

COMERÇ LA JORNADA ES FARÀ DE 10 H I A 20.30 H AL CENTRE 
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Terra es una preciosa galga adoptada hace 
más de un año. Lo poco que conocen de su 
historia es suficiente para saber el maltrato 
sufrido: no era útil para cazar y la desecha-
ron, una parte de su cola fue amputada, mal 
alimentada (estaba extremadamente delga-
da), con úlceras en su piel, parásitos y leish-
mania… pero ella tuvo suerte y fue rescatada 
y adoptada por una familia que la adora.
A pesar de sus cicatrices externas y ya recu-
perada, sus lesiones del alma perdonan la 
maldad humana pero mantiene ciertos mie-
dos como señal de su vida pasada. Su mirada 
dulce irradia inocencia y se pone bizca cuan-
do le ofreces un premio. 

Terra da visibilidad a los que se mantienen en 
el silencio y oscuridad del maltrato animal. 
Pero ¡que pena! que a día de hoy se sigan de-
batiendo leyes sobre el bienestar y maltrato 
animal y que hasta el 2023 no entren en vi-
gor. Tarde, llegan tarde… ¿qué sucede en este 
país ejemplar en generosidad en trasplantes 
de órganos a nivel mundial y se pone a la cola 
de bienestar animal y gana la carrera a nivel 
europeo en maltrato y abandono animal? 

¿Cuales son los derechos de los animales y 
cuales son las obligaciones de sus tutores? 
Hay mucho debate por delante y muchas 
cosas que mejorar pero ya se están en ante 
proyecto de ley y eso es un gran paso.

Entre estas leyes:
• prohibición de sacrificio de animales sin  
causa justificada

• creación de registro de personas inhabilita-
das para su tenencia

• fin de venta de mascotas en tiendas

• esterilización obligatoria si conviven ma-
chos y hembras juntos para evitar gestacio-
nes accidentales

• regulación de las colonias felinas

• y mucho más
                 
Se abandonan unos 300.000 perros y gatos 
al año y en algunas comunidades autónomas 
se eutanasian a los 20 días si nadie los adop-
ta. Me surgen tantas preguntas que creo que 
quedarían muchas sin responder.

Hay que reflexionar sobre la dulce mirada de 
Terra y su significado. Sus ojos hablan y pocos 
entienden. Solo hay que saber leer y enten-
der y ser empático con su dolor pasado y todo 
lo que conlleva el antes (dolor) y el después 
(amor). Queda mucho debate por delante 
para mejorar pero ya se ve algo de luz en esta 
larga y agotadora lucha por los indefensos.

Entre todos hacemos un llamamiento al 
No abandono y No al maltrato.

La historia de Terra

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES
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La cimera climàtica de Glasgow està posant aquests dies el focus mediàtic 

en el canvi climàtic, les seves conseqüències i la necessitat d'actuar per 

minimitzar-ne els efectes. L'escalfament global amenaça el planeta però 

també cal fer èmfasi en les conseqüències que tindrà al nostre entorn 

local, en la nostra vida quotidiana. A Mollet, es preveu que el canvi climàtic 

agreugi molts fenòmens meteorològics, però, principalment, els episodis 

d'inundacions, que podrien suposar un alt cost econòmic: uns 120 

milions d'euros en les circumstàncies actuals, que es podrien duplicar si 

l'emergència climàtica s'agreuja. No hi ha eina més didàctica que aquella 

que ens fa protagonistes i ens interpela directament a actuar i prendre 

decisions encertades a nivell individual i com a ciutat. Les previsions de més 

inundacions i de la necessitat de mantenir espais verds són arguments prou 

sòlids com per replantejar projectes com el de la urbanització del Calderí, que, 

a més, no compta amb el suport unànime de la ciutadania molletana.

ACTUAR CONTRA L'ESCALFAMENT

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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ormalment llegim o escoltem ma-

croxifres sobre la despesa a la sa-

nitat pública, sobre l'escassetat de 

professionals, guàrdies intermi-

nables i comparatives amb un passat més o 

menys proper o amb altres països del nostre 

entorn, són xifres que la població de vegades 

ens costa d'entendre fins que nosaltres o algú 

proper necessita els serveis de la sanitat com 

ha estat en el cas que relataré.

La meva parella va patir un accident al car-

rer passejant la nostra mascota, va introduir 

un peu en un forat i a conseqüència de la caigu-

da va patir un esquinç de grau 2 al turmell i allà 

comença la nostra aventura. Vam començar a 

patir les retallades: a l'àrea de traumatologia 

d'urgències de l'hospital de Mollet només hi 

ha una doctora per la qual cosa s'acumulen a 

la sala d'espera els pacients amb dolors ossis 

o musculars més o menys intensos. Després 

de tres hores d'espera per fi podem sortir de 

l'hospital amb una bena al turmell , una recep-

ta d'antiinflamatoris i un informe on li indica-

ven que el tractament s'havia de seguir al CAP.

Al CAP tornem a patir les retallades i és fàcil 

imaginar perquè. A Mollet tenim dos CAP i 

una població estimada de 50.000 habitants. 

Els comptes són fàcils tenim un CAP per cada 

25.000 habitants amb una població envellida, 

segons ens expliquen les estadístiques que 

de tant en tant publica l'Ajuntament. Doncs 

Retallades de la sanitat pública

N

JOSÉ
RODRÍGUEZ ROMÁN

Membre de Mollet en Comú

després de diverses trucades i una sol·lici-

tud presencial, deu dies després aconse-

guim una visita amb la doctora i un cop a la 

consulta es manifesten amb més duresa les 

retallades: la doctora sol·licita una ecografia 

encara que ens informa que seria millor una 

ressonància magnètica, però que ella no la 

pot demanar (les retallades no els permeten 

demanar les proves necessàries) i també 

sol·licitarà rehabilitació per al turmell que 

hauria de començar en una setmana, però 

que amb la llista d'espera que hi ha trigarà 

almenys un mes i mig, pel que ens recoma-

na que ens busquem un fisioterapeuta pri-

vat. De debò? La doctora ens diu que perquè 

el turmell li quedi bé hem de pagar per un 

servei que l'ha de subministrar la seguretat 

social? I si no el puc pagar?

Finalment el nostre sistema de salut, el 

nostre sistema de benestar és tan precari 

que no és capaç de tractar un esquinç de tur-

mell? El pla és precaritzar la sanitat pública 

per afavorir la sanitat privada i els culpables 

també són clars, són els mateixos que han 

governat aquests últims anys a la Generali-

tat que després d'obtenir la competència de 

sanitat a Catalunya la doten d'uns pressu-

postos on queda clar que el que menys els 

importem som els ciutadans.

El pla és precaritzar la sanitat

pública per afavorir la privada i 

els culpables són els governants, 

que la doten d'uns pressupostos,

en què no importen els ciutadans

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Els darrers anys hem vist com han proliferat 
col·lectius a la ciutat (PAH, Atzarola, Mollet 
pedala, Salvem el Calderí, Plataforma per la 
sanitat pública...) abanderant reivindicaci-
ons de justícia social, ambiental, d'emergèn-
cia climàtica, pobresa... Les notes en comú 
són la participació ciutadana, la solidaritat i 
unes fortes conviccions de millora col·lecti-
va; actuen denunciant injustícies, plantejant 
solucions i exigint diàleg amb les adminis-
tracions, entre altres. Però totes s'han anat 
trobant amb el silenci, el menyspreu o el 
menysteniment de l'ajuntament. On nosaltres 
veuríem uns aliats per fer un Mollet millor 
l'Ajuntament hi veu l'enemic a batre.

La lluita col·lectiva i, per declinació, l'as-
sociativa sovint ha de trencar amb les normes 
establertes, sobretot si aquestes són injustes 
o ignominioses (a judici de qui les emprèn, 
lògicament). Per fer-ho, el més probable 
és que no només transgredeixi les mateixes 
normes que vol combatre, sinó que en trans-
gredeixi d'altres, a opinió nostra res justifica 
res, però gairebé sempre és l'única manera 
que el "poble" té de fer-se sentir i d'imposar 
un canvi de rumb a les derives totalitàries 
dels poders i de qui ens governa.

