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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

METEOROLOGIA

INFRAESTRUCTURES

L'ONADA DE CALOR POSA EN ALERTA EL
BAIX VALLÈS PEL RISC D'INCENDI I AVANÇA
L'OBERTURA DE LES PISCINES I FONTS DE MOLLET

L'ESTAT PROJECTA LA CONSTRUCCIÓ D'UN TERCER
CARRIL A L'AP-7 ENTRE MOLLET I MONTMELÓ I UNA
MILLOR CONNEXIÓ AMB LA C-17 PER EVITAR CUES 6

3i4

"Prometo treball,
constància i humilitat"
Mireia Dionisio aconsegueix
l'Alcaldia amb majoria absoluta
amb els vots de PSC, Podem, Junts i
Cs i ofereix "mà estesa" a l'oposició

La nova alcaldessa reestructura el
govern, situa Raúl Broto com la seva
mà dreta i reforça el paper de Núria
Muñoz, portaveu de Podem 12 i 13

ENTREVISTA DESPRÉS DE LA PRESA DE
POSSESSIÓ: "LES MAJORIES ABSOLUTES VAN
BÉ PER GESTIONAR PERÒ ELS GOVERNS DE
COALICIÓ SÓN BONS I NO EM MARCO CAP
LÍNIA VERMELLA EN AQUEST SENTIT" 14 i 15
AJ.MOLLET
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Territori en alerta
per l'onada de calor
El termòmetre

La sequera sumada a les altes temperatures
inusuals en un mes de juny agreugen el
risc d'incendi a les zones boscoses del
Baix Vallès i a l'espai agrari de Gallecs
BAIX VALLÈS. Els serveis d'emergències afronten una de les campanyes
forestals més complicades i llargues
dels darrers anys, situació propiciada per la poca pluja registrada
durant l'hivern i les altes temperatures de les darreres setmanes.
Aquests condicionants han fet que
els Agents Rurals activessin aquest
dijous el nivell 2 del Pla Alfa de vigilància i prevenció d'incendis al
Vallès Oriental, que implica, entre
altres, el control de columnes de

fum, la identi�icació de l'autor del
foc, i el control de llocs predeterminats d'especial risc, a més de la prohibició de l'ús de màquines al bosc.

Campanya contra incendis
Dimecres, coincidint amb els tres
primers grans focs de la temporada a terres de Ponent, es posava en
marxa la campanya de la Generalitat per potenciar la vigilància davant els focs, acció que acabarà al
mes de setembre i que es reforça

www.laulaeducacio.com
info@laulaeducacio.com
674 673 079
Carrer de l’església, 1 · Martorelles

amb
el Pla d'informació i
vigilància (PVI) contra els incendis forestals impulsat per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i altres
cossos de seguretat.
En aquesta plani�icació, juguen
un paper essencial de vigilància i
primera intervenció les Associacions de Defensa Forestal (ADF).
Al Baix Vallès, hi treballen dues,
l'ADF 301 La Serralada i l'ADF La
Conreria, que compten amb una
trentena i una quinzena de voluntaris, respectivament, que fan
guàrdies per vigilar el territori.
Pel que fa als dispositius disponibles, l'ADF 301, que actua a l'es-

p a i
rural de Gallecs i a una part
de la serralada de
Marina, compta amb
3 vehicles pick-up, 3 tot
terrenys, 4 motocicletes
per a vigilància dels espais
�luvials i la torre de vigilància forestal ubicada a la seu de l’ADF, a
Montcada i Reixac.

Focs agrícoles
En el cas de l'ADF 301, aquests
dies, el cos ha reforçat la seva
presència des de les 9 �ins a les 22
h a l'espai rural de Gallecs, davant
el risc d'incendi per la campanya
de la sega. "Les màquines estan
treballant als camps de cereals i
això provoca un gran perill d'incendis agrícoles. Per això tenim
vehicles amb kits de primera intervenció d'extinció d'incendis
per l'espai de Gallecs", explica
Oriol Serratusell, responsable de

CURSOS INTENSIUS
60 HORES

ELS VALORS ASSOLITS FINS
DIJOUS AL TERMÒMETRE
són destacables, tenint en compte,
sobretot, l'època de l'any. Dimecres,
la màxima a Mollet del Vallès va ser de
35,4ºC i dijous el termòmetre ja es va
enﬁlar ﬁns als 35,9ºC, el quart registre
més alt en un mes de juny dels últims
21 anys per sota, però, del rècord que
es va donar el 28 de juny de 2019 amb
41ºC. Això sí, les màximes registrades
per sobre dels 35 ºC sempre s'havien
produit durant la segona quinzena
de juny i no la primera com ha passat
enguany. "L’episodi d’onada de calor a
Mollet és remarcable tant per la durada
com per la intensitat i perquè, a més,
són valors que s'estan registrant al juny
i no al juliol o a l'agost, quan són més
habituals", explica l'home del temps
de Som, Felip Comas. Si es compleix
la previsió d'altes temperatures ﬁns
al dissabte, l'actual episodi de calor
acumularia entre 8 i 10 dies consecutius
amb temperatures iguals o superiors
als 30 ºC. En aquest sentit, pel que fa
a l'històric amb dies consecutius amb
valors màxims de més de 30 ºC, el més
llarg es va registrar el 1996, quan es van
concatenar 12 dies amb el termòmetre
per sobre dels 30 ºC.

l'ADF 301. De fet, la nit de dimecres
a dijous, sobre la mitjanit, es produïa un incendi, en uns camps de
blat a prop de l'Institut Gallecs, que

Continua a la pàgina 4

IMPULSA EL TEU ANGLÈS
AQUEST ESTIU!
TOTS ELS NIVELLS
I CURSOS ESPECIALS
FCE I CAE
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en menys d'una hora va estar estabilitzat. "A mesura que vagin passant les hores i veient com evolucionen els parcs de bombers que
s'estan queden buits pels incendis que hi ha per tot Catalunya,
ampliarem la vigilància tant en
horaris com en efectius", explica
Serratusell.
Per la seva part, l'ADF la Conreria actua sobre una àmplia zona
forestal que s'estén per les serralades de Marina i Litoral als termes municipals de Vallromanes,
Montornès, Santa Maria de Martorelles, Martorelles, Sant Fost, i
Tiana, i disposa de cinc vehicles de
primera intervenció distribuïts per
aquests municipis. "Estem en una
situació de molt risc perquè els
boscos s'estan deixant de banda,
estan molt secs i amb molts arbres caiguts perquè els propietaris no se'n fan càrrec", lamenta
Joan Ramon Mimó, president de
l'ADF La Conreria. Amb tot, el responsable de l'associació a�irma que
enguany, els ajuntaments baixvallesans estan fent la feina amb la
neteja de les franges perimetrals i
antiincendis, que han d'actuar com
a tallafocs en cas d'incendi al bosc.
"A Vallromanes s'estan acabant
les perimetrals; a Sant Fost tam-

bé estan acabant les franges i se
n'estan fent de noves, i a Montornès s'ha fet una bona neteja
del camí que va des del coll de
Mercader �ins al dipòsit de Martorelles, al GR 97.3. S'han netejat
amb una amplada de 4 metres i
aquest punt es converteix en un
dels tallafocs importants de la
zona", apunta Mimó. "Antigament,
gran part d'aquest territori estava ocupat per vinyes, i aquests
camps de cultiu ja actuaven com
a tallafocs. Ara moltes d'aquestes
vinyes s'han abandonat i s'han
convertit en més massa forestal",
diu el cap de l'ADF, qui ha demanat
precaució de cara al cap de setmana
de la revetlla. "Tota la zona és una
zona de risc. Ara mateix podria
començar un foc a Collserola i en
una tarda se'ns pot presentar al
Baix Maresme i podria arrasar
gran part de les serres de Marina
i Litoral", adverteix.
Davant aquest risc, el Govern,
�ins i tot, es planteja tancar parcs
naturals aquest estiu. Segons admetia aquest dijous la consellera
de Presidència, Laura Vilagrà, les
dotacions previstes "segurament"
no seran su�icients, especialment
si els incendis són "simultanis":
"Estem preparats, però la situació cada vegada és més complicada". ❉ LAURA ORTIZ MATEO

Mollet avança l'obertura de
les piscines i part de les fonts
ARXIU

MOLLET / BAIX VALLÈS. Davant l'onada de calor sobrevinguda, l'Ajuntament de Mollet ha decidit avançar
les dates d’obertura de les fonts lúdiques i de la piscina de Can n’Arimon. La piscina exterior municipal
obrirà a partir d'aquest dissabte,
una setmana abans del que era habitual. Pel que fa a les fonts, aquest
divendres es posen en funcionament les de la rambla Balmes, del
parc dels Colors i la Dona d'aigua.
Mentre que pel que fa a les fonts
ornamentals situades al Parc de les
Pruneres, es posaran en marxa el
dia 2 de juliol un cop �inalitzin els
treballs de manteniment i seguretat de les instal·lacions.
Les fonts estaran en funcionament de dilluns a diumenge. En
concret, la de la Dona d'aigua estarà activa d'11.30 h a 13.30 h i
de 17.30 h a 19 h; la de Balmes ho
estarà de 12 h a 13.30 h i de 17 h
a 18.30 h i a les Pruneres obrirà
les tardes de dilluns a diumenge,
18.30 h a 21 h i els diumenges també ho farà d'11.30 h a 13.30 h. A les
Pruneres també estaran oberts els

FONTS DE LA RAMBLA
llums de la font de 21 h a 24 h.
Les fonts del parc dels Colors
funcionaran de dilluns a diumenge
de les 12 h a les 13 h i de les 17 h a
les 19 h i els divendres i dissabtes
també estarà activa de 21 h a 22.30
h. En aquest cas, també estaran actives les llums de la font els divendres, dissabtes, diumenges i festius, de 21.30 h a 23.30 h, durant el
mes de juliol. Mentre que a l'agost
la il·luminació serà només divendres i dissabte de 21 h a 23.30 h.

D'altra banda, l’Ajuntament també ha arribat a un acord perquè el
bus urbà sigui gratuït en la franja
de màxima calor, entre les 11 h i
les 18 h, de dimecres a dissabte
durant aquesta setmana. “La gratuïtat del bus urbà afavorirà
desplaçaments més còmodes a
la ciutadania durant les hores
de més calor i l’obertura de les
fonts i la piscina permetrà que
les persones es puguin refrescar
i, així, suportar una mica millor
l’onada de calor”, considera l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
L’Ajuntament també posa a disposició de la ciutadania els equipaments municipals on descansar
i està fresc una estona, convertint-se en refugis climàtics.

A Martorelles i Sant Fost
Les piscines de Martorelles obriran
aquest dissabte 18 de juny �ins a l'1
de setembre, en horari de 10.30 a
20 h. A Sant Fost, les del CEM Can
Lladó obriran dilluns 20 de juny
�ins al 4 de setembre, de dilluns a
diumenge de 10 a 19.30 h.

OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.
T’ESPEREM!
FES JA
LA TEVA
RESERVA
PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA
I MOLT MÉS!
Vermuteria, tapes...
i ara també podreu
menjar a taula
els nostres
pollastres a l’ast.

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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EN AQUESTA NOVA EDICIÓ, S’HA POSAT UNA ATENCIÓ ESPECIAL EN ELS CRITERIS ESG: MEDIAMBIENTALS, SOCIALS I DE GOVERNANÇA, PER LES SIGLES EN ANGLÈS

Agbar consolida la Junta General de
Grups d’Interès com a instrument de
rendició de comptes i escolta activa
> Àngel Simon, president d’Agbar, agraïa als diversos
grups d’interès la seva implicació per debatre sobre
els reptes actuals i adoptar compromisos de futur
per millorar la qualitat de vida de les persones

> Es destacava l’aposta d’Agbar per generar
ocupació de qualitat a través de l’FP Dual
de l’aigua, que s’imparteix en centres de Tàrrega,
Cornellà, Granollers, Tarragona i Barcelona

el compromís amb l’ocupació de
qualitat implica també els proveïdors amb els quals treballa Agbar.
D’altra banda, es va compartir com
el grup Agbar continua trencant barreres també en l’àmbit de l’atenció
al client amb el programa “Amb tu”,
que està centrat a garantir que tots
els clients, sense excepció, puguin
accedir als serveis, sobretot en el
cas de les persones en situació de
vulnerabilitat, identificant les barreres digitals, de comprensió, d’accessibilitat o econòmiques. Felipe Campos, director d’Acció Social d’Agbar,
destacava la col·laboració amb Creu
Roja per detectar i ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, per
“no deixar ningú enrere". Així mateix, es van compartir els avenços
del projecte ONA, un projecte engegat per Agbar, juntament amb la
Creu Roja, en primer lloc a Barcelona, i ara també en altres punts del
territori, per facilitar l’ocupabilitat de
persones en situació de vulnerabilitat. En aquest àmbit, van compartir
els avenços del projecte Felipe Campos i també Antoni Bruel, coordinador de la Creu Roja Espanya i Josep
Quitet, president de Creu Roja Catalunya, que destacaven com el projecte ONA empodera les persones
gràcies a la inserció laboral.

Agbar va destacar en l'acte
la transformació de les
plantes depuradores en
ecofactories, referents de
l'economia circular de l'aigua

Agbar va celebrar el passat 8 de juny
al matí la Junta General de Grups
d’Interès, una nova edició de la trobada participativa innovadora que
promou la companyia amb l’objectiu de retre comptes amb els grups
d’interès –no solament amb els
accionistes— i consolidar l’escolta
activa per adoptar, de forma conjunta, compromisos de futur. La Junta
General de Grups d’Interès d'Agbar,
que es podia seguir en obert per
streaming, es va desenvolupar en
tres eixos seguint els criteris ESG
—mediambientals, socials i de governança, per les sigles en anglès—,
uns indicadors que estan guanyant
rellevància per a les administracions, les empreses i altres institucions per establir quan una estratègia és sostenible.