La legitimitat de les accions s'acaben 
refermant amb els anys i són aquests, els 
anys, els que atorguen la bondat o no de les 
mesures empreses, a partir de la mateixa 
visió col·lectiva mutada.

Exemples d'això  en trobaríem milers al 
llarg del planeta i de la història. Grans gestes 
i petites victòries que ens han dut on som; 

dret al vot universal, sanitat pública, lli-
bertats col·lectives, finalització de l'esclavi-
tud, escola pública, dret a unes condiciones 
laborals dignes, jornades de 8 h, el camí cap 
a la fi de  discriminacions per motius de raça, 
gènere o orientació sexual.

Si hi ha un col·lectiu disposat a esfor-
çar-se per assolir-ho: primer, ho hauríem de 
celebrar; després, posar en valor el que ens 
denuncien, i, finalment, decidir si hi donem 

suport incondicional o amb matisos i reser-
ves i, si en tenim, proposar alternatives, si la 
manera amb què ho fan no és del nostre grat.
No podem deslegitimar el que reclamen per 
com ho reclamen, no ajuda a avançar i només 
legítima l'statu quo.

Per tot, creiem que hauríem de mirar horit-
zons més amplis _pel bé comú_ i denunciar 
les mancances, els abusos, les injustícies i els 
drets dels nostres barris i veïns al costat de 
qui té l'atreviment de fer accions en aquesta 
línia, com ocupar una antiga oficina bancària 

abandonada fa anys.  
Comunicat de l'AV de Santa Rosa

  MOLLET DEL VALLÈS

Mollet clama per ser escoltada i atesa

La lluita col·lectiva  i, per declinació

l'associativa, sovint ha de trencar

amb normes establertes, sobretot 

si són injustes i ignominioses
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Cal incrementar la producció 

d'energia renovable prop dels

llocs de consum defugint dels

macrocentres de producció

Glasgow està en mar-

xa l’enèsima cimera 

sobre el canvi climà-

tic. S’auguren dies 

de bones paraules i 

millors propòsits, reunions ple-

nàries, bilaterals i multilaterals 

per arribar, probablement com 

en edicions anteriors, a declaraci-

ons contradictòries, a objectius 

d’aquí deu, vint o trenta anys i 

a acords que s’incompliran ar-

reu. Queda lluny la Cimera de la 

Terra (1992) de Rio de Janeiro 

on s’afirmava que la humani-

tat es trobava ja llavors en un 

moment decisiu de la història. 

En les declaracions que s’hi feren 

i en els propòsits que les acompa-

nyaven, hi destacaven les qües-

tions mediambientals. Quaranta 

anys després el més calent és a 

l’aigüera. La comunitat científica 

ens alerta de les causes i les con-

seqüències  de l’escalfament del 

planeta, la natura ens dona cons-

tants senyals d’alarma, però com a 

humanitat deixem per més enda-

vant les eines necessàries per atu-

rar el canvi climàtic. En sabem les 

causes i les conseqüències, però 

per aturar el canvi climàtic caldria 

revertir  el model que l’ha creat, 

el capitalisme. Aquest sistema  

ha portat a l’economia global, al 

món sencer com un mercat únic, 

on  actuen amb màniga ampla em-

preses extractives, que tenen com 

a objectius l’acumulació de diners 

i l’establiment de monopolis. 

Aquest model econòmic  genera 

un  moviment constant de pro-

ductes cap al món industrialitzat 

i un flux de residus cap als països 

del tercer món; augmenta les de-

sigualtats socials, provoca migra-

cions i genera conflictes.

Diuen que per obtenir energia s’ha 

de reduir el consum de combusti-

bles fòssils i que la tecnologia  pot 

millorar-ne l’eficiència, d’acord, 

però de res servirà si no es redu-

eix la mobilitat de persones i mer-

caderies augmentant en qualitat i 

freqüència els transports públics 

urbans i interurbans, especial-

ment els ferroviaris;  suprimint 

els vols de curta distància i re-

nunciant a les ampliacions d’ae-

roports.  Cal incrementar  la pro-

ducció d’energia  renovable prop 

dels llocs de consum, defugint els 

macrocentres de producció. 

Ens haurem d’acostumar que 

el nostre paisatge incorpori, 

de forma equilibrada, plaques 

solars i molins de vent, sen-

se reduir les terres aptes per 

a l’agricultura de proximitat.  

Quin sentit té menjar kiwis de 

Nova Zelanda, quinoa de Bolívia, o 

enviar porcs a la Xina després de 

farcir de purins les nostres comar-

ques?  Cal aprofitar les teulades 

d’indústries i habitatges, però dei-

xarem que ho facin les mateixes  

empreses que ara tenen el mono-

poli energètic?  Els objectius són 

clars, però calen governs valents 

que actuant amb visió global, se-

gueixin els camins marcats per la 

ciència i els moviments socials.

a gent ha decidit donar 

el dol per acabat i xer-

rant uns amb els altres 

van deixant enrere el 

finat, que queda si-

lenciós enmig del silenci. Jo m’he 

quedat assegut a la punta d’una 

gran làpida i faig temps, com un 

altre hauria aprofitat per fer una 

cigarreta. En dos minuts començo 

a sentir la remor d’una altra comi-

tiva, segurament al carrer del dar-

rere. Això de la vida i de la mort 

és un anar i venir, i un anar i no 

tornar. 

Tots aquests nínxols són una 

olla barrejada que no guanyaria 

cap concurs de cuinetes; aquí, els 

ingredients no són harmònics i 

destinats a aconseguir un bon tast 

final. Aquí si amunteguen les res-

tes de gent tan diversa, tan cadas-

cú de sa mare, que la majoria no 

haurien suportat un sol minut al 

costat de qui ara reposen plegats 

en pura eternitat. Sento un pensa-

ment fugisser com ho és la vida i 

com potser no ho és l’odi i el pre-

judici que, a vegades, s’enduen els 

humans ben embolicadets i amb 

llacet a la seva tomba. Quin guiri-

gall es muntaria si ara tots aquests 

éssers, a poc a poc oblidats i ràpi-

dament perduda la seva impres-

cindibilitat, s’aixequessin mira-

culosament com ens imaginàvem 

de petits que passaria el dia del 

Judici Final! S’espolsarien els seus 

vestits o abrics de mudar amb què 

els van abillar quan els havien 

d’encabir als taüts i començaria la 

brega sense descans. Aviat passa-

rien dels renecs i les provocacions 

a les esgratinyades i als maste-

gots. Foraviat amb aquest pensa-

ment, el cap se me’n va a un abo-

cador descontrolat, d’aquells que 

hi havia abans de les regulacions, 

on descansava runa i desferres de 

tota mena, amuntegats sense cap 

precisió ni fonament. Se sent la 

remor de la maquinària d’alguna 

fàbrica pròxima, el brogit llunyà 

de l’autopista; si m’ho proposés, 

escoltaria els batecs del meu cor, 

pura conseqüència mecànica del 

treball de les seves vàlvules. Una 

veu em diu que tingui en compte 

que el cementiri tancarà en mitja 

hora. Tancarà, diu! 

I quan tancarà l’estupidesa hu-

mana d’imprescindibles concen-

trada a Roma o a Glasgow? Aques-

ta raça que no ha estat capaç de 

fer feliços els seus components en 

un planeta que ens ho podia donar 

tot i ben repartit, en un planeta 

bell i divers al qual hi hem pogut 

afegir la bellesa de l’art; aquesta 

raça agredolça: quan despertarà? 

Em ve al record una de les imat-

ges més senzilles, essencials i pu-

nyents que he vist al cinema; l’es-

cena que clou el Tercer home, de 

Carol Reed (1949). Joseph Cotten, 

en la desolada avinguda fa una ci-

garreta tot esperant un miracle de 

la seva estimada Alida Valli, però 

ella va venint i passa pel seu da-

vant sense ni moure una pestanya 

ni un sol centímetre del seu camí 

cap a l’horitzó. Ens passarà això a 

la Humanitat-Joseph Cotten, que 

veurem passar de llarg l’Oportu-

nitat de Salvar el Planeta-Alida 

Valli? Què no haurem fet perquè 

estigui tan enfadada!

A
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TOTS SANTS I POCS HUMANS

Mestre

Químic

JAUME NORÓ

ISIDRE OLLER

A peu pla

Finestrals 
i mosquiteres

L’expert respon

Col·lectiu Ronda, 
al costat de l’economia 
social i solidària
Des dels seus inicis, Col·lectiu 
Ronda ha tingut una especial 
atenció a les cooperatives i al 
món de l’economia social i so-
lidària. De fet, el model amb 
el que creu és també el model 
propi: Col·lectiu Ronda som 
una cooperativa, que l’any 
vinent complirà els 50 anys 
d’història, amb una organitza-
ció basada en la democràcia 
interna, l’autogestió, l’equitat i 
la transversalitat, amb un clar 
compromís social per canviar 
les regles del joc i apostar per 
la transformació social.

Per això dissabte 6 de no-
vembre participem també a 
la IV Fira d’Economia Social i 
Solidària de Granollers, orga-
nitzada per diversos col·lec-
tius com l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental, L’Eixida, 
la Magrana Vallesana, Gra-
nollers pedala, Granollers en 
Transició i l’associació FESS 
Granollers, amb el suport de 
l’ajuntament local. Hi serem 
amb un estand de 14 a 20h a 
la plaça Maluquer i Salvador, 
juntament amb altres pro-
jectes d’economia social per 
mostrar la riquesa d’aquest 
sector al territori. La fira se 
celebra a partir de les 10h del 
matí i hi haurà activitats, xer-
rades i trobades que s’encal-
cen totes sota el lema «Cuidar 
la terra, cuidar les persones».

Col·lectiu Ronda, dedicada a 
l’assessorament jurídic com-
promès en totes les àrees del 
Dret,  té una important àrea 
d’economia social que fa anys 
es dedica a l’acompanyament 
de cooperatives i col·lectius 
d’economia social i solidària. 

Però no només això, parti-
cipem a través dels nostres 
despatxos repartits pel terri-
tori a la xarxa cooperativista 
catalana i col·laborem amb 
aquells agents que dia a dia 
treballen per a una transfor-
mació cap a alternatives soci-
als i econòmiques més justes. 
La col·laboració va des dels 
grans esdeveniments com la 
Fira d’Economia Social i Soli-
dària de Catalunya (FESC) fins 
a la cogestió d’activitats amb 
els Ateneus Cooperatius, com 
el del Vallès Oriental.

Els i les professionals que for-
men part de l’àrea d’economia 
social de Col·lectiu Ronda de-
senvolupen una ingent tasca 
per dibuixar itineraris que 
incloguin la formació, la con-
sultoria estratègica i el ser-
vei de gestoria per entitats i 
col·lectius que ho necessitin. 
“Acompanyar des del desen-
volupament de la idea fins a 
la consolidació del projecte”. 
Aquest és el camí plantejat. 
Què cal tenir en compte per 
formar una cooperativa? Quin 
és el règim fiscal de les enti-
tats d’economia social? Com 
dur a terme una cooperativa 
d’habitatge? Preguntes com 
aquesta troben resposta en 
les formacions i cursos amb 
els que s’acompanya a les en-
titats, sumat a la tasca de ges-
toria, també per a persones 
autònomes, de tot tipus de 
tramitacions i obligacions de 
gestió. Uns serveis que  com-
plementen tot l’assessora-
ment laboral i jurídic que fem 
a Col·lectiu Ronda per conti-
nuar defensant tots els drets.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop
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Ajornada l'exhibició amb BelaSopar col·loqui amb Tente Sánchez a Sant Fost

Els partits d'exhibició de pàdel que s'havien de 
celebrar dissabte amb Fernando Belasteguín 
al CT Mollet El Calderí es van ajornar per la 
pluja. El club explica que properament posarà 
una nova data de l'activitat. 

Tente Sánchez, exjugador del FC Barcelona entre els anys 1975 
i 1986, serà el protagonista d'un sopar col·loqui, que tindrà lloc 
el divendres al restaurant Ca l'Agustí, de Sant Fost. L'activitat 
està organitzada entre la Penya Barcelonista Mollet i la Penya 
Barcelonista l'Alba del Vallès de Sant Fost.

BÀSQUET | Leb Plata  L'EQUIP VA TRENCAR LA RATXA POSITIVA DEL CARTAGENA AL PLANA LLEDÓ

MOLLET. No hi ha dues, sense una 
tercera. El Recanvis Gaudí Mollet 
vol traslladar la premissa científi-
ca de l'escola pitagòrica perquè ja 
ha sumat dues victòries seguides 
a la Leb Plata i vol consolidar la 
trajectòria positiva amb un tercer 
triomf diumenge a la pista del fili-
al del València BC. 

Josep Maria Marsà demanava 
paciència a l'inici de la tempora-
da. Després de quatre jornades 
disputades a la Leb Plata, el Mollet 
suma dues derrotes, però també 
dues victòries. Aquestes han estat 
consecutives després de l'esclat 
molletà fa dues setmanes amb 
el triomf a la pista valenciana de 
l'Alginet. El cap de setmana passat 
va doblegar un conjunt que fins 
aleshores sumava les jornades 
per victòries, el Cartagena (82-
79). Ignasi Belver es va mostrar 
immens i va ser el jugador més 
valuós amb 16 punts, 7 rebots i 2 
assistències. Un primer triomf, a 
més, davant la seva afició, que va 
fer embogir el Plana Lledó, que ja 

núria meléndez

El Recanvis Mollet buscarà 
el tercer triomf a València

ha viscut en dues jornades de Leb 
Plata una pròrroga –en la derrota 
ajustada contra l'Albacete– i el tri-
omf de mèrit contra un equip de 
la part alta, invicte fins al duel al 
pavelló molletà. 

Ocupa el novè lloc a la Leb Plata
El Recanvis Gaudí Mollet se situa 
al novè lloc de la conferència Est i 
diumenge visitarà la pista de l'Al-
queria, que exerceix de filial del 
València BC d'ACB, que és últim 
amb quatre derrotes seguides. 
L'equip valencià també va assolir 
l'ascens la temporada passada i 

encara no s'ha fet a la nova cate-
goria. Tot i la dinàmica negativa, 
part de la plantilla valenciana va 
fer durant la pretemporada algu-
nes sessions amb l'equip d'ACB, 
com ara Millán Jiménez, Guillem 
Ferrando, Gonzalo Bressan, Ale-
jandro Bellver i Rafa Vila. Excepte 
l'última derrota contra el Menorca 
(85-50) i la primera jornada con-
tra el Benicarló (62-77), l'equip 
valencià ha perdut els altres dos 
partits amb un resultat ajustat 
contra  Herbalife Gran Canària 
(83-87), i el Zentro Basket Madrid 
(94-92).  JL.R.b.

Copa Catalunya  L'EQUIP ENCADENA QUATRE DERROTES SEGUIDES

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi no 
travessa la seva millor situació 
aquesta temporada després de 
disputar cinc partits a la Copa Ca-
talunya. L'equip molletà va iniciar 
a l'estiu un nou projecte amb Toni 
Sáez, al capdavant com a nou entre-
nador, que va sumar el primer tri-
omf a la primera jornada del calen-
dari, però que, des d'aleshores, ha 
encadenat quatre derrotes. L'últim 
partit perdut va ser el més dolorós 
perquè el Santger va caure contra 
un altre conjunt de la part baixa de 
l'agrupació, el Círcol de Badalona, 
per un contundent 59 a 81, i a més, 
va ser davant la seva afició al pave-
lló col·legial. 