En aquest context, Àngel Simon,
president d’Agbar, afirmava: “Estem
satisfets de consolidar un model
innovador de rendició de comptes,
com és la Junta General de Grups
d’Interès, que ens permet consolidar les aliances amb tots els nostres
stakeholders i generar confiança
mútua per continuar treballant, des
de la corresponsabilitat, per millorar
la qualitat de vida de les persones”.
Compromís amb el medi ambient
El primer bloc de l’esdeveniment,
es va dedicar al compromís amb
el medi ambient i hi ha participat
Tomàs Molina, meteoròleg i divulgador científic. En aquest bloc, es va
posar en relleu que el 2050 més del
40% de la població mundial viurà en
àrees d’estrès hídric greu, per la qual
cosa la innovació és fonamental per

gestionar uns recursos cada cop
més escassos. Un exemple de com
es pot millorar la resposta davant
del canvi climàtic des de la gestió
de l’aigua és el projecte Biotop de
Sabadell, i així ho compartia Marta
Farrés, alcaldessa de Sabadell, qui
assenyalava com l’impuls d’aquest
projecte ha constituït un canvi de
paradigma en el cicle de l’aigua, junt
amb Enric Blasco, president d’Aigües de Sabadell, que emfatitzava com Agbar s’ha convertit en un
partner integral per al desenvolupament sostenible de la ciutat.
En l’acte, Agbar va destacar la transformació de les plantes depuradores
en ecofactories, plantes generadores de recursos que són referents en
economia circular per la reutilització
de l’aigua, la valorització de residus

i l’autoabastament energètic, així
com pel seu impacte positiu global
a l’entorn.
Compromís amb l’acció social
En aquesta Junta General de Grups
d’Interès d’Agbar, també es va abordar el compromís amb l’acció social
de la companyia, i s’ha destacat en
primer lloc l’impuls a l’ocupació de
qualitat. En aquest sentit, Manuel
Cermerón, CEO d’Agbar, i Matías
Carnero, president d’UGT Catalunya,
mantenien un diàleg sobre l’impuls
dels green jobs i destacaven la importància de l’FP Dual per millorar
l’ocupabilitat. Aquests graus de formació professional dual de l’aigua
s’imparteixen en centres de Tarragona, Barcelona, Cornellà, Tàrrega
i Granollers. Així mateix, en l’esdeveniment es va posar en valor com

Compromís amb la governança
En l’últim bloc de la Junta General
de Grups d’Interès d’Agbar, es va
aprofundir en el compromís del Grup
amb la governança i, en concret, es
destacava l’exemple del Pacte Social d’Agbar, la proposta per a una
reconstrucció verda i inclusiva després de la COVID-19, territori per
territori, amb la col·laboració de les
administracions i les entitats locals.
Així mateix, Toni Aira, periodista,
professor de Comunicació i membre del Consell d’Agbar, ha explicat
de quina manera el Consell permet
avançar en un bon model de governança, clau per generar confiança i
anticipar-se als riscos.
En definitiva, aquesta nova edició
de la Junta General de Grups d’Interès d’Agbar, en consonància amb
la que va tenir lloc al juny de l’any
passat, ha consolidat aquest instrument de rendició de comptes i escolta activa amb els grups d’interès,
i ha posat en valor la participació
activa de diverses entitats amb les
quals la companyia col·labora allà
on és present i la importància de les
aliances per abordar els reptes actuals i continuar adquirint conjuntament compromisos de futur. i

+ Per a més informació, www.agbar.cat
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Millora del clavegueram a Sant Fost

Proposta de canvi d'horari del bus

A principis de juny van començar les obres de millora
de la xarxa de clavegueram a l'avinguda Aragó de Sant
Fost, en el tram entre el carrer Cirerers i l'avinguda
Mauri. Està previst que els treballs, que comporten
restriccions de trànsit a la zona, acabin el 30 de juny.

MolletOpina ha proposat a l'Ajuntament que durant
el juliol, el tercer bus urbà que funciona com a reforç
en les hores d'entrada i sortida de les escoles, ara,
un cop acabat el curs escolar, reforci la circulació del
matí, des de les 8.30h �ins a les 13.45h.

INFRAESTRUCTURES L'ACTUACIÓ TAMBÉ PREVEU LA MILLORA DE LA CONNEXIÓ AMB LA C-17, QUE EVITARIA LES CUES QUE ES FORMEN A L'ALTURA DE L'ESCOLA DE POLICIA

L'Estat anuncia el tercer carril
de l'AP-7 entre Mollet i Montmeló
MOLLET. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciava la
setmana passada un projecte de
millora de l'AP-7/B-30 al Vallès.
Una de les intervencions prevista
és la construcció del tercer carril
de l'AP-7 entre Mollet i Montmeló
en sentit Tarragona, una actuació
que aniria acompanyada de la millora de la connexió amb la C-17,
una obra que hauria de resoldre la
congestió en la connexió entre la
C-17 i l’AP-7 en l’àmbit entre Parets i Mollet del Vallès, a l'altura de
l'Institut de Seguretat Pública. El
pressupost estimat de l'actuació,
que projectaria i executaria l'Estat, és d'uns 30 milions d'euros i
la voluntat és licitar-ne el projecte
constructiu aquest 2022.
Aquesta és una de les obres que
la Generalitat havia reclamat a l'Estat per "culminar" les actuacions
per descongestionar la C-17, com
recordava al febrer el secretari
general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, durant
l'acte d'obertura del tercer carril

de la C-17 a Parets. Aleshores, Font ja indicava que
la Generalitat estava “en
converses intenses amb
l’Estat” –en concret amb el
secretari general d'Infraestructures del Ministeri de
Mobilitat i Agenda Urbana,
Xavier Flores, exdirector
general d'Infraestructures
de la Generalitat i gran coneixedor del projecte de la
C-17. La connexió preveu la
construcció d'una plataforma –sense ampliar el viaducte– que connecti l'actual TRAÇAT Tram de l'AP-7 entre Mollet i Montmeló que passaria a tenir un tercer carril
ramal a la calçada de l'AP-7
d'enllaç AP7 – C58 – N150 sentit de setmana, s'habilitarà un carril
ampliant a tres carrils l'acTarragona; la millora de la funci- addicional nou a l'autopista AP-7
cés en sentit Tarragona.
L'actuació a l'AP-7 s'inclou en onalitat de l'enllaç de Santiga, i la nord entre Sant Celoni i Parets
un paquet de millores a la via al millora de l'enllaç AP7 – C60. El del Vallès. Així mateix, entrarà en
seu pas pel Vallès per dotar l'au- Ministeri preveu una inversió to- funcionament un sistema de grues
topista de millors connexions i tal de 78,2 milions d’euros.
en diferents punts estratègics de
millorar-ne la fluïdesa del trànsit.
l’AP7 per retirar vehicles accidenEn concret, es planifica la reor- Mesures per reduir col·lapses
tats amb celeritat, així com l’endenació d'accessos i millora de la D'altra banda, després de les cues trada en vigor de les restriccions
connexió AP7-B30 sentit Girona generades les darreres setmanes a de circulació de camions per Sant
al tram Cerdanyola-Bellaterra; la l'AP-7, la Generalitat ha pres una Joan, tots els caps de setmana de
connexió directa C-58 – AP7 direc- sèrie de mesures per minimit- juliol i dates d’especial intensitat
ció Tarragona; la millora del ramal zar-les. A partir dels pròxims caps de la mobilitat. Les mesures cos-

SUCCESSOS EL FOC A AVINGUDA RIVOLI VA CREMAR QUATRE COTXES, UNA MOTO I UN TRASTER
@VIUMOLLET

EL QUART CINTURÓ
FINS A GRANOLLERS
QUEDA APARCAT FINS
QUE HI HAGI CONSENS
■ El polèmic projecte de Quart Cinturó
entre Sabadell i Granollers ha quedat
aparcat fins que no hi hagi consens amb
el territori. Així ho explicava la ministra
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el mateix divendres
després de signar el conveni per ampliar
l'autovia B-40 entre Terrassa i Sabadell,
un projecte, però, que encara no té definit ni el traçat, ni el calendari, ni el pressupost. Segons Sánchez, el ministeri es
compromet a finançar les obres d'aquest
tram amb càrrec a la disposició addicional tercera de l'Estatut i serà la Generalitat qui tramitarà, projectarà, executarà
les obres i tindrà la titularitat de la nova
via. Pel que fa al tram més llarg i polèmic
de la B-40, entre Sabadell i Granollers,
la ministra ha confirmat que el projecte
queda aparcat indefinidament fins que
no hi hagi un ampli consens amb el territori. Tanmateix, no ha descartat que
el ministeri pogués arribar a finançar
aquest projecte –tal com es compromet
a fer amb el tram Terrassa-Sabadell–
que pugui projectar la Generalitat.

taran uns 6,5 milions d'euros a la
Generalitat. LAURA ORTIZ MATEO

Nou esvoranc a la rambla Pompeu Fabra

L.O.

L'incendi a un
pàrquing obliga a
desallotjar uns 150
veïns a Can Borrell
MOLLET DEL VALLÈS. Els Bombers
de la Generalitat van actuar la
matinada de divendres passat en
l'extinció d'un incendi en un aparcament de l'avinguda Rivoli de
Mollet. A les 4.25 h, els Bombers
van rebre que d'un aparcament
sortien flames i estaven cremant
vehicles. Un total de 12 dotacions
dels Bombers es van desplaçar al
lloc dels fets. El foc es va donar per
extingit a les 5.18 h, tot i que els
Bombers van continuar a la zona
fent tasques de ventilació.
El foc va calcinar quatre cotxes,

LLOC DELS FETS Els Bombers a l'aparcament on es va produir l'incendi
una moto i un traster. També va
obligar a desallotjar, per prevenció, uns 150 veïns de l'edifici, se-

gons va informar el cos d'emergències. El foc, però, no va causar
danys a persones.

Els serveis municipals dijous treballaven encara en l'esvoranc que es va produir
dimarts a la Rambla Pompeu Fabra i que ha obligat a tallar el trànsit de la via des
d'aleshores. L’esvoranc es va fer prop del número 57, entre el carrer del Sol i el
carrer Madrid, un punt molt proper a un altre esvoranc que ja es va produir el 2019
pel trencament d'un tub de clavegueram. La Policia Municipal va precintar la zona
per evitar cap problema major i no es va produir cap dany material ni personal.
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PODEM AMB TU
PODEM MOLLET T’INFORMA
Juny 2022
Renovació a l’Alcaldia de Mollet
Aquest mes de juny l’alcalde Josep Monràs ha renunciat al càrrec
d’alcalde de la ciutat. Des de Podem volem agrair-li el tracte que hem
rebut per part seva, una persona accessible i propera que ens va obrir
les portes i ens va brindar la seva experiència des del primer dia per
integrar-nos a un equip de govern ja constituït.

A més, donem les gràcies a l’alcalde Monràs per tot allò
que ha aportat a Mollet i per tot l’esforç que ha destinat
als molletans i molletanes.
Li desitgem el millor en aquesta nova etapa.

PODEM MOLLET ASSUMEIX MÉS PROTAGONISME
AL GOVERN DE MOLLET
Després del canvi a l’alcaldia de Mollet del Vallès, la nova alcaldessa Mireia
Dionisio, ha reorganitzat l’estructura del govern de la ciutat donant més
protagonisme a Podem Mollet.
La Portaveu de Podem i regidora de l’Ajuntament, Núria Muñoz, passarà
a tenir més pes polític assumint la Coordinació sobre l’ÀREA DE GOVERN
OBERT I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.
Podem Mollet amplia les seves competències al govern de la ciutat amb
les regidories de Polítiques de Gènere, Feminisme i Diversitat i amb la
regidoria de Participació.

Aquest tarannà que té la nostra formació de coherència i
responsabilitat, és el que també marcarà el nostre projecte de futur.
Un projecte social, d’esquerres i integrador. Un projecte que torni
il·lusionar a les persones i que ofereixi al 2023 un Mollet millor
per la gent.
Des de Podem hem pogut demostrar la nostra capacitat per construir
i gestionar de la millor manera possible i guanyar-nos la confiança
de que sí que es pot, sí que es pot governar posant la vida de les
persones al centre.

En referència a la legislatura, des de Podem estem contents amb el treball
realitzat dins del govern de la ciutat.
Hem tingut la capacitat de sumar per Mollet, entenent el que ens demana
la ciutadania, que és política de diàleg i consens i per fer que la política
serveixi per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i no un mecanisme
de confrontació.
Des de Podem, creiem que ha estat bàsica la nostra contribució a la
gestió de la pandèmia on vam poder portar a terme polítiques i mesures
econòmiques que ajudessin a tothom.
Vam aconseguir aprovar un Pla de Protecció Social i Reactivació Econòmica
per als comerços, empreses, serveis de la ciutat i famílies. Per tot això, i a
10 mesos de les eleccions municipals, des de Podem volem seguir mantenint
el compromís amb el govern i el projecte de ciutat que tenim.
Encarem l’última part de la legislatura com una oportunitat per millorar
el govern i el projecte comú. La nostra formació, vol tancar projectes
que encara tenim oberts fins a data d’avui i donar-li forma a altres que
creiem que seran molt interessants per a la ciutat.

NÚRIA MUÑOZ
Regidora de l’Ajuntament de Mollet.
Portaveu i Cap de llista de Podem Mollet.

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet
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PLE ERC CONSIDERA LA PETICIÓ UNA "OPORTUNITAT" PER MILLORAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA POLICIA

MEDI AMBIENT

Sant Fost aprova definitivament els
comptes de 2022 i es compromet a
solucionar les al·legacions d'un agent

Les obres d'ampliació
de l'EDAR de la Llagosta
premiades en la 6a Nit
de les Infraestructures

SANT FOST. L'Ajuntament va celebrar el passat dimarts una nova sessió ordinària del ple
que va servir per aprovar definitivament el
pressupost de 2022 i la plantilla municipal.
El punt de l'ordre del dia es va aprovar amb
els vots a favor de l'equip de govern i el PSC,
mentre que ERC va votar en contra demanant una solució per les al·legacions -desestimades pel govern- presentades per un agent
de policia que té plaça a Sant Fost, però que fa
anys que treballa a la Comunitat de Madrid.
L'agent demanava a l'Ajuntament que consideri les places d'agents de policia com a C1 en
lloc de com a C2, qüestió que ERC defensava
en el ple: "Tenim una policia local econòmica i administrativament maltractada i
tenen l'oportunitat d'encarar una millora
aprofitant aquestes al·legacions i no ho
fan, afrontin una modificació de la relació
de llocs de treball i no deixin tirat aquest
senyor a qui han obligat a tornar a Sant
Fost, quan té la seva vida muntada a la Comunitat de Madrid", deia el regidor Carles

Miquel.
També la regidora del PSC, tot i donar el
vot afirmatiu als pressupostos, s'hi referia
en la mateixa línia que Miquel: "Estem preocupats pel tema que plantegen les al·legacions, ja que sí que és cert que altres
municipis catalans han interpretat la llei
catalana d'una forma diferent i quan es
dona aquesta diferència d'interpretacions legals és interessant tenir un altre
punt de vista", indicava Xènia Guerra, regidora del PSC, qui va instar al govern a demanar un altre informe a la Diputació de Barcelona.
"Tenim informes dels serveis jurídics
de l'Ajuntament i no tenim cap problema
en demanar tants informes com siguin
necessaris per poder accedir a la petició
del senyor", deia el regidor Juan Francisco
Fernández, qui assegurava que per fer-ho cal
"complir la llei". Fernández també va acusar Miquel de barrejar temes, assegurant que
la petició venia del mandat de Miquel i recor-

dant que ja estaven treballant en una valoració dels llocs de treball de la policia.
En aquest sentit, el regidor Alberto Bastida
assegurava que s'ha inclòs un text a la Relació de Llocs de Treball (RLT) aclarint que els
agents de policia cobren com a C1, tal com
estableix la llei 1AEI3/2015 i apuntava que
el seu grup està treballant per tal de millorar
la situació de la policia local.