"La derrota contra els badalo-

nins va ser dolorosa perquè ve-

níem d'una ratxa de tres derro-

tes seguides, però fent una molt 

bona feina", explica el tècnic Toni 
Sáez, que argumenta que el proble-
ma va aparèixer a partir del tercer 
quart: "Vam competir la primera 

part, però a la segona ens van 

sorprendre i, potser, es van veu-

re reflectit a la pista els últims 

entrenaments que hem fet, amb 

jugadors tocats o lesionats". De 
fet, per al pròxim partit a la pista del 
Castellar, el tècnic molletà recupera 

Marc Rabassó, però tindrà els dub-
tes per molèsties físiques dels juga-
dors Àlex Martin i Xavi Caminal.  

Al quart lloc per la cua
El Sant Gervasi ocupa el quart lloc 
per la cua i diumenge visitarà el 
Castellar, que té la mateixa dinà-
mica de resultats. Els del Vallès 
Occidental van perdre la jornada 
passada a la pista del Santa Co-
loma, per 84 a 73. "Abans de la 

derrota contra el Círcol, la feina 

era positiva i hem de recuperar 

aquesta positivitat. Necessitem 

un triomf que ens doni confian-

ça i que ens faci revertir aquesta 

situació que tenim. Creiem que 

el duel contra el Castellar ens 

pot donar aquesta empenta que 

necessitem per sortir-ne", confia 
el tècnic molletà.  JL.RodRíguez b.

MVP  Ignasi Belver va ser el jugador més valuós contra el Cartagena

escola sant gervasi

EQUIP  L'entrenador dona instruccions a la plantilla en un partit

CB CASTELLAR - SANT GERVASI

Diumenge, 31 - 12 h Badalona

Toni Sáez: "Necessitem 
una victòria que ens 
doni confiança"

VALÈNCIA BC - RECANVIS GAUDÍ

Diumenge, 7 - 12 h València

MOLLET. Un gol de David Reyes al 
tram final del partit contra la Unifi-
cació, va permetre el CF Mollet UE 
salvar un punt al camp badaloní. 
L'equip dirigit per David Parra va 
sumar el segon empat com a visi-
tant, i en tres jornades disputades 
lluny del Germans Gonzalvo en-

El CF Mollet UE salva 
un punt contra el Llefià

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP SE SITUA AL VUITÈ LLOC

cara se li resisteix la victòria. Tot 
i l'empat, el Mollet manté el pols 
amb els primers classificats i se si-
tua al vuitè lloc amb vuit punts, a 
cinc del primer classificat, L'Esca-
la, i a tres del segon, precisament 
la Unificació. El conjunt molletà es 
transforma quan juga com a local 
i, ara per ara, ha guanyat els dos 
partits que ha disputat al seu camp 
i confia sumar un tercer contra el 
Banyoles, quart amb deu punts.  

CF MOLLET UE - BANYOLES 

Diumenge, 7 - 12 h Mollet

Primera Catalana

El sènior femení de l'Escola Sant 

Gervasi va sumar el primer triomf de la 

temporada en l'última partit disputat 

de la Primera Catalana contra el 

Recreativos Lloret, per 47 a 60. L'equip 

molletà, que és el penúltim classificat, 

rebrà diumenge el GEIEG B (18.45h), 

que és el cinquè a la classificació amb 

tres victòries i dues derrotes. 

PRIMER TRIOMF DEL 
'SANTGER' FEMENÍ

Segona Catalana

Segona derrota 
de la UE Molletense

MOLLET. La UE Molletense ha su-
mat la segona derrota seguida 
com a visitant després de perdre 
al camp de la Lloreda, per 2 a 0. 
L'equip de Toni Filgaira ocupa el 
novè lloc amb set punts, empatat 
amb el setè i vuitè classificats, el 
San Juan Montcada i el Parc res-
pectivament. Dissabte rebrà el Vi-
lassar de Mar B, quart classificat. 

MOLLETENSE - VILASSAR MAR B
Dissabte, 6 - 16.30 h Mollet
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SANT FOST. L'Handbol Sant Fost 
ocupa el quart lloc, del grup A de 
la Segona Catalana, amb sis punts 
després de la disputa de les cinc 
primeres jornades del calenda-
ri, tot i que encara té pendent un 
partit ajornat a la pista del Pa-
lautordera Salicru B. Els blancs-i-
verds estan a tan sols dos punts 

HANDBOL | Segona Catalana TRES VICTÒRIES I UNA DERROTA

L'Handbol Sant Fost 
escala fins al quart lloc

MOLLET. El Club Atlètic Mollet ha 
classificat quatre equips per dispu-
tar el Campionat d'Espanya de cros 
per a clubs, que tindrà lloc el 20 i 
21 de novembre a la localitat sevi-
llana de Santiponce. El bitllet per 
a l'estatal es va aconseguir el cap 
de setmana durant la disputa del 
Campionat de Catalunya de cros 
per a clubs, a la localitat gironina 
de Calonge i Sant Antoni, on l'enti-
tat molletana es va presentar amb 
una àmplia delegació. 

L'Atlètic Mollet va competir pel 

podi en totes les categories i va 
sumar dues medalles en la cate-
goria sub-12 amb l'or del conjunt 
masculí i el bronze del femení. Tot 
i que els equips que s'han classifi-
cat a l'estatal són els dos conjunts 
cadets i juvenils perquè els sub-12 
no competeixen en l'àmbit estatal. 
L'equip que més a prop del podi es 
va quedar va ser el juvenil feme-
ní, amb un quart lloc; seguit dels 
cinquens llocs del juvenil femení 
i cadet femení; i del sisè lloc del 
cadet masculí. L'any passat no s'hi 

va celebrar l'estatal per la Covid, 
però en edicions anteriors el club 
havia presentat una xifra similar 
d'equips. "És la recompensa a la 
bona feina feta des de fa molts 
anys. Hi ha pocs clubs que por-
ten un nombre similar d'equips 
com nosaltres. Just abans de la 
pandèmia vam presentar cinc 
i el 2018, quatre", remarca el di-
rector esportiu del club, Rogelio 
Vega, que es mostra satisfet també 
per les dues medalles aconsegui-
des.   jl.rodríguez b.

ATLETISME | Cros  ELS EQUIPS SUB-12 GUANYEN DUES MEDALLES AL CAMPIONAT CATALÀ PER A CLUBS

Quatre equips del Club Atlètic 
es classifiquen per a l'estatal

r.v.

OR  De l'equip sub-12 masculí

MOLLET / SANT FOST. El Barri Can 
Calet de Xavi Cuni ha sumat el pri-
mer triomf a la Primera Catalana 
a la tercera jornada. L'equip, que 
l'any passat va baixar de categoria 
als despatxos, va guanyar la jorna-
da passada a la pista del Premià de 
Dalt, per un contundent 0 a 4 amb 
els gols d'Éric Sáez, per partida do-
ble, Aitor Millán i Adrián Muñoz.

El Barri Can Calet trenca una 
ratxa negativa de dues derrotes 
seguides i confia mantenir la bona 

Primer triomf del Barri 
Can Calet a Primera

FUTBOL SALA | Primera Catalana  LA UNIÓ PERD A CARDEDEU

dels tres primers classificats, que 
són  La Salle Montcada B, el Poli-
nyà i el Sant Andreu. 

L'equip santfostenc va guanyar 
dissabte el tercer partit de la tem-
porada contra el Sant Andreu, per 
31 a 34. El duel va estar marcat 
per la direcció de Marc Ábalos i 
l'encert golejador d'Ivan López i 
Víctor Martínez, amb sis gols ca-
dascun. El pròxim rival del Sant 
Fost serà dissabte la Fundació 
handbol Sant Vicenç, que ocupa el 
setè lloc amb quatre punts i ve de 
guanyar la Cooperativa Sant Boi B 
(29-27).  

dinàmica al seu pavelló diumenge 
contra la Vall del Tenes, de Lliçà 
d'Amunt. L'equip santfostenc puja 
fins al novè lloc, amb tres punts, 
mentre que la Vall del Tenes és 
sisena classificada, amb quatre 
punts, i ve d'empatar a la seva pis-
ta contra el Can Cuyàs (2-2).

La Unió contra l'Sporting
La Unió Mollet rebrà la visita de 
l'Sporting Montmeló després de 
caure a la pista del Cardedeu, per 
6 a 5, tot i que ocupa el quart lloc 
amb sis punts a un del líder, l'Es-
cola Pia Sabadell B. Pel que fa a 
l'Sporting Montmeló és quart per 
la cua, amb tres punts, i la jornada 
passada va guanyar contra el Sant 
Joan de Vilassar B.  

UFS MOLLET - MONTMELÓ

Dissabte, 6 - 18 h Mollet

BARRI CAN CALET - VALL DEL TENES

Diumenge, 7 - 18 h Sant Fost

r.v.

BRONZE  De l'equip sub-12 femení

Inscriu-t’hi aquí

SANT FOST - SANT VICENÇ

Dissabte, 6 - 19 h Sant Fost

PATINATGE ARTÍSTIC

El Patí Sant Fost 
acull un territorial

SANT FOST.  El Club Patí Sant Fost 
celebrarà dissabte, de 8 a 21 ho-
res, el Campionat de Barcelona de 
patinatge artístic al Pavelló 2. El 
campionat barceloní reunirà els 
millors esportistes entre les  cate-
gories infantils B i C.   

HOQUEI PATINS | Primera Catalana DISSABTE REBRÀ EL GIRONA CH

El Mollet HC contra el líder
MOLLET. El sènior femení del Mollet HC rebrà dissabte (13h) el líder, el Gi-
rona CH. L'equip dirigit per Rafa Trillo reprendrà la competició després 
d'una setmana sense competició i ho farà amb l'objectiu de doblegar el 
primer classificat, que ha guanyat tots els partits disputats a les primeres 
quatre jornades del calendari. Pel que fa al Mollet HC ocupa el cinquè lloc 
amb vuit punts, a quatre del Girona. D'altra banda, a la Segona Catalana, 
el sènior masculí del Mollet HC visitarà la pista del Congrés, que és pe-
núltim amb un punt. Els molletans ocupen el tercer lloc amb sis punts.  
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MOLLET. Un grup de socis del com-

plex esportiu municipal de Ca 

n'Arimon ha mostrat el seu males-

tar per l'actual estat de l'equipa-

ment. Segons han denunciat, el 

complex patiria de manca de man-

teniment i neteja, goteres a alguns 

sectors i d'una manca de renova-

ció de maquinària. El col·lectiu ha 

iniciat una campanya de recollida 

de signatures que ja hauria sumat 

uns 300 suports i ha demanat una 

reunió amb els responsables mu-

nicipals i de l'equipament.

La queixa arribava al ple mu-

nicipal de la setmana passada a 

través d'un prec de Cs Mollet i una 

pregunta d'Ara Mollet ERC MES.

En resposta a la queixa, l'alcalde i 

regidors d'Esports, Josep Monràs, 

apuntava que en l'últim any s'han 

realitzat millores al complex per 

valor de més de 100.000 euros, 

però reconeixia que hi ha una part 

de la maquinària que tocaria re-

posar. En aquest sentit, Monràs 

avançava que els tècnics munici-

POLIESPORTIU  UN GRUP D'USUARIS RECULL PROP DE 300 SIGNATURES I CREA UN GRUP DE FACEBOOK

Socis de Ca n'Arimon es 
queixen del poc manteniment 

pals conjuntament amb l'empresa 

concessionària Euròpolis faran un 

estudi de quines són les màquines 

i el material a renovar.

Campanya de signatures
L'impulsor de la campanya de sig-

natures i el portaveu del grup de 

socis és Marco Antonio Cano, que 

fa prop de vint anys que va a fer 

esport a Ca n'Arimon. "Abans de 
la pandèmia la situació ja era 
dolenta, però des d'aleshores ha 
anat a pitjor. Hi ha molta manca 
de manteniment, sobretot els 
caps de setmana. Per exemple, 
si hi ha un zona d'aigües que no 
funciona durant el cap de set-
mana, fins dilluns no hi ha man-
teniment i el mateix passa amb 
la sala de fitness", diu Marco An-

tonio Cano, que es mostra indignat 

perquè encara no ha rebut cap con-

testació per part de l'Ajuntament, 

tot i demanar una reunió. De fet, 

el mateix Cano va ser-hi present al 

ple. "M'agradaria saber on s'han 

fet les millores de 100.000 euros 
que apuntava dilluns l'alcalde Jo-
sep Monràs, el nostre grup no les 
veu", assenyala. 

Nou grup de Facebook
Des de fa unes setmanes s'ha iniciat 

la campanya de signatures i el pas-

sat 12 d'octubre va crear un grup de 

Fcaebook amb el nom Mollet por el 

deporte. "És un grup on estem re-
units part dels socis que es quei-
xen de la situació de Ca n'Ari-
món, tot i que també tractem 
altres emplaçaments de la ciutat 
que creiem que s'han de millo-
rar, sempre relacionades amb 
l'esport, com ara la pista d'skate 
del Germans Gonzalvo", explica 

Cano, que adverteix, que "si en un 
mes no s'hi fa res amb la situació 
de Ca n'Arimon, el grup es reuni-
ria per decidir si s'ha de pagar o 
no el rebut mensual del complex 
esportiu". Tot i que el grup de socis 

confia que es vegin millores en les 

pròximes setmanes.   l.o. / j.l.r.b.

PATINATGE | Scooter

Adrián Navarro i 
Martí Conesa, a 
l'Europeu 2021

MOLLET. Els patinadors Adrián 

Navarro i Martí Conesa, vinculats 

a l'equip Radical 360 de Mollet, 

han estat convocats per la selecció 

espanyola per participar al Cam-

pionat d'Europa 2021 d'scooter, 

que tindrà lloc el cap de setmana 

a València. Els dos patinadors ja 

van ser seleccionats fa un mes per 

participar en el Mundial, de Barce-

lona, tot i que finalment només va 

ser-hi Conesa perquè Navarro es 

va lesionar. 

Els dos patinadors participaran 

en la modalitat de park i lluitaran 

per intentar pujar al podi con-

tinental. Tot i que durant el mateix 

cap de setmana tindran una doble 

cita perquè a València també se 

celebra el Campionat d'Espanya 

i tots dos també prendran part a 

l'estatal amb el mateix objectiu de 

lluitar per les medalles. A més, Ra-

dical 360 també presenta dos pati-

nadors més en la categoria sub-15 

amb Pol Pocorull, en la modalitat 

park; i Alejandro Dos Santos, en 

street. 

ESCACS

Pere Garriga i 
Ana Matnadze, 
amb Catalunya

MOLLET. Els mestres internacio-

nals Pere Garriga i Ana Matnadze, 

membres del Club d'Escacs Mollet, 

han estat seleccionats per dis-

putar amb Catalunya un torneig 

amistós contra Eslovènia el prò-

xim dimarts. L'equip català, amb 

cinc jugadors i liderat pel gran 

mestre internacional  Marc Narci-

so, s'enfrontarà contra un equip de 

jugadors eslovens dos dies abans 

de l'inici del Campionat d'Europa 

d'Escacs per equips, que tindrà 

lloc a Terme Catez, d'Esovènia.

Amb motiu de l'Europeu, de l'11 

al 22 de novembre a Eslovènia, la 

Federació Eslovena d'Escacs i la 

delegació de la Generalitat de Cata-

lunya als Balcans, organitzen una 

competició amistosa amb l'objec-

tiu de consolidar el reconeixement 

d'Eslovènia i Catalunya com a ca-

pitals de l'escena dels escacs euro-

pea, i de refermar l'agermanament 

de les federacions eslovena i cata-

lana. La competició se celebrarà 

dimarts a les mateixes instal·laci-

ons on tindrà l'Europeu. 