Crèdits per valor d'1,8 milions
Durant el ple també es va aprovar per unanimitat el Pla de mesures Antifrau de l'Ajuntament de Sant Fost, el codi ètic dels treballadors públics i la regulació de la justificació
d'assignacions públiques dels grups municipals. Així com a una moció presentada pel
PSC sobre un acord de corresponsabilitat i
cogovernança pel foment de l'educació dels
0 a 3 anys a Catalunya. Aquesta moció es
va aprovar amb els vots de tots els partits
menys ERC.
Per altra banda, també es va donar llum verda (amb els vots a favor del govern i l'abstenció del PSC i ERC), com a mocions d'urgència,
a l'aprovació extrajudicial de crèdit de factures de neteja d’instal·lacions municipals per
valor de 81.686,69 euros; a la modificació de
crèdit extraordinari per finançar despeses
que no es poden demorar fins a l’exercici següent d'1.075.974 euros a càrrec del romanent de tresoreria, un suplement de crèdit de
191.000 euros i a un crèdit extraordinari, per
un import total de 496.000 euros. anna Mir

L’Auditori de Foment del Treball va acollir
anit la sisena edició de la Nit de les Infraestructures, organitzada pel Consell Assessor
d’Infraestructures de Catalunya, i que enguany tenia com a eix vertebrador el medi
ambient, sota el vector aigua. Entre les instal·lacions que van rebre un reconeixement
hi ha la remodelació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de la Llagosta.
A més del Premi a la Infraestructura 2021,
que es va atorgar a la Presa de l’Albagés, es
van lliurar diferents diplomes de menció especial, un dels quals es va adreçar a les obres
d’ampliació i remodelació de l’EDAR la Llagosta, inaugurades el passat mes de febrer.
Neus Garcia, vicepresidenta del Consorci,
va ser l’encarregada de recollir el prestigiós guardó. Aquestes obres de millora, que
han suposat una inversió d’uns 14 milions
d’euros, han permès que la instal·lació, gestionada pel Consorci Besòs Tordera, hagi
incorporat en la seva capacitat de depuració
l’eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor),
millorant així l’aigua efluent, que es lliura al
riu Besòs.

Valoració del jurat
El jurat va valorar l’esforç dut a terme per
aconseguir que, durant el període d’obres,
la planta hagi estat en funcionament i garantint els nivells de qualitat de l’aigua depurada, així com el fet que s’hagi emprat la
metodologia BIM per modelar-la sencera,
tant la part existent com la de nova creació.
Els altres diplomes de la nit es van concedir
al projecte de La construcció del Moll Balears
fase 1 al Port de Tarragona i Al Servei Català
de la salut, amb els cinc Hospitals i Compact
Covid.

EN LA PROVA VAN PARTICIPAR DOS EQUIPS DEL CONSORCI BESÒS TORDERA
consorci besòs tordera

Recollits 33,4 kg de deixalles a l'Ultra Clean Marathon
El Consorci Besòs Tordera va participar dissabte amb dos equips en la 4a edició de l’Ultra Clean
Marathon, la cursa solidària dedicada al plogging o recollida de residus dels entorns naturals que
organitza la Xarxa per a la Conservació de la Natura i l’Agència de Residus de Catalunya. L'equip de
corredors del Consorci, format per 10 membres, va recollir 22,2 quilos de deixalles i va completar
els 60 km del recorregut per relleus en 9 hores i 22 minuts. Amb aquestes xifres s’ha situat en 8a
posició. Per la seva banda, l'equip de caminants del Concorci, amb 12 integrants, va contribuir amb
11,2 quilos de deixalles recollides i va trigar 11 hores i 40 minuts en finalitzar, assolint la 17a posició.
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EL 16 I 17 DE SETEMBRE AL CCCB / LES ENTRADES JA ES PODEN ACONSEGUIR AL WEB FIXINGTHEFUTURE.ATLASOFTHEFUTURE.ORG

SIR TIM SMIT:
"LA GENT MAI NO VEU A VENIR EL FUTUR"
> De productor musical a eco-llegenda, Sir Tim Smit va fundar l’Eden Project per convertir la terra
estèril en un paradís
> Smit és un dels més de cinquanta ponents convidats al festival Fixing the Future, que se celebra el 16 i 17 de
setembre al CCCB. Les entrades ja es poden aconseguir a www.ﬁxingthefuture.atlasofthefuture.org

ARTICLE ELABORAT PER DON FORBES.

A ﬁnals de la dècada dels 90, Tim Smit
va fundar l’Eden Project. Tot i la seva
reeixida trajectòria com a productor musical, considera que aquesta és la seva
obra mestra deﬁnitiva. I no és per a
menys! Al bell mig dels camps de Cornualla s’hi aixeca un conjunt espectacular de cúpules gegantines que alberguen,
com un hivernacle, milers i milers d’espècies vegetals. És la selva tropical interior més gran del món i alhora, seguint
amb l’esperit musical del seu fundador,
també fa d’escenari per a festivals de
música. Un espai que originalment havia
estat una mina d’argila, s’ha transformat
en una destinació vibrant que atrau al
voltant d’un milió de visitants cada any.
El 16 i 17 de setembre, Tim Smit assistirà al festival Fixing the Future al CCCB
per explicar aquest projecte revolucionari. Però he volgut parlar amb ell perquè
ens n’avanci algunes coses. A través de
Zoom, veig les cúpules del seu Edèn, bri-

llant contra la posta de sol.
“Quan vam engegar l’Eden Project buscàvem deliberadament un lloc abandonat. Insuflar vida a la terra erma és profundament esperançador”. M’explica que
més del 75% del sòl del nostre planeta es
troba substancialment degradat. Smit té
l’objectiu de revertir aquesta ombrívola
estadística per l’any 2025, establint un
Eden Project a cada continent habitat.
“Tanmateix, no volem ser exportadors
colonials d’idees, sinó crear una xarxa
global d’Eden Projects liderada per gent
local. És increïble el que es pot aconseguir quan combines cultures i escoltes
una àmplia varietat de veus”.
A Costa Rica, per exemple, Smit i el seu
equip es van associar amb la Reserva Indígena de Matambú per recuperar 4.000
hectàrees de terres de cultiu degradades,
un projecte iniciat pel ﬁlantrop Peder Kolind el 1996. “En aquesta selva tropical
ara pròspera, la boirina de calor sobre les
muntanyes dels voltants ha estat reemplaçada per un remolí de boires que ge-

neren núvols, pluges i rius”.
Per a Smit, la regeneració representa
molt més que ecologia: “Si realment vols
entendre el nostre model comercial, vés
a veure El Padrí”. Riu, però no és una exageració! L’Eden Project ha injectat més
de 1.900 milions de lliures en l’economia
local de Cornualla. “Sobrevivim perquè
tenim un munt de persones que volen
que sobrevisquem. És una relació simbiòtica. Volem fer servir el capitalisme
com una arma, per permetre el creixement dels qui ens envolten i ajudar-los a
fer grans coses”.
Antropòleg de formació, parla apassionadament dels obstacles que hem de
superar com a espècie, però també del
gran potencial que tenim per progressar.
“Tradicionalment, la gent mai no veu a
venir el futur. Per sort, ara puja una nova
generació que està entusiasmada pel futur, pel que ha de venir, pel que encara
està per fer. Totes les meves esperances
estan dipositades en ells. Al capdavall, el
passat ja no és una opció”. ❉

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

 ﬁxingthefuture.atlasofthefuture.org
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PATRIMONI AQUEST EDIFICI DE L'EDAT MODERNA HA ESTAT DECLARAT COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL

BREUS

Santa Maria insta el propietari
de la Rectoria a reconstruir-la

Inscripcions al transport
públic per a alumnes
de l'Alba del Vallès

laura ortiz

setmanes, a més, la Rectoria ha estat declarada com a bé cultural d'interès local (BCIL) després de la sol·licitud per part de l'Ajuntament
i l'aprovació al plenari del Consell Comarcal.
Amb tot, que sigui declarada com a BCIL pot
esdevenir un ajut per a la reconstrucció que ha
de dur a terme el propietari, ja que podrà presentar-se'n a subvencions específiques que el
Govern pugui treure.

Un edifici de l'Edat Moderna

RECTORIA DE SANTA MARIA La teulada està esfondrada i el consistori vol que es mantingui
SANTA MARIA DE MARTORELLES. La Rectoria de
Santa Maria de Martorelles resta en un estat
de conservació "dolent". Així ho deia la Diputació de Barcelona el 2016, afegint que "una
bona part de la teulada està esfondrada",
i així ho referma encara avui l'alcalde del municipi, Rodolf Casas, qui diu que "s'està caient
i s'ha d'intentar recuperar". És per això que

el consistori ha instat el propietari –un particular privat– a reconstruir aquest edifici que
forma part del patrimoni de Santa Maria.
Segons apunta el batlle, el propietari té
"l'obligació de reconstruir-lo", en tractar-se
d'un edifici catalogat com a patrimoni pel Pla
d'ordenació urbanística municipal (POUM) i
per la Diputació de Barcelona. Des de fa unes

En el cens parroquial de l'any 1626 ja consta
la Rectoria, que aleshores era habitada per
quatre persones, i la Diputació de Barcelona
considera que l'edifici es podria haver construït el segle XVI –un segle abans– com a molt
aviat. És per tant "un dels edificis més antics
de Santa Maria", diu el batlle. Aquest edifici
de l'Edat Moderna va servir durant la Guerra
Civil per albergar refugiats, de la mateixa manera que l'església. Tots dos edificis van ser la
casa del sindicat CNT i l'any 1936 van passar a
ser propietat de l'Ajuntament, posteriorment
una part estava destinada a escola i també va
albergar l'arxiu parroquial de Santa Maria. El
1994, el bisbat va vendre l'edifici de la rectoria
per poder reformar l'església.

Protegir Can Coll i Castellruf

CONSULTORI

El “pre-pack concursal”
Els Jutjats del Mercantil de Barcelona
han publicat un conjunt de directrius per
a la tramitació dels anomenats ‘pre-packs’ concursals.
Mitjançant aquesta nova eina es facilita
la realització dels actius d’una societat que es trobi en situació de diﬁcultat abans d’iniciar-se el procediment
concursal, a instàncies del deutor i sota
la supervisió del denominat “administrador silent” , que és designat pel jutjat. 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.

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 realitza amb publicitat i transparència. En
aquesta fase els interessats en la compra poden sol·licitar accés a la informació sobre les unitats productives i valorar 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 denegarà les operacions proposades.
José Ignacio Carnero
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

Els passos, de forma resumida, són els

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

La Rectoria no és l'única construcció que
l'Ajuntament vol resguardar, sinó que també
ha demanat als propietaris de Can Coll –en
mans de la Diputació de Barcelona i de l'Hospital de Sant Pau– que portin a terme les pertinents tasques de reconstrucció a la masia,
tenint en compte que "hi ha un forat a la teulada", diu Casas. A més, el consistori vol declarar
Castellruf com a BCIL pròximament.

SANT FOST. L'Ajuntament ha obert les inscripcions per al transport públic adreçat als
alumnes de l'Institut Alba del Vallès que viuen a les urbanitzacions de Mas Llombart,
Mas Corts i la Conreria. Per donar-se d'alta
del servei per al curs 2022/23, cal presentar
tota la tramitació –disponible al web municipal– abans del 30 de juny. El transport és
de dilluns a divendres i es pot escollir entre servei d'anada i tornada, servei només
d'anada o servei només de tornada. El pagament s'efectua trimestralment i és de 95 € el
trimestre amb els dos viatges diaris i de 50
euros si es contracta només un dels viatges
al dia. El nombre de places d'aquest servei
és limitat, i s'adjudicaran per ordre d'entrada segons baremació.

Mollet se suma al Dia de
les Llengües de Signes
MOLLET. Dimarts va ser el Dia Nacional de les
Llengües de Signes i l'ajuntament molletà es
va tornar a sumar a la commemoració, amb
una pancarta al balcó de l’antic Ajuntament.
Per al consistori, aquesta jornada és "una
oportunitat perquè la societat conegui
aquest llenguatge que fan servir les persones sordes, promoure’n l’ús i normalitzar-lo". Fa més de 35 anys que l’Ajuntament
va iniciar un seguit de projectes d’integració
de les persones amb discapacitat auditiva a
través de l’Associació de Persones Sordes
de Mollet i de la Federació de Sords de Catalunya, FESOCA. En aquest sentit, a finals de
l’any passat van posar en marxa un servei
per facilitar que les persones amb discapacitat auditiva puguin fer qualsevol gestió a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

SUCCESSOS ELS LLADRES VAN SER DETINGUTS A MARTORELLES

Tres detinguts després d'una
persecució per la Conreria
SANT FOST / MARTORELLES. Una operació
conjunta de les policies locals de Sant Fost i
Martorelles, la Guàrdia Urbana de Badalona
i els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mollet va acabar la matinada
de dilluns amb la detenció de tres lladres a
Martorelles, després d'una llarga persecució
policial per la Conreria. Els homes viatjaven
en un vehicle robat i sense carnet de conduir.
Els fets van començar a Badalona, quan un
control policial a les 2.39 h de la matinada
va detectar una furgoneta sospitosa. Tot i
que els agents van advertir al conductor que
s'aturés, aquest va fer cas omís i va fugir a
través de la Conreria. Durant la persecució a
gran velocitat el vehicle a la fuga va intentar
treure de la carretera el vehicle policial i el

va intentar envestir. El vehicle va arribar a
Sant Fost on s'havia organitzat un dispositiu
per poder atrapar-lo, el qual el conductor va
sortejar. Després de circular per diferents
carrers del municipi, els ocupants van acabar al carrer Alzinar de Martorelles on van
acabar sent detinguts.
Els agents de la policia local de Sant Fost
van poder atrapar-ne un dels lladres, els altres dos van deixar el cotxe i van sortir corrents. Després de passar la descripció dels
individus a la policia local de Martorelles i
Mossos, els van detenir. Un cop finalitzada
l’actuació policial, els tres detinguts van ser
traslladats a l’Hospital de Mollet i posteriorment els van deixar a disposició de l’ABP
dels Mossos de Badalona.
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POLÍTICA LA SOCIALISTA ASSOLEIX L'ALCALDIA EN SUBSTITUCIÓ DE MONRÀS AMB MAJORIA ABSOLUTA, AMB ELS SUPORTS DEL SEU SOCI, PODEM, I CIUTADANS I JUNTS
L.O.

Mireia Dionisio,
nova alcaldessa
En el seu discurs ofereix mà estesa a "tota
l'oposició" i promet "treball, constància,
compromís i humilitat" en la seva tasca
MOLLET. Mireia Dionisio s'ha convertit en la nova alcaldessa de
Mollet, després de la renúncia de
Josep Monràs, i ho ha aconseguit
amb la majoria absoluta dels vots
del Consistori. En el ple d'investidura celebrat divendres a l'Ajuntament, la socialista sumava 13 vots,
els dels regidors del PSC i Podem
(al govern) però també els de Junts
i de Cs –Eva Guillén i el socialista
Juanjo Baños no van assistir-hi. En
el seu discurs, la nova alcaldessa
va mostrar la seva estimació i orgull per la ciutat i va oferir mà estesa a l'oposició.
Ja amb la vara d'alcaldessa, Dionisio refermava el seu compromís
amb Mollet: "La ciutat té coses
fantàstiques però queden coses
per fer, en som conscients", deia,
tot afegint que pren el repte "amb
més il·lusió, coratge i energia
però també amb responsabilitat i respecte". La socialista defensava el govern de coalició que
"té molt clar cap a on vol que
avanci la ciutat". "Formo part
d'un govern optimista però
també inconformista", deia l'alcaldessa, qui assegurava que el
camí "el faré al costat de la gent i
de les entitats, sense excepció".
Dionisio també es va mostrar
conciliadora amb l'oposició. "Les
formes importen i estenc la mà a
tota l'oposició de manera sincera. Sóc una dona de partit, però
no partidista i defenso la políti-

ca que suma i fuig de la confrontació. No defalliré en buscar els
màxims consensos possibles",
concloïa.