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES  11.00 - 13.00 H
MARTES  18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES  18.00 - 20.00 H
JUEVES  17.00 - 20.00 H
SÁBADO  11.00 - 13.00 H

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
C/ Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

La nit de Halloween

Ens trobem passats uns dies de Hallowe-

en, la festa americana de disfresses i lla-

minadures que ha envaït Europa. Va ser 

una nit especial per als nens, però no ho 

va ser tant per als animals, ja que, mentre 

aquests es van divertir amb el "truc o trac-

te", molts animals podien ser assassinats 

en rituals de sang.

En algunes de les pàgines webs dedica-

des, presumptament a la caça de rumors, 

donen a entendre que l'assassinat d'ani-

mals durant la celebració de rituals, com 

ara en la nit de Halloween no existeix, ja 

que no hi ha denúncies registrades. Però 

això no és cert.

En primer lloc, qui fa aquests actes atro-

ços els fa amb el màxim secret, eliminant 

qualsevol resta, que és llançada als con-

tenidors o soterrada a terrenys privats, 

pressumptament.

Les petites associacions per a la protec-

ció dels animals, els refugis, així com els 

responsables de colònies felines fa anys 

que alerten de la desaparició de gats i gos-

sos, principalment negres i blancs, els dies 

anteriors i posteriors a aquesta data; això 

els porta a redoblar la vigilància en els 

centres i la decisió, en molts d'ells, de no 

tramitar adopcions fins uns dies després 

d'aquesta festivitat.

Encara que els rituals de sang tenen lloc 

amb assiduïtat, hi ha tres dates durant 

les quals aquests bruixots els practiquen 

de manera més intensa: Halloween, Cap 

d'Any i la nit de Sant Joan. Darrere el sa-

crifici sagnant d'un animal hi ha l'absurda 

creença que amb això s'aconseguirà salut 

o prosperitat.

Excuso explicar, pel bé dels lectors, en 

què consisteixen i com se celebren aquests 

sacrificis d'animals. Les víctimes poden 

ser de tota mena d'animals: petites aus, 

pollastres, cavalls, entre altres. Però els 

preferits acostumen a ser xais, cabrits, ga-

llines, gats i gossos, sense que importi el 

seu color.

Per tot això, vull recordar la necessitat 

de no perdre de vista durant aquests dies 

als nostres animals. I que els refugis para-

litzin les adopcions durant aquestes da-

tes; en cas de fer-ho, haurien d'augmentar 

moltíssim el control de cada animal que si-

gui adoptat, informant-se molt bé sobre el 

futur adoptant, visitant la llar on l'animal 

va a viure i fent un fort seguiment durant 

tota la seva vida.

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas
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Neus Ballús, doblement 

premiada a la Seminci

MOLLET. La directora molletana 

Neus Ballús ha guanyat l'Espiga de 

Plata i el Premi del Públic a la Se-

minci de Valladolid pel seu darrer 

film, Sis dies corrents.

Basada en situacions i personat-

ges reals, aquesta cinta premiada 

en la 66a Setmana Internacional 

de Cinema de Valladolid (Semin-

ci) retrata entre la ficció i el docu-

mental el dia a dia del Mohamed 

Mellali, Valero Escolar i Pep Sarrà, 

treballadors d'una petita empresa 

a la perifèria de Barcelona. Durant 

una setmana, el Moha haurà de 

demostrar que està preparat per 

substituir el Pep, que es jubila. La 

història s'endinsa en els prejudicis 

racials a través de Valero, que dub-

ta que els clients acceptin que un 

treballador originari del Marroc 

entri a casa seva.

La pel·lícula ja va rebre el Lle-

opard ex aequo per als actors al 

Festival Internacional de Cinema 

de Locarno. D'aquesta manera, el 

certamen suís reconeixia la feina 

de dos intèrprets no professionals 

que s'encarnen a si mateixos i po-

sava en valor la feina de Mohamed 

Mellali i Valero Escolar, escollits 

entre més de mil professionals del 

sector, després d'un període de 

càsting i documentació.

El film de la directora molletana 

també es va endur una menció es-

pecial del jurat jove independent i 

el guardó Europa Cinemas Label.

El 3 de desembre, als cinemes
Després de passar –amb èxit– per 

diversos festivals internacionals, 

el film de Neus Ballús arribarà a 

les sales comercials el pròxim 3 de 

desembre, de la mà de la distribuï-

dora Filmax.    acn

CINEMA  VA REBRE L'ESPIGA DE PLATA I EL PREMI DEL PÚBLIC

NEUS BALLÚS  La molletana va ser premiada al festival de Valladolid

n.b.

CULTURA

Castanyada al barri de Lourdes
Aquest divendres se celebrarà la castanyada 

del barri de Lourdes. Serà a les 16 h, a càrrec de 

l'Associació de Veïns del Barri de Lourdes, al Parc 

Rafael Alberti, a l'espai entre les pistes i la zona 

infantil. En cas de pluja es farà a la pista coberta.

10è Concurs de Microrelats de Terror
Aquest dissabte a les 12 h tindrà lloc el lliurament del premi al 

guanyador del 10è Concurs de Microrelats de terror organitzat 

per la Biblioteca de Can Mulà. El premiat, escollit per la votació 

dels usuaris als canals de les xarxes socials de la biblioteca 

molletana i per un jurat, s'endurà un lot de llibres del gènere.

Enxanetes d'estrena en la 29a 

Diada Castellera dels molletans
MOLLET. Diumenge va tenir lloc la 

29a Diada Castellera, a càrrec de 

la Colla Castellera de Mollet. Tor-

naven els castells a Mollet després 

de dos anys d'stand by forçat per 

la pandèmia. Els de casa ho feien 

amb 140 camises a places i 25 

cares noves entre elles. "Tant de 

bo en vinguessin més", diu Ciscu 

Carvajal, president de la colla, con-

vidant els molletans i la gent de 

l'entorn a sumar-se a l'entitat.

D'estrena estaven les enxanetes 

molletanes, que per primer cop 

pujaven al capdamunt d'un castell 

en una actuació a plaça, després 

de només un mes i mig d'assajos. 

Precisament per això, la colla no va 

poder portar castells de 7, però les 

cinc construccions preparades sí 

que van sortir a la perfecció.

D'entrada, el dubte era si arri-

barien prou llestos per arrencar 

l'esdeveniment amb un pilar de 4 

caminat baixat per les escales de 

l'església. I sí, el repte va reeixir. 

També van descarregar els tres 

castells de 6 –3 de 6, 3 de 6 amb 

agulla i 4 de 6– així com el pilar de 

4 de sortida.

El president de la colla, Ciscu Car-

vajal, es mostra "molt content" del 

desenvolupament d'aquesta diada 

–destacant-ne també la vigília amb 

les actuacions de diverses entitats 

de cultura popular de la ciutat– i 

sorprès per la gran afluència de pú-

blic que van aplegar: "Es nota que 

la gent de Mollet tenia ganes de 

veure-hi cultura", hi apunta.

Pel que fa a les construccions re-

alitzades pels de verd claret, fa una 

valoració "molt bona" i ja avan-

ça que els hi agradaria donar una 

"sorpreseta" l'any vinent tornant 

als castells de 7.    s.c.

POPULAR  ELS CASTELLERS DE MOLLET VAN FER TRES CONSTRUCCIONS DE 6, TAL COM PREVEIEN

A PRAT DE LA RIBA  El primer castell de 6 fet diumenge pels molletans

castellers de mollet

n Les altres dues colles participants van 

ser els Escaldats de Caldes de Montbui i 

els Manyacs de Parets. Els calderins van 

fer un pilar de quatre d'entrada, un 3 de 6 

amb agulla, dos intents desmuntats d'un 

2 de 6, un 3 de 6 i un pilar de 4 per sota 

per cloure la seva actuació. Els paretans, 

per la seva banda, hi van participar fent 

tres pilars de 4.

ELS ESCALDATS I ELS 
MANYACS A PLAÇA
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MOLLET.  L'entitat molletana CRA'P 

fa ple d'activitats aquest cap de set-

mana, amb tres propostes diferents. 