Tres candidatures
A més de la socialista, també es van
presentar com a candidates Marta
Vilaret, d'Ara Mollet ERC MES (6
vots), i Marina Escribano, de Mollet en Comú (4 vots). Tot i que
l'aritmètica no deixava lloc a l'especulació, amb la presentació de
candidatures, totes dues formacions van voler visibilitzar la possibilitat d'una alternativa al govern
encapçalat pel PSC.
Vilaret, portaveu del principal
partit a l'oposició, apel·lava a les
forces progressistes per, en un futur, trobar un consens per "fer un
canvi a Mollet i no un recanvi",
referint-se a Dionisio, i llistava
algunes de les prioritats del seu
partit: impuls de l'economia urbana, revitalització de comerç i
polígons, més recursos a entitats,
cultura i joventut i garantir l'accés
a l'habitatge, entre altres. "No em
presento contra res ni contra
ningú sinó a favor de Mollet perquè m'estimo aquesta ciutat",
deia Vilaret.
Per la seva part, Escribano reconeixia que "a un any de les eleccions no es donen les condicions per fer un canvi de color de
govern" però defensava el model
"alternatiu" de la seva formació

UNA REIVINDICACIÓ DELS ORÍGENS
HUMILS I DEL SEU MOLLETANISME
n Nascuda a Mollet el 3 de desembre de 1979, Dionisio presumeix del seu
molletanisme i dels orígens humils de la seva família. "Em sento molletana pels
quatre cantons", deia en el seu discurs plagat de referències a les seves vivències
a la ciutat. Va créixer al barri d’El Calderí i va estudiar a l’escola Montseny i a
l’institut Vicenç Plantada. La seva família va venir d'Andalusia i durant anys va
regentar una botiga de comestibles i més tard una granja al barri, "on vaig passar
moltes hores". "Reivindico amb orgull ser filla de pares autònoms, que saben
què és l'atur, i que m'han inculcat els millors valors: el treball, la constància,
el compromís i la humilitat", deia. Dionisio és llicenciada en Ciències Polítiques
i de l’Administració per la UB, llicenciada en Dret per la UAB i diplomada en
Gestió i Administració Pública per la UB. Ha realitzat el postgrau en Comunicació
i Estratègia política per la UAB del qual ha estat també professora i tutora. Ha fet
el màster en Gestió i Administració Local integrat pel postgrau de Dret Local i un
postgrau en Dret Urbanístic. És funcionària de l’Ajuntament de Granollers. Ha estat
regidora a Mollet des del 2007 i és diputada al Parlament des del 2021.

EL RELLEU Monràs entregava divendres la vara de l'Alcaldia a la seva successora, Mireia Dionisio
L.O.

SUPORTS Amb la nova alcaldessa de Granollers, la socialista Alba Barnusell
i recordava temes de ciutat "cabdals" confrontats amb el govern
de PSC i Podem com el Calderí, el
POUM o el civisme i les polítiques
de cultura i joventut "insuficients". La portaveu dels comuns,
recollia el guant del diàleg de l'alcaldessa. "És hora d'arribar a
consensos i pactes de ciutat. Del

diàleg sense contrapartides i la
concòrdia malgrat les divergències polítiques", afegia Escribano.
El portaveu del PSC, Raúl Broto,
lloava la figura de Dionisio, de qui
destacava com a qualitats "el diàleg, la fermesa, el rigor i el compromís". "És la millor persona per
liderar i fer un nou impuls al nos-

tre projecte de ciutat", apuntava
Broto, qui també es referia al diàleg.
"Ens uneix molt més del que ens
separa, ens uneix Mollet. Aparquem velles motxilles. Mà estesa
però ferma per defensar els nostres ideals", apuntava el socialista.
La resta de grups felicitaven l'alcaldessa i argumentaven el seu vot
favorable. La portaveu de Podem,
Núria Muñoz, defensava el vot a Dionisio perquè "creiem en la continuïtat d'aquest govern. La renúncia de Monràs és una oportunitat
per millorar el projecte", deia.
El portaveu de Cs, Iván Garrido, lloava el "diàleg, el consens
i bona voluntat mostrat per
aquest govern" i, per la seva part,
Joan Daví (Junts) defensava: "Ha
de governar qui més vots té.
Tenim grans diferències amb el
que volem per a Catalunya però
coincidim bastant en allò que
volem per a la ciutat", deia l'exconvergent. laura ortiz mateo

Tres dones candidates
collita de l'Escola Montseny
MOLLET. Després de 18 anys de govern de Josep Monràs, la ginecocràcia torna a instaurar-se a l'Ajuntament de Mollet. El govern de les
dones pren força: Mireia Dionisio
es converteix en la quarta alcaldessa de la ciutat després d'Anna
Bosch, Carme Coll i Montserrat
Tura. Però no només la nova alcaldessa és símbol d'aquest recuperat
poder en femení. Les altres dues
candidates que optaven a l'Alcaldia, Marta Vilaret (Ara Mollet ERC
MES) i Marina Escribano (Mollet
en Comú), també són dones i tenen
més d'un aspecte en comú. Totes

tres comparteixen generació, nascudes el 1979 (Dionisio i Escribano) i el 1980 (Vilaret) són filles de
la transició política i des de ben
joves van assumir responsabilitats
a les branques juvenils dels seus
respectius partits. Però, a més, si es
tira encara més enrere, han compartit espais de joc i fins i tot escola.
Les tres van ser alumnes de l'escola
pública Montseny, Dionisio i Escribano, la mateixa promoció, tot i
que, com recordava la nova alcaldessa en el seu discurs "jo anava
a la classe B dels 'bons', ho sento
Marina, tu anaves a l'A", deia l'al-

caldessa rient.
La coneixença mútua va cristallitzar en un ple que va defugir de la
confrontació i que va ser cuidadós
en les formes. "Moltes felicitats i
molt sinceres. Sempre hem tingut un tracte exquisit i sé que el
continuarem tenint pel que ens
preocupa que és el futur de la
ciutat", deia Vilaret a Dionisio, un
cop ja elegida alcaldessa. "Restem
a l'expectativa davant el canvi
de lideratge, que esperem aporti un canvi de tarannà i el reconeixement de l'altre", reblava
Escribano. laura ortiz mateo
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L'ALCALDESSA DIONISIO, QUE MANTINDRÀ LES COMPETÈNCIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, PRESENTA EL NOU CARTIPÀS MUNICIPAL AMB SIS GRANS ÀREES
Alcaldia
Mireia
Dionisio

Àmbit d'Economia
i Serveis Generals

Governança,
Territori i Acció
climàtica

Serveis
personals i
Acció Cívica

Raúl Broto

Mercè Pérez

Àmbit de Territori,
Planificació
urbanística i obres

Drets
Socials

Ana M. Díaz

Desenvolupament
Econòmic i
Innovació

Modernització
i Qualitat de
Serveis

Govern Obert i
Promoció de la
Ciutat

Josep Monràs

Xavier Buzón

Núria Muñoz

Àmbit de Justícia
Ambiental i
Paisatge Urbà

EXHIBICIÓ DEL
"PROJECTE CONJUNT"
DE PSC I PODEM
Àmbit de
Relacions
institucionals i
Gabinet d'Alcaldia

Àmbit de
Serveis Jurídics
i Modernització
Administrativa

n PSC i Podem han volgut exhibir l'en-

Reestructuració del govern
La nova estructura reforça el paper de la
portaveu de Podem, Núria Muñoz, i situa
Raúl Broto com a mà dreta de l'alcaldessa
MOLLET. L'arribada de Mireia Dionisio a l'Alcaldia de Mollet ha
suposat una reestructuració de
l'executiu local, que redistribueix
responsabilitats i modifica lleugerament l'estructura respecte
a l'anterior govern. En concret,
el nou executiu està dissenyat
amb sis grans àrees, per les cinc
que existien, amb la incorporació

de la regidora de Podem, Núria
Muñoz com a coordinadora d'una
d'aquestes àrees. L’alcaldessa
continuarà portant directament
les competències sobre el Planejament General de la ciutat i Raúl
Broto Cervera escala fins a la primera tinença d'Alcaldia i es converteix en la mà dreta de l'alcaldessa amb l'assumpció de l'àrea

amb més pes de govern amb delegacions en l'àmbit d'economia,
territori i planificació urbanística
i obres i justícia ambiental.
Les sis macroàrees estaran centrades en aquelles temàtiques que
posen l’accent en les polítiques socials, la justícia ambiental, la innovació, la modernització, el desenvolupament econòmic i el govern obert.
En concret, Raúl Broto Cervera, coordinarà Governança, Territori i Acció Climàtica, Xavier Buzón continuarà com a segon tinent d'alcaldessa,
i coordinarà l'àrea de Modernització
i Qualitat de Serveis; Núria Muñoz,

serà tercera tinent d'Alcaldia, i coordinarà Govern Obert i Promoció
de la Ciutat; Mercè Pérez Piedrafita,
serà quarta tinenta d'alcaldessa i
coordinarà Serveis personals i acció
cívicaAna M. Díaz Aranda, cinquena tinenta d’alcaldessa, coordinarà
Drets Socials.

Responsabilitats de l'exalcalde
Un dels dubtes que han trobat resposta en la nova composició és el
paper que jugarà l'exalcalde, Josep
Monràs, al govern. Monràs serà sisè
tinent d'Alcaldia i coordinarà una
de les àrees de govern, concreta-

tesa del govern de coalició un cop reestructurat l'executiu. En una nota conjunta, valoren el nou cartipàs, que "reforça
àrees clau i enforteix la coordinació
amb el nostre soci de govern", diu el
portaveu del PSC, Raúl Broto. Núria Muñoz, portaveu de Podem, afirma que el
partit vol mantenir "el compromís amb el
govern i el projecte de ciutat que tenim
conjuntament amb el PSC" en una nova
etapa després de la renúncia de Monràs,
que "és una oportunitat per millorar el
govern i el projecte comú".

ment, l'àrea de Desenvolupament
Econòmic i Innovació. A més, també serà regidor d'Esports –com ja
s'havia avançat–, de Projectes Europeus i de Promoció Empresarial,
Innovació i Emprenedoria.
L’alcaldessa Dionisio, considera
que l'actuació del govern durant la
pandèmia "ha demostrat que som
un govern fort, preparat i estable" i afegeix que “poso en valor la
feina de cadascun dels regidors i
les regidores aquests tres anys, i
tenen tota la meva confiança per
continuar treballant i afrontant
els reptes que Mollet té, posant
els molletans i les molletanes al
centre de totes les actuacions”.

dv, 17 juny 2022

14

ENTREVISTA
Alcaldessa de Mollet del Vallès

Mireia Dionisio Calé
“La política municipal és la que em
mou. M'encanta el contacte amb els
veïns i veure transformar-se la ciutat”
–En quin moment et comuniquen que has de rellevar
Josep Monràs a l'Alcaldia?
–Aquest era un tema que havíem parlat ja a principis
d'aquest mandat. La renúncia era una decisió personal
que havia de prendre el Josep i ell sabia que tenia el suport
del PSC de Mollet i del seu grup municipal, fos quina fos la
decisió. Els primers mesos d'aquest mandat ja es va parlar
que era una possibilitat bastant probable. Sempre li vaig
dir que si ell volia fer un pas al costat, jo em trobava amb
forces i capacitada per agafar l'Alcaldia si així ho volia el
partit. Finalment, em va comunicar que havia pres la decisió a finals d'abril d'aquest any.
–Vas dubtar d'acceptar-ho en algun moment?
–No. És cert que durant aquest temps he anat agafant més
pes en el govern municipal. El Josep mateix em va dir que
m'havia anat explotant molt per veure si al final tenia la
força i la determinació per prendre les decisions. No vaig
dubtar i sempre he dit que estic a disposició del partit. Si
consideren que soc jo qui ha d'entomar aquesta responsabilitat ho faig amb honor, tot i que és veritat que fa respecte.
–Però tu et sents preparada.
–Sí. També fa molt de temps que el Josep em deixa prendre
moltes decisions. Sé que no és el mateix perquè jo estava
de número 2 i sempre el tenia a ell per sobre per si alguna
cos sortia malament, però en el tàndem que vam fer ell i jo
m'ha deixat molt marge de maniobra. Em veig preparada,
tot i que segurament m'equivocaré perquè tothom qui fa
coses es pot equivocar però intentaré que les equivocacions siguin les mínimes i buscant sempre el bé i l'interès
general de Mollet.
–Fa uns mesos que accedies a un escó com a diputada al Parlament, i estaves molt engrescada amb el nou
càrrec. Ni tan sols això t'ha fet dubtar? Creus que podràs assumir els dos càrrecs?
–Per a mi Mollet és el primer. Tinc un vincle especial amb
la política municipal. M'agrada tota la política i la del país
també és molt interessant, però la política que a mi em
mou per dins és la municipal perquè m'encanta el contacte amb els veïns i veïnes i m'encanta veure transformar la
meva ciutat. El fet que Mollet estigui al Parlament, per mitjà de la seva alcaldessa, és una oportunitat per a la ciutat
que hem d'aprofitar durant el temps que hi sigui. Al Parlament hi ha molt contacte amb directors generals, amb
membres del govern de Catalunya, hi ha molts alcaldes i
alcaldesses que són diputades. És evident que jo allà no
represento només Mollet però també represento Mollet.
Hi ha moltes coses que passen a la nostra ciutat que tenen
molt a veure amb temes autonòmics i de la Generalitat, i
ser-hi és una oportunitat per fer-nos veure i mostrar que
som una ciutat important.
–Abans parlaves del tàndem entre el Josep i tu, ara
aquest tàndem passa a ser Mireia Dionisio-Raúl Broto.
Amb la reestructuració del govern, ell assumeix moltes responsabilitats. Quin paper hi jugarà?
–El govern som un equip de 12 i tothom juga el seu paper
essencial. Tots i totes som necessàries, però el Raúl passa a
ser la meva mà dreta. Cap alcalde o alcaldessa no pot ni ha
de fer les coses sol i jo compto amb tots, però sempre hi ha

Després del ple d'investidura, en què va
aconseguir una majoria absoluta, la nova
alcaldessa de Mollet parla del repte de liderar el
govern, de quines són les seves prioritats i del
que pot aportar el seu lideratge a la ciutat

una persona més forta, tant a nivell de govern com a nivell
personal. El Raúl i jo som companys de partit i de govern
des de fa molts anys i també per una qüestió generacional, hem generat un vincle que ens fa treballar molt bé. És
una persona molt preparada i ens entenem bé. Ell passa a
portar les regidories que jo portava com a primera tinent
d'alcalde i vaig demanar-li que fos el meu primer tinent
d'alcalde i el portaveu socialista i ho va acceptar gustós.
–Què pot aportar Mireia Dionisio com a alcaldessa?
–Al final és un treball d'equip però la persona que lidera
ha de marcar el tarannà i el que puc oferir és com soc jo,
la meva personalitat, els meus valors essencials que em
provenen de la meva família, que són el treball incansable
–ningú no pot dir que no li dediqui totes les hores i més
a treballar per Mollet–, la constància,
"Soc de tarannà pròxim,
i la humilitat. Soc
m'agrada escoltar, respecto;
una veïna de Mollet i temporalment
puc aportar una manera
tinc l'honor i la resfemenina de fer política"
ponsabilitat de ser
l'alcaldessa, però
és que em sento
"Porto negociant molts anys i
exactament igual
en alguns moments tots hem
que quan estava
estudiant, o quan
fet prevaldre la política de
agafava el tren per
partit. En això, tots hem fallat"
anar a la universitat... Els veïns i veïnes i també els portaveus dels altres grups municipals em
diuen que el meu tarannà és molt pròxim, que m'agrada
escoltar, que respecto... Algunes alcaldesses diuen que és
una manera femenina de fer política i crec que puc aportar
això, la visió que podem tenir les dones d'entendre la vida.
–En el teu discurs remarcaves molt el diàleg sincer, les
maneres de fer... Què no s'estava fent del tot bé?
–No ho sé. Està clar que potser hi havia molts anys d'història, de temes antics... no sé. Jo porto molts anys negociant
amb la resta de portaveus, i a nivell personal jo parlo bé
d'ells i crec que ells de mi també, es tracta de mirar endavant i tenir una relació normal, de confiança. Al final
som persones que vivim i estimem Mollet, i segurament hi
haurà moltes coses en què no estarem d'acord però també
hi ha moltes més coses en què ens podem posar d'acord i
podem tirar endavant.
–Insisteixo. El Raúl Broto en el seu discurs parlava de
deixar enrere "velles motxilles". Alguna d'aquestes
motxilles especialment, algun tema concret que creieu que caldria començar de cap i de nou?

–De temes concrets no, perquè segurament nosaltres
ens mantindrem ferms en qüestions en què no estarem
d'acord amb l'oposició i ells també. En aquests set o vuit
anys en què jo he estat negociant molts àmbits, també amb
l'alcalde Monràs, les relacions han estat bones però després crec que ha prevalgut la política partidista per ambdues bandes.
–Creus que tots ho heu fet, el PSC inclòs?
–Sí, segurament. Quan una relació no acaba de ser cent per
cent bona, tot i que a nivell personal ho és, tothom falla.
Hem de ser crítics tots.
–Durant el ple d'investidura, tant en el teu discurs com
en el del portaveu socialista parlàveu que podíeu fer
un nou impuls al projecte del govern. Creus que estava
en un cert estancament?
–No. No estava estancat perquè tenim la ciutat amb molts
projectes en marxa, alguns en ment, però és evident que
quan hi ha un canvi de lideratge s'entomen coses de manera diferent. Potser jo posaré en valor temes no tan presents abans. Em sento part activa i completament orgullosa d'haver format part dels governs del Josep Monràs i ara
continuem en marxa amb molts projectes que ja teníem,
entomant aquest últim any abans de les eleccions.
–Quines són les teves prioritats en aquest any que
queda de mandat?
–La pandèmia ha sacsejat tota la societat i també el paper
que juguen les ciutats i hi ha quatre coses essencials. L'espai
públic; la gent valora i està més als nostres carrers i places
i per tant hem de fomentar i donar un impuls a la qualitat
dels nostres espais públics en temes d'accessibilitat, d'enjardinament... També la neteja viària, que és un tema que ja
estava treballant com a regidora amb el nou plec de clàusu-
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les del contracte de neteja. També és molt important l'escut
social. Tots i totes ens sentim orgullosos de tenir uns bons
serveis socials i és fonamental mantenir la protecció als més
vulnerables. El canvi climàtic és una evidència i hem de continuar sent pioners i sent potents posant el nostre granet de
laura ortiz

sorra amb projectes com el Mollet solar perquè la transició
energètica també ha de ser un puntal. També és important
escoltar molt a la ciutadania perquè t'expliquen coses que
potser tu no veus i en aquest cas trobem el tema de l'oci juvenil. No podem suplir les inversions privades i no ens toca
fer-ho com a administració pública però sí que una demanda que tenim de la ciutadania és fomentar les activitats que
fem d'oci per a joves de la ciutat.
–Dius que és important escoltar. M'han dit que vas
amb una llibreteta i un boli apuntant allò que et di·
uen els veïns que et paren pel carrer...
–Sí [riu]. Porto molts anys al govern, soc activa en xarxes
socials i tinc molts veïns i veïnes que m'escriuen i hi contacten amb mi, però avui per exemple m'he trobat un veí
de Can Borrell per un tema d'un fanal, una veïna per un
tema d'habitatge... i vaig amb la llibreta i apunto per no
oblidar-me i després traslladar-ho. M'agrada fer-ho així.
–Continuaràs gestionant les teves xarxes socials per·
sonalment?
–Sí, i tant.
–En el teu discurs deies que volies treballar amb les
entitats sense exclusió. Creus que fins ara s'havia ex·
clòs algun col·lectiu?
–No, la regidora de Cultura fa un gran treball amb totes
les entitats. El que passa és que abans de ser alcaldessa
–quan ja sabia que ho seria però encara no era públic–
vaig anar parlant amb entitats i els hi deia que tenim
projectes com a ciutat i ells com a entitats que hem de
posar fil a l'agulla i posar-nos a treballar plegats... amb
el discurs volia explicitar que allò que els vaig dir com a
primera tinent d'alcalde va seriosament com a alcaldessa
i que saben que tenim coses en ment per potenciar l'àm-

bit cultural.
–Amb algunes entitats en concret prens aquest com·
promís?
–És amb totes...
–Però el govern del PSC sempre ha tingut més relació
amb una sèrie d'entitats, com poden ser les regionals,
i potser no hi havia tanta relació amb alguns altres col·
lectius...
–El compromís fa temps que està sobre la taula però és
cert que ara és important, per exemple, buscar un espai
per a la coordinadora de cultura popular, un espai per a
ells però potser també per a activitats lúdiques i culturals.
Al final totes les entitats de la ciutat són ciutat i totes són
indispensables i, per tant, hem de saber quines són les necessitats que tenen per treballar-hi i cobrir-les al màxim.
Ara començaré a
fer la ronda de tru"Totes les entitats són ciutat i
cades però totes satotes són indispensables. Hem
ben que intentarem
arribar a tot allò de saber les seves necessitats
que puguem.
i cobrir-les al màxim"
–Hi ha alguna deci·
sió presa per l'an·
terior govern que
"La qualitat de l'espai públic,
es vulgui revisar,
o es vol impulsar l'escut social, el canvi climàtic
alguna qüestió que
i l'oci per als joves són les
potser havia que·
prioritats d'aquest any"
dat en un calaix?
–No. És que jo he
estat primera tinent d'alcalde del Josep Monràs i sempre
han estat decisions consensuades i compartides. No revisaré res perquè em sento part activa d'aquell govern.
–La reestructuració del govern també ha comportat
més responsabilitats per a Podem, amb una nova àrea
coordinada per la regidora Núria Muñoz. A què respon
aquest reforçament?
–Ho deia abans, el govern som 12 persones. No tenim
majoria absoluta, i per tant, aquesta coalició potser no
seria necessaria perquè hem de continuar consensuant i
buscant vots per aprovar qüestions urbanístiques, pressupost... Però la coalició amb Podem és una qüestió de convenciment. Les majories absolutes van bé per gestionar, i
si treiem majoria absoluta jo encantada de la vida, però els
governs de coalició són bons. Governar amb Podem és un
tema de convicció, i algú podria qüestionar el fet de donar-los tant de poder quan ells tenen dos regidors pels deu
del PSC, però és que jo crec que aquesta unió és bona i que
som iguals, tot i que el pes per número de regidors no és
el mateix. Per a mi, ja com a primera tinent d'alcalde, els
regidors de Podem són companys de govern, no faig cap
distinció i crec que es bo reforçar aquest govern estable
que és bo per a la ciutat, i el futur ja dirà.
–Dius que els governs de coalició són bons... d'aquí
un any amb les eleccions es podrien donar coalicions
inèdites a l'Ajuntament en els darrers anys, com una
coalició amb comuns o Ara Mollet?
–Jo no em marco cap línia vermella. Si entrés VOX seria
una altra cosa, però amb els grups municipals que hi ha ara
al Consistori, cap línia vermella, cap ni una, ni per negociar coses ara. Ja veurem els resultats electorals, els nostres
partits... Som tots grups diferents, però a tots ens uneixen
coses pel bé de Mollet.
–Parlàvem ara d'eleccions. Com entomes això de ser la
propera cap de llista després de quatre eleccions mu·
nicipals amb Monràs com a candidat?
–No ho he pensat. Ara tinc el repte de l'Alcaldia i si passo
tots els processos del partit, segurament sigui la candidata
socialista. Com m'ho plantejo? Doncs, treballant, agafant el
toro per les banyes, les dones som valentes. Al final la política municipal és això, molt contacte amb els veïns i veïnes
i jo aquest any continuaré fent el que he fet sempre: escoltar, estar atenta al que em diuen, el que puc solucionar, ho
soluciono, i com a candidata faré el mateix. Intentaré ferho el millor possible i que el canvi sigui ben acceptat per la
ciutadania. laura ortiz mateo
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BENESTAR ANIMAL RED SOLIDÀRIA PRO ANIMAL S'ENCARREGARÀ D'APLICAR EL MÈTODE CERR

CIVISME ES PREVEU QUE ENTRI EN VIGOR PER LA REVETLLA

Conveni per coordinar les
colònies de gats de Mollet

Sant Fost estrena
l'ordenança que regula
l'ús de la pirotècnia

a.m.

DIMARTS A LA MARINETA Signat l'acord entre Ajuntament i entitat
MOLLET. L'Ajuntament ha signat un
conveni de col·laboració amb Red
Solidària Pro Animal per quatre
anys. L'entitat serà l'encarregada
de coordinar i gestionar el mètode
CERR –Captura, Esterilització, Registre i Retorn– en la quarantena de
colònies de gats que hi ha a la ciutat.
La signatura es va fer dimarts a la
tarda al Centre Cultural La Marineta amb la presència d'una vintena
de gestores de les colònies de felins,
a les quals també se'ls va entregar
el nou carnet d'alimentadores.

"Des del 2016 l'Ajuntament treballa en la gestió de les colònies
felines amb la col·laboració de les
alimentadores i ara s'ha volgut
anar un pas més enllà", explicava
la Núria Muñoz, regidora de Respecte Animal. L'edil va explicar que
la majoria de colònies que hi ha a la
ciutat estan controlades, però que
"cal un cens de quants animals
tenim i fer aquesta planificació a
llarg termini per reduir la quantitat d'individus a cada colònia".
Muñoz també va exposar que

l'entitat animalista treballarà de
forma voluntària per aplicar aquest
programa amb recursos que els
proporcioni l'Ajuntament: "No hi
ha transacció econòmica, es fa
de forma voluntària. El que sí
que tindran seran els recursos
de l'Ajuntament per a l'àmbit de
formació de les alimentadores, el
menjar o els estris que necessitin
per fer les colònies més salubres".
Un altre dels recursos que posarà a disposició l'Ajuntament és un
contracte veterinari, per tal que un
cop les alimentadores capturin el
gat es faci l'esterilització de l'animal. Muñoz indicava que el concurs sortirà ben aviat.
Per la seva banda, la presidenta
de Red Solidària Pro Animal, Reyes
López, destacava la rellevància del
conveni: "És la gestió ètica i integral de les colònies felines per
intentar dignificar el treball de
les gestores de les colònies i la
vida dels animals que viuen al
carrer, els gats comunitaris.",
deia López. anna mir

SANT FOST. La Revetlla de Sant Joan
d'enguany serà el tret de sortida
per a la nova ordenança que ha
elaborat l'Ajuntament de Sant Fost
per regular l'ús de la pirotècnia al
municipi. L'ordenança es troba en
període d'exposició pública i està
previst que per Sant Joan ja sigui
efectiva.
La proposta sorgeix d'una moció
presentada en el ple pel regidor
Alberto Bastida, del grup municipal Sant Fost En Comú Podem
i aprovada el novembre passat,
amb l'objectiu de sensibilitzar la
població sobre l'ús dels petards i
la problemàtica que genera entre
els animals i persones amb sensibilitats especials com poden ser
malalts d'alzheimer o persones
autistes.
Entre els aspectes que regula,
hi ha, per una banda, el de la prevenció d'incendis: "Sant Fost és
un poble envoltat de bosc i l'ordenança regula la prohibició de
llençar material pirotècnic a

menys de 500 metres d'aquestes zones naturals", explica el regidor, Bastida.
Un altre dels aspectes en els
quals l'ordenança posa l'accent és
el soroll màxim que es pot produir
amb els petards i el tipus de material pirotècnic que es pot llençar.
Així mateix, també té en compte
les èpoques de l'any en les quals es
pot fer ús d'aquest material explosiu. En el cas de Sant Fost, només
es podran llençar petards quatre
cops l'any -per Sant Joan, per Cap
d'Any, per les festes del Patró i per
la Festa Major-. Si es vol fer ús de
material pirotècnic durant la resta
de l'any caldrà sol·licitar-ho prèviament a l'Ajuntament.
Per tal que la gent faci un bon ús
dels petards, l'Ajuntament també
ha preparat una campanya que
sortirà pròximament i que vol fomentar l'ús de la pirotècnia silenciosa, és a dir, tots aquells petards
que no fan soroll i respecten les
mascotes i les persones.

HABITATGE SERÀ EL DISSABTE 25 DE JUNY AMB ACTIVITATS AL LLARG DEL DIA

La PAH programa La Festa de
l'Habitatge a La Tramolla
MOLLET. La Plataforma d'Afectats per l'Habitatge Mollet-Baix Vallès organitzarà el pròxim dissabte 25 de juny La Festa de l'Habitatge a La Tramolla. Es tracta d'una jornada
que durarà tot el dia, des de les 10 h fins al
vespre, i que comptarà tant amb accions concretament vinculades amb l'habitatge, com
altres actes festius. De 10 h a 11 h tindrà lloc
la benvinguda amb un espai per al cafè, i tot
seguit arribarà la presentació del llibre La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca: Una
década de lucha por la vivienda digna, d'autoria compartida per múltiples participants.
A les 13 h arribarà el torn gastronòmic amb
un dinar multicultural per agafar forces per
a la tarda. A les 16 h es presentaran diverses
estructures populars i teixit associatiu de la
capital baixvallesana, a les 17 h hi haurà diverses activitats per gaudir plegades entre les
assistents, i mitja hora més tard engegarà el
punt més interpretatiu de la jornada. Primer
amb una performance a càrrec de membre de
la PAH i després (18 h) amb la representació
de La Cacatua verda, de la Companyia Jove de
La Tramolla. La darrera activitat serà la festa i
animació de comiat a partir de les 19 h.
La Festa de l'Habitatge comptarà amb la
participació d'experts d'àmbits ben diferents, com és el cas de Montse Emperador

–professora de ciència política–, Luis Sanmartín –professor associat a la UOC que
imparteix la matèria Diferències humanes i
diversitat cultural–, Eduard Sala –tècnic de
la UAB–, Ezequiel Ramón –professor de periodisme i comunicació a la UAB– i Gabrele
D'Adda –un dels coordinadors del llibre de
la primera dècada de la PAH–.