Dissabte de 10 h a 18 h hi haurà una 

immersió al Kalaripayattu –una de 

les arts marcials més antigues del 

món–, a càrrec d'Esther Freixa.

Però serà l'endemà diumenge 

quan hi haurà els plats forts. A les 

12 h, Hugo Martínez i Danilo Fa-

celli estrenaran el Cicle CRA'P al 

Jardinet amb Recital todo terreno. 

El cicle havia d'arrencar el 15 d'oc-

tubre, però per una indisposició de 

l'intèrpret l'actuació es va haver de 

suspendre. Un xou que el CRA'P vol 

tornar a programar al Jardinet la 

propera primavera.

Pel que fa a Recital todo ter-

reno, es tracta d'un espectacle 

poètic-musical que viatja pels di-

ferents aspectes de les relacions 

humanes, polítiques i econòmi-

ques, envolcallant-se d'un humor 

cada vegada més absurd i delirant. 

MOLLET.  L'Aparador del Museu 

Abelló ha renovat exposició. De la 

il·lustració de Lara Costafreda so-

bre L'hora del te, ara s'ha passat a la 

intervenció fotogràfica Mirabilia del 

pintor, a càrrec de Maite Caramés.

Dijous passat es va inaugurar 

aquesta segona mostra del cicle 

Diàlegs amb Abelló, en què artis-

tes contemporanis aporten la seva 

pròpia mirada artística a l'obra, la 

vida i la col·lecció del mestre que 

dona nom al Museu de la ciutat.

En aquest sentit, la directora 

del Museu, Pepa Ventura, cele-

brava que aquestes noves mira-

des "enriqueixen la col·lecció". 

En el cas present, apunta que van 

contactar amb la fotògrafa, "que 
treballa molt els bodegons i els 
objectes", amb una proposta per 

treballar els gabinets de curiosi-

tats, "el que hi havia abans dels 
museus".

L'artista que exposa a L'Apara-

dor, Maite Caramés, assegurava 

que coneixia el pintor, però "no 
sabia de la magnitud de la seva 
col·lecció". En visitar-la, es va ins-

pirar en els cabinets de curiosités, 

els premuseus. "És un tema que 
m'agrada molt, quan comencen 
a explorar el segle XVIII altres 
continents i comencen a portar 
objectes d'altres llocs inaudits".

Amb tot, la seva proposta fo-

togràfica fa "una barreja entre 
els gabinets i un homenatge a 
l'Abelló". De fet, del mestre asse-

gura que "ell no deixa de ser un 
gabinet de la curiositat".

Caramés ha agafat objectes ben 

diversos de la col·lecció del pintor 

per fer-ne una síntesi cronològica, 

amb elements molt íntims com les 

seves joguines, i peces que repre-

senten el seu vessant com a pintor 

o una de les seves grans influènci-

es, Carles Pellicer, entre d'altres.

Després de tota la tasca, la fotò-

grafa barcelonina assegura que, si 

com a pintor l'Abelló ja n'era bo, 

"com a col·leccionista és superin-
teressant".    sergio carrillo

ART  AQUESTA INTERVENCIÓ FOTOGRÀFICA, 'MIRABILIA DEL PINTOR' ÉS LA SEGONA DEL CICLE DE L'APARADOR QUE HOMENATJA EL MESTRE JOAN ABELLÓ

Maite Caramés sintetitza la col·lecció de 
l'Abelló amb uns gabinets de curiositats

MAITE CARAMÉS  La fotògrafa, amb la seva obra al darrere

s.c.

Classes d'ukelele
al Tast d'Art de 
La Tramolla i l'Esbart
La Tramolla acull dissabte (de 10 h 

a 12 h) el nivell 2 del curs d'ukelele 

a càrrec de Sonia Jiménez i progra-

mat en el marc del Tast d'Art –pro-

posta formativa de La Tramolla i 

l'Esbart–. La segona i darrera clas-

se d'aquest nivell serà el següent 

dissabte i el preu de tot plegat és de 

30 euros. També al novembre s'ha 

programat una sessió d'improvisa-

ció guiada i una altra de tècniques 

d'interpretació al teatre musical.

Segona sessió de 
'Veus en moviment', 
al Mercat Vell
Aquest dissabte (de 10 a 13 h) tin-

drà lloc la segona sessió del M'en-

canta. Cicle de veus en moviment, or-

ganitzat per l'entitat Estoc de Veus. 

Carmen Nàjera oferirà aquest taller 

al Mercat Vell, que girarà entorn 

del moviment en escena. El darrer 

taller serà l'11 de desembre, amb 

Javier Prieto, amb qui els partici-

pants treballaran la tècnica vocal. 

El preu és de 15 euros per taller, o 

de 30 per als tres programats.

Torna el mercat
de col·leccionistes
i brocanters
L'Associació de Col·leccionistes 

de Mollet i Comarca organitzarà 

aquest diumenge una nova edició 

del mercadet de col·leccionistes 

i brocanters. Com és habitual, ho 

fan el primer diumenge de mes. 

Serà de 9 h a 14 i hi seran davant 

del Mercat Municipal, ubicació que 

acull aquest esdeveniment men-

sual des que el setembre tornessin 

a l'activitat després de l'aturada 

per la pandèmia.

Doble sessió del xou 
musical infantil 'La 
granja del tio Juan'
Memory of the Music representarà 

diumenge a la Sala Fiveller a les 12 

h i a les 17 h l'espectacle musical 

infantil La granja del tio Juan. Es 

tracta d'un xou adreçat als més 

petits de la casa amb animalets 

que cantaran i ballaran al ritme de 

cançons ben reconegudes. Aques-

ta activitat engega la programació 

d'activitats a la Fiveller del novem-

bre, farcida amb propostes durant 

tots els caps de setmana.

Ja es poden presentar 
les fotografies per al 
27è Premi de Sant Vicenç
MOLLET. S'obre el període per parti-

cipar en el 27è Premi de Fotografia 

de Sant Vicenç i la convocatòria es-

tarà oberta fins a l’1 de desembre. 

La inscripció és gratuïta. Cada par-

ticipant pot enviar fins a un màxim 

de tres obres per tema, en color 

o blanc i negre, que no hagin estat 

premiades en altres concursos i que 

no s’hagin presentat anteriorment 

a aquest. Pel que fa al format, s’ad-

meten tant en digital com analògic.

Les categories d'aquesta edi-

ció són Mollet i Lliure. Per par-

ticipar-hi, s'han de trametre les 

fotografies a cclamarineta@mo-

lletvalles.cat juntament amb el full 

d’inscripció disponible al web de 

l'Ajuntament de Mollet. L’arxiu 

amb cada fotografia ha de tenir 

format JPG i el nom de l’arxiu ha de 

ser el títol de la foto. El veredicte es 

farà públic el 14 de gener a les 19 h 

al Centre Cultural La Marineta.

Quant als premis, de la categoria 

Mollet n'hi haurà tres de 300, 200 i 

150 euros respectivament. Pel que 

fa a l'altra categoria només n'hi hau-

rà un, que serà de 250 euros.

El certament és tradicionalment 

l'avantsala de la festa major d'hi-

vern de la ciutat.  

FOTOGRAFIA  HI HA TEMPS FINS A L'1 DE DESEMBRE

Hat-trick de propostes del 
CRA'P el cap de setmana

ARTS ESCÈNIQUES  ESTRENARAN EL CICLE AL JARDINET I ACTUARAN DINS DE L''ARTS I ESCENA'

'RÈQUIEM D'UN PAISATGE. ATLANTIS2020'  Diumenge a les 17 h al Mercat Vell

cra'p

Tots dos ja van actuar al terrat del 

CRA'P l'any passat –amb un altre 

xou– i com que l'entitat hi va que-

dar encantada, ara els han tornat 

a programar. Les entrades (15 €) 

es poden adquirir al Casal Cultural.