10.000 € EN AJUTS PER
OFERIR LLOGUERS SOCIALS
n L'Ajuntament de Mollet va aprovar a finals de
maig una convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges que ofereixen un lloguer social
per a l'exercici 2022. L'Ajuntament hi destinarà un
import màxim de 10.000 euros a aquesta partida
i es podrà sol·licitar l'ajut fins al 30 de setembre.
Alhora, el consistori també va aprovar la convocatòria d'ajuts a persones i famílies amb escassa
capacitat econòmica i que estiguin gravades per
l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2022.
En aquest cas, la partida econòmica que hi destinarà el consistori serà d'un màxim de 40.000 euros i
per a aquesta subvenció també s'hi ha de presentar
la sol·licitud abans del 30 de setembre de 2022.
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Naixements
IGUALTAT SEMSE FILTRES VA AGRUPAR ELS ACTES DEL DIA CONTRA L'LGTBFÒBIA I DE L'ORGULL AMB UNA CONFERÈNCIA A LA MARINETA

"El gener del 79 vam deixar de
ser delinqüents per a la justícia"
semse filtres

FOTO DE FAMÍLIA Membres de seMse filtres amb la regidora Pepi Muñoz i els dos convidats, Cambrollé i Zarzuelo
MOLLET. El 17 de maig es commemorava el Dia Internacional contra
l'LGTBfòbia i el 28 de juny serà el
Dia Internacional de l'Orgull. Per
celebrar tots dos actes, el col·lectiu
molletà seMse filtres va organitzar
dijous una jornada que va estar
encapçalada per la conferència de
l'activista trans Mar Cambrollé i
de l'Alejandro Zarzuelo, tots dos

membres de la Federación Plataforma Trans.
Cambrollé és una dona trans que
ha defensat els drets del col·lectiu
des de l'època de la transició. Així
ho explicava durant l'acte, rememorant la mobilització del juny del
1978, que en el seu cas la va viure
a Sevilla: "Havíem d'arribar al
Palau de Justícia per demanar

l'abolició de la Llei de Perillositat Social i l'amnistia sexual, perquè volíem que totes les preses i
els presos que encara eren a les
presons per l'únic delicte d'estimar o ser diferent sortissin al
carrer". Només sis mesos després,
el desembre, "es va aprovar excloure de la Llei de Perillositat
Social els actes d'homosexuali-

tat", recordava l'activista trans, qui
afegia que va ser definitivament el
gener del 1979 quan va entrar en
vigor l'aprovació, que incorporava
l'amnistia "per a les persones de
la dissidència sexual: gais, lesbianes i persones trans". Cambrollé hi afegia: "El gener del 79 vam
deixar de ser delinqüents per a
la justícia espanyola".
L'acte va ser un èxit, amb més
d'una seixantena d'assistents i
amb la presentació de l'exposició
artística impulsada conjuntament
amb AMAM, així com diversos treballs i projeccions fetes per alumnes de l'Institut Mollet. Sobretot,
l'entitat destaca la gran acollida
tenint en compte que és el primer
acte per commemorar l'orgull que
han fet a Mollet.
Tot plegat va ser una bona ocasió
per tractar i repassar l'evolució del
col·lectiu, "o la involució", puntualitza l'Ana Maria de Miguel, membre de seMse filtres: "Ara tenim
més visibilitat i més llibertat,
però encara que ja estan qualificades les agressions com a delictes d'odi, estan augmentant". En
aquest sentit, seMse filtres critica
els "comentaris trànsfobs" pronunciats per unes assistents en el
final de la xerrada. sergio carrillo

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

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

02/06 Jana Holgado Cabrera
07/06 Rayan El Hovari Arjona
09/06 Nea Tomoiaga Reyes
14/06 Lipa Evelina

(Martorelles)
(La Llagosta)
(Mollet)
(Mollet)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària
Mollet amb el consentiment de la família

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
08/06 Manuel Amat Garcia
10/06 Gonzalo Dehesa Ramos
PARETS DEL VALLÈS
09/06 Juan Guasch Sors
MONTMELÓ
16/06 Pedro Sánchez Estevez
LA LLAGOSTA
10/06 Juan Blanco López
15/06 Maria Josefa Ibáñez Bernal
SANTA MARIA DE MARTORELLES
12/06 Josefa Torrents Suñé

92 anys
79 anys
72 anys
78 anys
90 anys
90 anys
98 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

1a VISITA
GRATUÏTA

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

30

ANYS

AL TEU COSTAT

“Recupera la teva figura,
ressalta la teva bellesa”

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

Av. Catalunya, 155.
Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

TRUCA I T’INFORMEM

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB
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ECONOMIA

Pastes integrals i vi escumós i dolç a Tasta'l Mercat

Digitalització empresarial

El mercat dels dissabtes de Martorelles acull aquest 18 de juny, de 9 h a
13 h, una nova degustació de productes de proximitat. Els visitants del
Tasta'l Mercat podran tastar pastes integrals i sense sucre i vi escumós i
dolç. Els productes són gentilesa del Celler Can Roda, Raymel i Blasetti.
La clientela entrarà en el sorteig d'una smartbox familiar.

Vuit empreses va iniciar dijous passat el
Programa de creixement i activació tecnològica
per a les companyies de la cadena de valor de
l’alimentació, organitzat a través del Projecte
TTT. El programa està valorat en 6.500 €.

TEIXIT COMERCIAL AMB MÉS D'UN MILER DE PINXOS REPARTITS, L'ACTIVITAT 'EL MERCAT TAMBÉ ÉS FIRA' VA SER UNA DE LES QUE MÉS PUBLIC VA APLEGAR

Èxit de públic en el retorn de Mollet és Fira
L'Ajuntament i els comerciants fan una valoració "positiva" de la mostra que va omplir el centre de la ciutat
s.c.

PLE DE GENT La calor no va frenar que els carrers s'omplissin de gent durant la celebració del Mollet és Fira

l.o.

FENT CUA La degustació dels pinxos del Mercat Municipal, un dels reclams
s.c.

MOLLET. La ciutat va recuperar el
cap de setmana el Mollet és Fira,
després de dos anys d'absència
per la pandèmia. La mostra, que
celebrava la seva 8a edició, és una
de les cites periòdiques que aplega
el teixit comercial de Mollet. Més
de 180 expositors dels sectors de
l'automoció, l'alimentació i el comerç i els serveis van omplir els
carrers del centre de la ciutat i van
aglutinar un total de gairebé 300
establiments comercials.
Des de l'Ajuntament, la regidora
de Comerç, Mercè Pérez feia una
valoració positiva de la mostra
d'enguany: "Estem molt contents
i satisfets. La fira ha tingut moltíssim públic", deia Pérez qui,
alhora, assegurava que Mollet és
Fira és un "gran aparador" per als
comerciants i els agraïa que hagin
estat "al peu del canó", després
de les dificultats que ha patit el comerç durant la pandèmia.
Pérez també veia amb bons ulls
el canvi de format de la fira, que ha
passat a celebrar-se en un únic cap
de setmana, i avançava que de cara
a l'any vinent des del Consistori
es plantegen mantenir el format i
avançar les dates de la fira del juny
al mes de maig.

El sector del motor representat
El sector automobilístic es va instal·lar a l'avinguda de la Llibertat,
l'Illa i la plaça Major. Allà es van
situar diversos expositors de comerços i empreses relacionats

amb el món del motor i la mobilitat. Un d'aquests comerços va ser
el concessionari Molletauto. El seu
cap de vendes, Joaquim González,
destaca l'afluència de públic: "Ha
vingut força gent, el nostre
estand ha estat força ple". El
concessionari és un habitual del
Mollet és Fira, una proposta que,
segons González, "dona dinamisme a Mollet i al seu comerç".
En aquest espai també es van
situar algunes activitats complementàries com: una exposició
de cotxes clàssics, simuladors,
una exposició fotogràfica titulada Mollet a dues rodes, un segle
de fotografies, un escenari per fer
actuacions o un circuit de vehicles
elèctrics pels més petits. Aquesta
última activitat va ser una de les
que més va agradar a la canalla, tal
com explica Carlos Vargas, responsable del circuit: "És una atracció
que ha cridat bastant l'atenció.
Hem tingut molts nens i nenes,
llargues cues d'espera per entrar al circuit".

Roba i menjar a les rambles
Les rambles Balmes i Fiveller i el
carrer de Barcelona van acollir la
segona àrea de la fira, on es van
concentrar els comerços del sector
de l'alimentació i també alguns del
tèxtil i d'altres àmbits. La moda va
triomfar entre els molletans i molletanes, però també ho van fer els
dolços i aperitius que venien els
establiments d'alimentació. Així

ho explica Eulàlia Cullell, de la pastisseria Viñallonga: "La valoració
és positiva. Al matí va estar bé i
al vespre va ser espectacular".
Cullell també agraeix que "tot i la
calor, la gent ha sortit i s'ha parat a mirar i a comprar".
Mollet és Fira no va atreure només comerços de la ciutat, sinó
que també va tenir establiments
d'altres municipis. Un exemple és
Makemola Different Style, un comerç de moda artesanal vingut des
de Barberà del Vallès. La seva responsable, Lia Martínez, afirma que
a Mollet li ha anat "molt bé" i que
la gent de la ciutat "valora molt el
tema artesanal". Per això, Mar-

DUES RODES La Fira, un aparador per a les novetats dels amants del motor

Activitats paral·leles

tínez afirma que de cara a l'any tornarà "sense cap mena de dubte".

MÉS D'UN MILER
DE PINXOS SERVITS
A LA PLAÇA MAJOR
Una de les novetats d'aquesta 8a mostra va ser l'activitat 'El Mercat també
és Fira' que es va celebrar la tarda-nit
de divendres a la plaça Major, a tocar
del Mercat Municipal de Mollet. En la
jornada que va servir per promocionar
els productes del Mercat, es van servir
més d'un miler de pinxos. "No va parar
d'haver-hi gent", deia el president de
l'Associació de Paradistes del Mercat Municipal, el Marc Corominas, qui
afirmava "ens agradaria repetir-ho".

Els serveis, a les Pruneres
Al parc de les Pruneres es van reunir la resta de comerços participants en aquesta fira. En aquest indret es localitzaven principalment
els del sector serveis, però també
s'hi podien trobar d'altres sectors.
Aquí se situava l'stand de Tattoo
Style Mollet. El seu responsable
afirmava que, en el seu cas, poder
fer tatuatges a la mateixa fira els
ajuda molt "amb la gent que no té
temps de venir a l'estudi". També
explicava que molts comerciants
participants van manifestar la seva
intenció que la fira s'allargui més
dissabte a la nit, perquè és "quan la
gent comença a sortir". Ell i altres

comerciants proposen tancar a les
0 h, en comptes de les 21 h.
El parc també va acollir l'escenari principal de Mollet és Fira,
on es van realitzar gran part de les
actuacions i espectacles del cap de
setmana.
D'aquesta manera, la fira va tornar després de dos anys d'aturada
forçosa per la pandèmia amb un
èxit d'establiments participants i
de clients i assistents. Lluis Farré,
president de l'ADHEC, feia una valoració "molt positiva" de l'esdeveniment. El president destacava
l'afluència de visitants: "Ha vingut molta gent malgrat la calor
que ha fet". El president de l'entitat també va voler agrair el suport
del comerç de Mollet en aquesta 8a
edició. s.c./a.m.
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ALIMENTACIÓ L'ACTE EL VA ORGANITZAR L'ATENEU COOPERATIU I CINC QUARTERES

PREMIAT PER LA MILLOR ACTIVITAT MEDIAMBIENTAL

Una jornada a Gallecs per
estendre el consum agroecològic

Can Roda guardonat amb
els Vinari d'Enoturisme
can roda

March, expert en plantes, de l'empresa Naturalwalks.
"Estem molt contents. No ens
ho esperàvem", manifestava la
Pepi Milà, propietària del celler
martorellesenc que amb aquest
guardó situa una de les seves propostes enoturístiques com la millor de Catalunya.

cinc quarteres

Foment de la innovació

AMB EL GUARDÓ Pepi Milà
A GALLECS Els participants de la trobada organitzada dissabte sobre els grups de consum agroecològic
GALLECS. L’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental i el grup de consum agroecològic Cinc Quarteres,
de Mollet, van organitzar dissabte
una trobada a Gallecs en la qual es
van tractar les diferents formes i
grups de consum existents.
D’una banda, des de Cinc Quarteres hi havia la voluntat de conèixer
altres grups de consum i altres formes de funcionar i d’organitzar-se,
“perquè estem en aquest procés
de repensar l’organització interna per ser més sostenibles,
per repartir-nos millor la feina
i per potser arribar a més gent”,
explica en Marc Fernández com a
tècnic de l’Ateneu Cooperatiu i alhora membre de Cinc Quarteres.
Per al grup de consum, l’esdeveniment també va servir per fer una
jornada més distesa i celebrativa,
després d’un any i mig de funcionament.
Pel que fa a l’Ateneu Cooperatiu,
la trobada era una oportunitat de

posar en comú diferents models
de consum agroecològic i fer-los
visibles, així com de ser un acte
formatiu per al grup i alhora visibilitzar bones pràctiques de la comarca.gram.

ven tant a sòcies com a no sòcies –
amb preus diferenciats–. En aquest
cas, ja no hi ha una comanda de cistelles tancada i s’organitzen de manera més professionalitzada.

El grup de consum molletà
Els projectes
La xerrada la van dur a terme tres
projectes diferenciats però que
formen part de la mateixa família: el consum agroecològic organitzat. Hi havia La Magrana, de la
Garriga, un grup de consum molt
autogestionat, sense persones ni
tasques professionalitzades, i que
ara compta amb unes 12 famílies.
També va explicar la seva experiència La Fresca, de Cardedeu, un
projecte que va decidir fer el salt
a cooperativa amb botiga i que
gràcies a això han aconseguit fer
un salt d’escala i tenir quasi 300
sòcies.
I per últim, La Feixa, de Mataró,
un supermercat cooperatiu que

Cinc Quarteres s’abasteix de la cistella de La Magalla i del pa del Sergi
Massamare, que fa el pa a Martorelles amb farines ecològiques de
Gallecs, i cada setmana reben les
cistelles a la Tramolla. Tot i no estar buscant activament nova gent
que s’afegeixi al grup de consum,
sí que tenen un volum de participants que els permet rebre noves
famílies. En aquest cas, les famílies interessades s’hi han de posar
en contacte mitjançant el correu
grupconsummollet@gmail.com.
La voluntat del grup és "arribar a més gent i que el consum
agroecològic sigui més accessible i més extensiu", va concloure
Fernández.

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El
celler Can Roda ha rebut el premi
Vinari d'Enoturisme a la Millor Activitat Mediambiental de Catalunya. El guardó, que van recollir les
germanes Pepi i Rosa Milà, ha estat pel curs de plantes comestibles
i maridatge de vins que realitza el
celler en col·laboració amb Evarist

Els Premis Vinari d’Enoturisme
2022, organitzats pel diari digital
Vadevi, es van donar a conèixer
dijous 9 de juny en un acte celebrat als jardins del Restaurant El
Celleret de Família Torres, a Pacs
del Penedès.
L'objectiu d'aquests guardons
és potenciar l’enoturisme de qualitat a Catalunya i fomentar-ne la
difusió com a activitat de proximitat i estimular-ne la pràctica.
També es proposen incentivar
els cellers, empreses i/o entitats
d’àmbit privat, amb seu a Catalunya, a la millora contínua de les
seves ofertes i a innovar a l’hora de
plantejar noves propostes. a.mir

ECONOMIA ES FARÀ EL PRÒXIM 20 DE JULIOL, A LES 19 H

El Casal acull una xerrada
sobre el futur de les pensions
MOLLET. Davant la situació d'inflació fruit de la guerra d'Ucraïna
i l'especulació del sector de les
elèctriques, el Casal Cultural de
Mollet acollirà el pròxim dia 20 de
juliol, a les 19 h, una xerrada-colloqui sobre el futur de les pensions. La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet s'encarrega

d'organitzar aquest acte obert a la
ciutadania. Amb el títol La situació
econòmica pot perjudicar el futur
de les nostres pensions?, la xerrada anirà a càrrec d'en Ramon Pla
Marco, coneixedor del sistema públic de pensions, historiador, sindicalista i exmembre del Consell
de la Gent Gran de Catalunya.
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Altes capacitats intel·lectuals
i la 'paret de vidre'

Editorial

DIÀLEG I ALTERNATIVES
En el seu discurs d'investidura, la nova alcaldessa de Mollet, Mireia
Dionisio, proclamava el seu compromís amb el diàleg amb tots els grups de
l'oposició, amb un canvi en les "maneres de fer" per fomentar-ne l'entesa.
Implícitament, aquesta afirmació denota les mancances que fins ara hi ha
hagut en les relacions entre els diversos responsables polítics municipals
i és de valorar la voluntat d'esmena expressada. La cordialitat, el respecte
vers l'adversari polític, l'escolta i la confrontació de models i propostes no
hauria de ser una rara avis en política –tot i que malauradament, sembla
que ho és– però tampoc ha de ser sinònim d'homogeneïtzació, uniformitat
i invisibilització de projectes. Un dels fonaments de la democràcia és la
diversitat d'opinions i cal que els partits molletans recullin les diferents
visions de la ciutat, opcions confrontades i alternatives a l'actual model,
perquè precisament això és el que enriquirà Mollet i els seus ciutadans.

Finestrals
i mosquiteres

FOLLETS INFORMATIUS

L

a vida que portem està farcida de
distraccions, de múltiples tasques
i d’un sense descans abusiu que
facilita trobar-se en una contínua
frustració que no arribem a tot o, pitjor, sentir que avancem una pantalla i ens endarrerim tres o quatre. Alguns dels símptomes
terribles són no veure un elefant a la porta
de casa o no entendre què ens estan dient
o informant. O directament, entendre-ho al
revés. Els fonaments bàsics del llenguatge
o de la reflexió no admeten simplificacions
tan decadentistes. El títol mateix d’aquest
article és una prova al lector. Heu llegit “fullets” on hi posa “follets”? Aquests follets són
follets entremaliats, benignes o malignes?
Això és una petita broma, però al cap del dia,
quantes simplificacions o tergiversacions
ens allunyen de la realitat? Em centraré aquí
en dos temes ben actuals: la llengua catalana
i la guerra russoucraïnesa.
Cada cop més, observo que s’està multiplicant un argument previ a l’ús de la llengua catalana en què s’és indulgent amb el
seu empobriment. Fins i tot en el gremi
cultural hi ha qui diu que no importa massa metrallar-nos amb faltes d’ortografia,
semàntica o sintaxi, que el que importa és
usar la llengua com sigui. Però jo veig que
la llengua si no parteix de premisses clares,
va enrere; qui no té la prioritat de tenir un
mínim de cura amb el seu idioma, no només empobreix la capacitat de transmissió

ISIDRE OLLER
Químic

de missatges i idees sinó que també el porta a ser menys parlat. Si els parlants d’una
llengua no tenen respecte a la seva llengua,
com volen transmetre als altres parlants
res de positiu? I directament, si aquests
parlants no utilitzen la seva llengua quan
és el seu dret, qui ens farà avançar en l’ús
d’aquesta llengua, potser els marcians?
Potser els qui ja fan focs follets? Joseph
Brodsky en el discurs de recepció del seu
Premi Nobel de Literatura va dir “La llen-

Qui no té un mínim de cura amb
el seu idioma, empobreix la
capacitat de transmissió i el
porta a que sigui menys parlat

RIBAS I ROCA
Formadora i Orientadora
educativa en Altes Capacitats
@reptealtescapacitats

rribem al final d’un nou curs escolar,
el segon després de la pandèmia, i
constatem que hi ha algunes coses
que no canvien. Hi ha uns alumnes
en especial que segueixen topant, curs rere
curs, amb una paret invisible. Invisible per a
molts, però que ells i les seves famílies palpen i
pateixen de primera mà. Són els infants i joves
amb Altes Capacitats Intel·lectuals.
Aquesta paret la conformen diverses peces:
començant per la gran ignorància que encara
hi ha a l’entorn d’aquesta realitat (malgrat
la quantitat d’articles, llibres, publicacions i
cursos que aborden el tema), passant per docents desorientats i “negacionistes” amb què
les famílies han de “batallar” per aconseguir,
tan sols, un reconeixement del seu tret diferencial, i acabant amb un sistema burocràtic
rígid que no els facilita gens el camí.
Els infants i joves amb Altes Capacitats Intellectuals (al voltant d’un 10% del total segons
l’OMS) se’ls hauria de garantir una atenció especial que segueix sent, tot i alguns avenços
per part d’escoles pioneres que mostren una
sensibilitat i compromís considerables vers
aquests infants, molt difícil d’aconseguir. Milers (sí, milers) de nens i nenes, només a Catalunya, no reben sistemàticament l’atenció

A

que necessiten per no veure’s abocats a una
situació d’avorriment, frustració, apatia i pèrdua total de l’interès en les tasques escolars.
Apatia que pot derivar en comportaments
disruptius i fins i tot en abandonament escolar. I encara més greu, els talents i fortaleses
que aquests infants i joves porten a dins no
afloraran mai, si des dels entorns escolars, on
s’haurien de potenciar, només intentem que
no destaquin, amb l’esperança que es tracti
“només” d’una precocitat de l’infant en qüestió i que amb el temps s’acabarà “igualant”
amb la resta dels seus companys.
Si seguim permetent que això passi, la societat de demà es perdrà les grans aportacions
que aquest petits ciutadans d’avui li podrien
oferir. Perquè segons reconeixen nombrosos
experts en la matèria, el talent que no es cultiva
acaba per desaparèixer. I de veritat ens podem
permetre seguir perdent més talent?
Com podem començar a enderrocar aquesta paret de vidre? El primer i primordial seria
desterrar els vells mites que encara perviuen
al voltant d’aquest col·lectiu, així com l’estigma que arrosseguen i que els fa sovint objectius perfectes per a la discriminació.
Els infants i joves amb Altes Capacitats existeixen, són molts més dels que creiem, però no
són com ens els han representat al cinema. Per
ajudar-los, primer els haurem de conèixer a
fons. El repte no és petit, però com més persones coneguin i estiguin conscienciades sobre
aquesta realitat, confiem que més prima es tornarà la “paret de vidre” per a aquests infants.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

gua no és l’instrument que té el poeta per
expressar-se, sinó que ell és l’instrument
de què se serveix la llengua per garantir la
seva existència”. O sigui, la llengua depèn
clarament del que en fem els que l’usem:
poetes, advocats, pagesos, policies o lladres. No es pot repicar tant a favor de la
llengua i després no fer res per ella, o directament, ser la germaneta pobra de les
institucions. I que la majoria calli és un
escàndol.
I acabo a Ucraïna amb una broma que
ens volen fer empassar a tothom: crims de
guerra.
Això sí que és de follet informatiu de traca i mocador! Quina vergonya! Crims de
guerra! La guerra, la guerra és el crim!
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L’expert respon
ORIOL ESCURA

Cave Canem

Politòleg, humanista i advocat

PERQUÈ JA NO SOM JOVES

É

s molt probable que jo
no tingui suficients habilitats tecnològiques
per fer una bona recerca a la xarxa, sobretot
quan suggeriments sorneguers de
l'entorn et burxen a parlar de la
successió produïda a l’Alcaldia de
Mollet i t’enxampen desconnectat.
D'entrada hauria d’assumir aquesta limitació meva com a pròpia de
gent madureta, però llavors he
pensat que això no podia ser perquè comparteixo generació amb la
nova alcaldessa Dionisio, així com
amb les altres candidates de l’oposició, Vilaret i Escribano, i segons
la poc variada informació que he
trobat sobre aquest relleu, hauria de compartir amb elles virtuts
fresques com l’energia, el coratge,
la il·lusió, l’optimisme, el canvi, el
nou tarannà... Permeteu-me somriure. Ara mateix tanco els ulls i sé
que els d’aquesta fornada ja compartim unes quantes tornades a
casa de matinada, després de reunions feixugues, sabent que l'endemà cal fer bona cara. Ara, l’afegitó
és que ja no només hem de pensar
en quines propostes i decisions
hem d’adoptar per ser responsables amb l’herència rebuda i millorar la societat on viurem, sinó
també tenir present quin llegat volem deixar al futur. Ras i curt: ja no
som cap relleu, ja no som joves i si
algun polític d’aquesta fornada ho
afirma, espero que no se li escapi
el riure. Tots ja som prou grandets
per no haver après a ser cínics i
elegants.
Cercant la informació sobre el
relleu a l’Alcaldia molletana he
hagut de consolar-me igualment
amb aplicar també aquesta idea
als responsables periodístics:
tampoc són cap novetat i també
incorren en vicis inveterats. Si no,
no m’hauria de costar trobar quelcom més interessant que panegírics de l’exalcalde, referències al
matriarcat molletà i els fragments
de discursos basats en la ritualització de sentiments, declaracions
de bones intencions i posicionaments que ja es donaven per descomptat de les protagonistes de la
cerimònia del relleu. No hem passat dels tòpics.
Per tant, sí que puc afirmar que
hem perdut una bona ocasió de
canvi, o si més no, d’evidenciar-lo,
pel que fa a aquesta sessió d’investidura. I recalco que el traspàs
d’una Alcaldia es fa amb una sessió d’investidura en la qual no només es voten candidatures, sinó

també programes de govern. Ens
calia això: que s’exposessin i comparessin els programes de govern
de les opcions d'aquesta investidura. No sortim d’unes eleccions,
però sí que les tindrem aviat, i el
context de crisi triplicada –la del
deute públic i la pandèmica, seguides ara per les especulacions
de mercat excusades en la guerra–
exigeix peremptòriament un discurs de clara vocació estratègica
basat ja, ara mateix, en propostes
i objectius concrets.
Així doncs, si per exemple parlem de sostenibilitat i medi ambient, cal abordar la relació de la
ciutat amb el Besòs, quins reptes
hi ha pendents per a la continuïtat de Gallecs, i com ens posicionem i relacionem amb grans

Ja no som cap relleu i si
algun polític d'aquesta
fornada ho afirma, espero
que no li escapi el riure
L'extrema dreta s'alimenta
de la retòrica que no aborda
les solucions de les angoixes
i incerteses de molta gent
infraestructures viàries com una
AP-7 col·lapsada i uns serveis de
ferrocarrils nefastos. Si volem un
Mollet “més verd” –molt lorquià
sens dubte– caldrà pensar quin
és el criteri de gestió de zones
verdes: ubicació, manteniment,
incardinació de les seves funcions
mediambientals en el seu entorn,
usos, aprofitament del mantell
freàtic aplicable... i evidentment,
en escriure tot això, no puc evitar fer-ne derivacions: si parlem
de l’aigua cal pensar també en
altres recursos, en com els gestionem i amb quin repartiment de
costos i beneficis i, lligat a això, a
quin model de sostenibilitat socioeconòmica volem que Mollet hi
contribueixi. Però per altra banda, no puc deixar de pensar en
la implicació de la gent, a la qual
només li ha quedat el residual rol
cívic de protestar i mobilitzar-se.
Som capaços de conjurar l’estructura demofòbica i no inclusiva de
l’actual marc polític institucional?
Perquè això no només és crucial
per a les polítiques de “Mollet més
verd” o de gestió de recursos, sinó
també per a allò tan bonic com la
“política per a les persones” o dels

“escuts socials”. Si volem que els
serveis públics no esdevinguin
mer assistencialisme i donin el
millor de sí amb criteris universalistes i plenes garanties, cal debatre inclusivament amb la ciutadania, assumint-ne radicalment la
seva pluralitat. Un debat que, per
cert, vaig trobar a faltar en quelcom tan cabdal com el POUM i la
manca del qual arrossegarem durant temps com una llosa.
Ja no es tracta només que Mollet es recuperi, que assumeixi el
seu paper clau de ròtula al nord
de Barcelona i que torni a consensuar amb els municipis veïns
una política compartida que ens
dinamitzi, que siguem capaços de
verbalitzar amb precisió la recepta per entomar els reptes actuals i
futurs, sinó també que ho puguem
fer trepitjant ben fort perquè tenim la força de la ciutadania que
ho ha assumit conscientment com
a projecte propi mitjançant el debat inclusiu abans esmentat.
Si no som prou diligents amb
això, ja no som tan joves per a
creure que evitarem una cosa tan
nefasta i antipolítica com és la xacra de la ultradreta. En part, ella
s’alimenta d’aquestes mancances
que abans he explicat, d’aquest cofoisme, d’aquest orgull redundant
de ser de Mollet i al servei de Mollet, etc. de la retòrica que no aborda les solucions de les incerteses i
angoixes de molta gent que potser
no ens entendrà. La mateixa retòrica que encara no ha sabut abordar conflictes enverinats com, per
exemple, l’enquistat amb part dels
veïns musulmans que volien instaurar una mesquita a Mollet.
Tinguem-ho clar: el 2023 és
molt probable que alguns escons
de l’Ajuntament de Mollet siguin
embrutats pel cul de la ultradreta i hàgim de sofrir el discurs de
la destrucció de la política a casa
nostra. Hi ha una possibilitat que
això pugui condicionar la nostra
agenda i que ens impedeixi establir objectius polítics estratègics
consensuats i fonamentats en el
debat ciutadà inclusiu. Per això
confio que les meves companyes
de generació faran públic quins
compromisos pensen adoptar entre totes per a conjurar el perill de
la presència de la ultradreta en la
política molletana, primer principi a partir del qual es pot bastir la
resta. Perquè ja no som joves i tenim prou experiència per a saber
de què estem parlant i què ens hi
juguem.

Canvi de torn? Rebaixa salarial?
Què fer quan et canvien les
condicions de treball?
Per últim, també és un requisit
imprescindible per ser considerada vàlida, que l’empresa notifiqui
la modificació al treballador afectat per escrit i amb un preavís
mínim de 15 dies.