Per últim, el CRA'P també s'ha 

colat en la programació cultural 

de l'Ajuntament, Arts i Escena, i 

diumenge a les 17 h al Mercat Vell 

Diana Gadish i Esther Freixa re-

presentaran, Rèquiem d'un paisat-

ge. Atlantis2020, una peça sorgida 

d'una investigació de la mateixa 

Gadish sobre la memòria corpo-

ral, especialment en relació amb 

el territori i el/la terra. L'actuació, 

segons diu Freixa, "apunta tam-
bé a la memòria d'allò que està 
sota terra, dels morts i dels an-
cestres". Les entrades (5 €) es po-

den comprar a molletvalles.koobin.

com, a La Marineta o al Mercat Vell 

una hora abans de l'espectacle.  
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SANT FOST.  El Grup de Teatre Segle 

XX celebrarà aquest dissabte l'acte 

central del seu 50è aniversari, amb 

la presentació del llibre del seu pri-

mer mig segle i amb la instal·lació 

d'una placa commemorativa a l'Au-

ditori de l'Ateneu Jaume Rifà.

El 2020 havia de ser un any ple 

de propostes regulars per celebrar 

l'efemèride, però la pandèmia ho 

va frustrar i els Pastorets, amb in-

tèrprets d'èpoques ben diferents 

de l'entitat, van ser de les poques 

propostes que van poder reeixir. Els 

Bundis –una versió disbaratada del 

clàssic de Folch i Torres– d'aquest 

pròxim Nadal –també amb actors i 

actrius que han passat pel grup de 

teatre en etapes ben diferents– ser-

viran per cloure l'aniversari.

Pel que fa al llibre, la directora de 

l'entitat, Marisol Juan, explica que 

han volgut mostrar amb imatges el 

recorregut d'aquests 50 anys. Tan-

mateix, lamenta que "ha sigut molt 
difícil, perquè moltes fotografies 
no les hem aconseguides". El que 

no hi falta és el repartiment de totes 

les obres que s'han fet.

Una escola de vida i de català
Centrats en la seva pràctica princi-

pal, el teatre, des de l'entitat apun-

ten que han creat "una miniescola 

de teatre" i refermen que creuen 

molt en el teatre per a la canalla: "Els 
hi dona un potencial a l'hora d'ex-
pressar-se al col·legi, a la vida...".

Al mateix temps, es mostren con-

vençuts que hi aporten el seu granet 

de sorra en favor del català. "M'estic 
trobant que a la canalla més jove 
els costa molt improvisar en ca-
talà. Tots saben el català, però si 
els deixes, ells tiren al castellà", 

explica la Marisol, qui tampoc està 

d'acord amb vincular el fet de ser 

amateurs amb el nivell mostrat so-

bre l'escenari. "La gent no s'hi de-
dica professionalment, però això 
no vol dir ni que ho facin més bé, 

TEATRE  L'ATENEU JAUME RIFÀ ACOLLIRÀ AQUEST DISSABTE L'ACTE DE PRESENTACIÓ DEL VOLUM I TAMBÉ S'HI INSTAL·LARÀ UNA PLACA COMMEMORATIVA DE L'ENTITAT

MARISOL JUAN  La directora, amb el llibre, sobre l'escenari santfostenc

s.c.

ni més malament. Moltes obres 
s'han treballat molt bé i han sortit 
molt bé", hi apunta.

De fet, tot i que bona part dels 

membres de l'entitat es dediquen 

a professions ben diverses, tampoc 

en són pocs qui acaben dedicant-se 

a diverses branques del teatre, com 

tècnics o actor. "Fins i tot hem tin-
gut gent que ara és famosa, com 
la Neus Ballús, que s'ha dedicat al 
cinema".    sergio carrillo

El Segle XX presenta el

llibre del seu 50è aniversari

Centenari del Baldomero

Costa, "el Cruyff de les gitanes"
MARTORELLES.  El Ball de Gitanes de 

Martorelles commemora aquest 

diumenge a la plaça El·líptica el 

centenari del Baldomero Costa amb 

un festival que aplegarà balls de les 

quatre colles de l'entitat i projecci-

ons per donar a conèixer el mestre. 

Arrencarà de 17 h a 18 h amb un re-

frigeri, amb una imatge a mida real 

del mateix Baldomero per fer-s'hi 

fotos i amb la recollida de signatu-

res per demanar la Creu de Sant Jor-

di a títol pòstum per al mestre.

Serà a les 18 h quan engegui el 

festival, en el qual s'intercalaran 

les ballades amb vídeos sobre el 

mestre. També hi assistiran les ne-

tes del Baldomero Costa i la seva 

filla tocarà el piano en diverses pe-

ces que es ballaran en directe.

L'objectiu del festival és "que 
la gent descobreixi la figura del 
Baldomero, ja que va morir els 

anys 90 i hi ha gent jove que no 
l'ha conegut".

Sobre l'homenatjat, Pere Truyols, 

membre de la junta, el defineix com 

"el mestre més important que 
hem tingut al Ball de Gitanes de 
Martorelles", però també hi reite-

ra un símil futbolístic: "És el Johan 
Cruyff del Ball de Gitanes". Sobre-

tot fa aquest paral·lelisme desta-

cant "tot el que va significar per 
a les gitanes de Martorelles i del 
Vallès" i el seu "estil propi" que 

encara avui és ben present a la colla.

Per assistir-hi, cal reservar l'en-

trada –gratuïta– a martorelles.cat/

entrades, i cal apuntar que, en cas 

de pluja, s'ajornarà el festival per 

al 14 de novembre.  

POPULAR  RECOLLIRAN SIGNATURES PER DEMANAR LA CREU DE SANT JORDI PER AL MESTRE

BALDOMERO COSTA

ball de gitanes de martorelles

Diumenge 7 a les 12 h i  a les 17 h. 
LA GRANJA DEL TIO JUAN. El musical.
Espectacle Infantil i familiar.
A càrrec de Memory of the Music.

Divendres 12 a les 19.30 h.
Debat Constituent.
INICIEM LA FASE PARTICIPATIVA
A càrrec de Mercè Solé, Lídia Vilagut, Lluís Llach i Albert Coll.
Organitzen: Casal Popular El Tabaran - ANC.

Diumenge 14 a les 18 h. Preu 8 €
TEATRE AMB L’OBRA: “AVUI NO SOPEM”
(Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez).
A càrrec de l’Associació Artística Encert.

Dissabte 20 a les 19 h. Preu 5 €
Concert: “LORCA ORGULLO FLAMENCO”
Homenatge a Federico García Lorca.
 A càrrec del guitarrista PACO HEREDIA i artistes convidats.

Diumenge 21 a les 18 h. Preu 8 €
TEATRE AMB L’OBRA: “SOTA TERÀPIA” 
(Matias de Federico).
A càrrec del Grup Escènic Casino.

Dissabte 27 i diumenge 28. Tot el dia.
TÓMBOLA SOLIDÀRIA
Organitza: Grupo Hispanoamericano de la Parròquia.

PROGRAMACIÓ
NOVEMBRE 2021

RESERVES: 661 928 653

dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

Continuarà el vent del

N/NE, amb ambient fred, 

d’hivern, i cel variable, 

encara que no s’esperen  

precipitacions.

Seguirem amb vent de 

Gregal, que continua-

rà impulsant aire fred.  

Malgrat això, les màximes 

pujarien un xic amb més 

insolació.

No vol canviar aquesta situ-

ació de nord, i el fred conti-

nuarà amb nosaltres, amb 

més núvols, la majoria de 

tipus alt i ambient hivernal.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 28 21ºC 9ºC 18ºC - 19 km/h SE

DIVENDRES, 29 22ºC 11ºC 19ºC 0,4 18 km/h SSW

DISSABTE, 30 21ºC 16ºC 20ºC 12,6 21 km/h WSW

DIUMENGE, 31 26ºC 14ºC 20ºC 0,2 29 km/h W

DILLUNS, 1 23ºC 16ºC 18ºC 1,6 32 km/h SE

DIMARTS, 2 18ºC 9ºC 16ºC - 21 km/h W

DIMECRES, 3 16ºC 9ºC 12ºC 0,2 26 km/h WNW

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