Clàudia Guasch
Advocada
de Col·lectiu Ronda
En el món del Dret laboral es parla d’una modificació substancial
de les condicions de treball quan
l’empresa pretén imposar-nos
una alteració significativa de qualsevol dels aspectes fonamentals
de la relació laboral. En general,
es tracta de canvis que afecten la
jornada de treball, l’horari, les nostres funcions o la retribució però
aquest no és pas un llistat tancat
i es considera una modificació
substancial qualsevol que afecti
un element transcendent del
contracte de treball.
La legislació estableix diferents
requisits a les empreses que pretenguin impulsar una d’aquestes
modificacions que poden suposar, entre d’altres, veure reduït el
nostre salari o modificat l’horari.
El primer d’aquests requisits és
que caldrà demostrar l’exis·
tència de causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o de
producció que justifiquin la necessitat de la mesura. És a dir, no
es pot imposar una d’aquestes
modificacions de forma arbitrària.
A banda, la modificació només es
podrà tramitar de forma individual quan en un període de 90 dies
no afecti a un determinat percentatge de la plantilla. En el cas de
les empreses de menys de 100
treballadors, la immensa majoria
de les que existeixen al país, la
modificació haurà de tramitar-se
a través d’un procediment col·
lectiu quan en el termini dels
esmentats 90 dies afecti almenys
a 10 persones. La conseqüència
d’incomplir amb aquest requisit
és que la mesura esdevé nul·la i
ha de deixar d’aplicar-se, restituint les condicions de treball prèvies a la modificació.

Què podem fer si se’ns aplica
una modificació substancial?
Si la modificació en qüestió s’ha
tramitat legalment complint amb
els requisits que us hem explicat,
la persona afectada pot actuar de
tres formes diferents: acceptar la
mesura, impugnar judicialment
la decisió empresarial o rescindir
el seu contracte amb dret a una
indemnització i a accedir a la situació legal de desocupació.
L’opció d’acceptar-la no requereix
de cap explicació addicional. Respecte la segona, la impugnació judicial, disposem de 20 dies hàbils
a comptar des de la notificació
de la modificació per tal d’impugnar la decisió empresarial.
En aquest cas, serà un jutjat social qui decidirà si la modificació
és procedent o no ho és amb la
conseqüència que si s’aprecia improcedent, l’empresa haurà de retirar-la i restablir les condicions
laborals prèvies. Si la modificació es declara improcedent però
l’empresari incompleixi l’obligació
de reintegrar-nos a les condicions
laborals prèvies, la persona treballadora tindrà dret a rescindir
el seu contracte i extingir vo·
luntàriament la relació laboral
percebent la indemnització que
correspon als acomiadaments
improcedents (33 dies de salari
per any treballat amb un topall de
24 mensualitats).
El dret a rescindir el nostre contracte es manté, fins i tot, en cas
que la modificació impugnada es
declari procedent i sempre i quan
afecti a: a) jornada de treball b) horari i distribució del temps de treball c) règim de treball a torns d)
retribució o e) sistema de treball.
En tots aquests casos, malgrat
es declari que la mesura està
justificada, podrem rescindir el
contracte i accedir a la situació
legal de desocupació amb dret a
percebre la prestació d’atur. Això
sí, quan aquesta sigui la situació,
la indemnització que percebrem
serà de 20 dies de salari per any
treballat amb un topall de tan sols
9 mensualitats.

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

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

www.cronda.coop
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Miguel Luque suma tres medalles al Mundial

Uns subcampions al Mollet HC

El nedador paretà Miguel Luque s'ha penjat tres medalles al Mundial
de natació paralímpica de Madeira (Portugal). L'esportista va
aconseguir la plata als 50 m braça, la seva especialitat, i dos bronzes
als 150 m estils i als relleus mixtos 4x50 m estils. El paretà encara
tindrà alguna oportunitat més de pujar al podi els pròxims dies.

El benjamí B del Mollet HC es va proclamar
subcampió de la Copa Federació. L'equip
molletà va caure a la final, disputada a Bigues
i Riells, davant el CP Monjos per 4-5, després
d'haver superat diverses eliminatòries prèvies.

ESCACS EL CLUB D'ESCACS MOLLET VA CELEBRAR EL SEU GRAN CAP DE SETMANA DE COMPETICIÓ

BÀSQUET EL CLUB HA GUANYAT EL CAMPIONAT TERRITORIAL
UEB sant Fost

Els escacs tornen al Mercat
Vell amb el Memorial Ezequiel
Martín i la Lliga Escolar
s.c.

any han tingut menys participants:
"L'any passat va anar molt bé,
la gent tenia més ganes. Aquest
any ens ha coincidit amb altres
tornejos". Sobre la importància
d'aquesta jornada per al club, el
president destaca que el memorial està "plenament consolidat" i
sempre és "molt disputat" i amb
"jugadors de primer nivell".
Sobre el fet d'ajuntar les dues
competicions en el mateix cap de
setmana, Ramón Caro afirma que
el motiu principal és "la logística", tot i que també admet que els
ajuda a tenir "més visibilitat".

Escacs per als joves
AL MERCAT VELL Els escacs van omplir l'equipament tot el cap de setmana
MOLLET. El gran cap de setmana del

Club d'Escacs Mollet va tornar al
Mercat Vell, després de dos anys
convulsos per la pandèmia. La
sala va acollir dissabte el final de
la Lliga Escolar i diumenge la 14a
edició del Memorial Internacional
Ezequiel Martín.
Un total de 70 jugadors van
participar en el memorial, en una
edició amb menys participació de
l'habitual, que rondava els 100
participants. El xilè Fernando Va-

lenzuela, del Barcelona CE, va ser
el guanyador del memorial, proclamant-se així el catorzè campió
diferent de la competició, ja que
ningú ha repetit mai victòria. El
podi el van completar Marc Narciso, de l'Ateneu Colón, i l'argentí
Tomás Sosa.
Ramón Caro, president del Club
d'Escacs Mollet, valora el memorial d'aquest any com "intens" perquè s'han estat "adaptant a la situació". Caro reconeix que aquest

El dia anterior es va celebrar, també al Mercat Vell, la final de la Lliga Escolar d'escacs. El torneig va
comptar amb una cinquantena de
nens i nenes de les escoles de Mollet i d'altres municipis de la zona.
El guanyador de la classificació
general va ser Michael Lambert,
qui també va aconseguir la primera posició a la categoria ESO. A
les modalitats de Primària els triomfadors van ser Lluc Lleonard,
Gerard Cabello i Roger Martos. Per
centres educatius, l'escola Polinyà
va ser la més exitosa, seguida de
l'escola Sant Gervasi de Mollet i la
Tabor de Santa Perpètua. s.c.

TEMPORADA PERFECTA El Sant Fost ha aconseguit tot el que podia aquest any

La UEB Sant Fost és
campiona de Catalunya
SANT FOST. El sènior masculí de
la UE Bàsquet Sant Fost s'ha proclamat campió de Catalunya de la
divisió Campionat Territorial, després de guanyar la final catalana.
L'equip santfostenc va arrencar
la final a quatre el dissabte davant

el CB Bellvei, l'amfitrió i campió de
Tarragona. Els de Sant Fost van
guanyar per un clar 79-95 i es van
classificar per la final. Diumenge
el seu rival va ser el CN Tàrrega, el
campió de Lleida, al qual van superar per 68-74.

PATINATGE ARTÍSTIC LA JORNADA SE CELEBRA AQUEST DISSABTE

El Festival del Club Patí Sant
Fost arriba a la setena edició
SANT FOST. El Club Patí Sant Fost organitza una nova edició del Festival

de Patinatge Artístic. La setena edició del festival se celebrarà aquest dissabte a partir de les 20 h al Pavelló 2 del municipi. La jornada permetrà
als patinadors del Club Patí Sant Fost exhibir les seves coreografies. El
festival comptarà també amb alguns clubs i patinadors convidats.

dV, 17 juny 2022

ESPORTS

BÀSQUET 22 EQUIPS ES VAN REUNIR PEL TORNEIG SOLIDARI
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BÀSQUET EL PRESIDENT DEL CB MOLLET FA BALANÇ DE LA TEMPORADA A NIVELL D'EQUIPS BASE

ramon denuc

Carlos Nuez: "La pandèmia ens
ha afectat i perjudicat molt"
s.c.

MOLLET. El CB Mollet ha comptat

EQUIPS MINI El mini del Femení Sant Adrià va guanyar la categoria femenina

Exitosa 2a edició del
torneig de mini bàsquet
MOLLET. El Torneig de Mini Bàsquet del CB Mollet i la Fundació
Aíto García va celebrar la seva segona edició el passat cap de setmana. 22 equips de categoria mini es
van reunir al Pavelló Plana Lledó i
al Centre d'Esport Ca n'Arimon per
la jornada solidària de bàsquet.
El Sese Bàsquet va guanyar en
categoria masculina, mentre que

el Femení Sant Adrià va ser el triomfador en la femenina.
Carlos Nuez, president del CB
Mollet, valora el torneig com "un
èxit" i relata que va ser "una festa" i "una competició relativa,
no massa seriosa". A més, també
hi va assistir Aíto García, que va
passar una estona amb les famílies
que hi van assistir.

aquesta temporada amb quasi una
trentena d'equips, entre masculins
i femenins, amb uns resultats molt
diversos. Carlos Nuez, president
del CB Mollet, valora la temporada
en general per a tots els equips del
club com "irregular, uns equips
millor i altres pitjor", tot i que
assenyala que això "sempre ha
estat així, cada any".
Nuez reconeix que la pandèmia els "ha tocat molt" perquè
ha notat com els nens i nenes "no
fan esport com ho feien abans".
El president afirma que ara estan
"intentant recuperar això". Els
equips pre-minis i els minis són els
que més està costant de recuperar,
segons el del club molletà.

La LEB Plata no incentiva
El CB Mollet ha comptat per primer
cop en molts anys amb un equip
a la tercera divisió del bàsquet

POLIESPORTIU L'AJUNTAMENT VA ORGANITZAR LA FESTA PER TOTS ELS CARRERS I EQUIPAMENTS

La Festa de l'Esport omple
els carrers de Santa Maria
SANTA MARIA. Santa Maria de Martorelles va tenir dissabte passat la
seva jornada més esportiva amb la
Festa de l'Esport. Prop d'un centenar de persones van participar
en les diferents propostes esportives. El municipi va gaudir d'un
matí ple d'activitats destinades
principalment a nens i nenes, però
amb propostes també per a adults

i gent gran.
La Festa de l'Esport va començar amb la caminada, una cursa
infantil i una bicicletada popular.
El Pavelló Poliesportiu va acollir
les següents activitats: bàsquet,
futbol i handbol. Per acabar, Ball,
tennis, bàdminton i tennis taula
i escacs van arrodonir la jornada. Totes aquestes activitats van

anar acompanyades d'una tirolina
i un rocòdrom al carrer del Carme,
que van ser les favorites per a la
majoria de nens i nenes.
Lydia Calvet, regidora d'Esports
de Santa Maria, afirma que des de
l'Ajuntament estan "molt contents" perquè hi va haver "força
participació". La regidora creu que
es van fer "moltes coses" per un poble com Santa Maria i que els infants
van ser "els que més van participar". Sobre futures edicions, Calvet
afirma que la idea del consistori és
"seguir fent-la" al juny, abans del
final del curs escolar.

CARLOS NUEZ El president a la pista del Pavelló Municipal Plana Lledó
espanyol. Seria lògic pensar que
aquest fet anima els equips base
del club, però Carlos Nuez explica
que no és així: "Són coses molt
diferents. Per això hauries de
tenir molts anys a la categoria i

jugadors sortits d'aquí jugant a
la divisió". Nuez afirma que "les
famílies venen a veure el primer equip", però que aquest fet
no està atraient més nens i nenes
al club. sergi casanovas

CICLISME EL CC PLANA LLADÓ FARÀ EL MEMORIAL EL 2 D'OCTUBRE

Torna el Memorial Pelegrí Pi
MOLLET. El Memorial Pelegrí Pi de
ciclisme torna el 2 d'octubre. El CC
Plana Lladó organitzarà la 32a edició de la prova després de dos anys
d'absència per la pandèmia. Les
inscripcions ja estan obertes i tenen un màxim de 400 participants.
La marxa del CC Plana Lladó
mantindrà les dues versions del
recorregut: la de 80 km que passa
per Gallifa i la de 94 km que passa per Granera. La jornada també
servirà per homenatjar els ciclis-

tes Melcior Mauri, Juan Cariñena i
Juan Carlos Cariñena. A la prova, hi
haurà premis pels tres millors en
categoria masculina i femenina.
El president del CC Plana Lladó,
Germán Viejo, destaca la tornada
del memorial després de la pandèmia: "Tornem a agafar un projecte pel qual tothom tenia molta il·lusió". El dirigent reconeix
que "costa tornar", però que no
podien permetre's perdre aquesta
jornada.
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ATLETISME L'EDICIÓ D'ENGUANY S'ESTÀ DISPUTANT A LA PISTA PEDRA SALVADORA DE MOLLET

Més de 300 atletes participen a
l'inici dels Campionats del Vallès
CA MOLLET

MOLLET / BAIX VALLÈS. La 58a edició dels Campionats del Vallès
d'atletisme ja estan en marxa.
Diumenge passat es va disputar la
primera jornada, quan més de 300
atletes dels dos vallesos van competir a la pista Pedra Salvadora de
Mollet. La segona i última jornada
es disputarà aquest diumenge a la
mateixa ubicació.
La primera jornada va comptar
amb fins a 13 curses en pista i 8
proves de salts i llançaments. Per
part del Baix Vallès, van participar el CA Parets, el CA Montornès
i l'amfitrió, el CA Mollet.
Marcos Venteo, president del CA
Mollet, valora positivament la primera jornada: "A nivell d'organització, ha anat de 10, tot i que
feia una calor espectacular". El
president remarca que a aquest
tipus de campionats solen anar atletes menys habituals dels clubs i
que, per tant, suposen "una oportunitat" per a aquests esportistes.
Venteo també assenyala que la

JORNADA ATLÈTICA Esportistes de tot el Vallès han participat a la jornada

competició va estar "bastant repartida entre els clubs".

Tornada a les pistes
La segona i última jornada de la
competició es disputarà aquest
diumenge, de nou a Mollet. Aquest
cap de setmana hi haurà unes no-

ves 12 curses i 8 proves de salts i
llançaments. Marcos Venteo reconeix que esperen"menys atletes"
per la segona jornada.
Un cop finalitzada la competició
se sumaran els punts i coneixerem
el club campió de la 58a edició dels
Campionats del Vallès. s.c.

Álex Sánchez és
segon d'Espanya
per equips

La Gurrinada, del
pròxim 15 de juliol,
obre inscripcions

MOLLET. L'atleta molletà Álex Sán-

SANTA MARIA. La Gurrinada ja té
data per a la seva quarta edició: el
15 de juliol. La cursa nocturna tindrà un recorregut d'11,5 km amb
un desnivell positiu de 330 m. Les
inscripcions per a la prova ja estan
obertes.
La Gurrinada començarà a les 22
h i està reservada als majors de 18
anys o als menors acompanyats o
amb autorització i serà obligatori
per a tots els participants portar
llum frontal. Durant la prova hi
haurà un avituallament de refrescs i al final els esportistes podran gaudir d'un entrepà i beguda.
El temps màxim per acabar la cursa serà de 1.45 h
La cursa s'emmarcarà en el programa de Festa Major i tindrà un
màxim de 200 participants.

chez ha aconseguit la segona posició a la Divisió d'Honor de la Lliga
de Clubs d'Atletisme amb el seu
equip, el Barça. La final, disputada
a La Nucia (Alacant), va significar
el retorn de Sánchez a les competicions de clubs, després d'un any
apartat per una lesió.
Álex Sánchez va ser el representant del Barça al llançament de javelina. El de Mollet no va realitzar
la seva millor actuació i va finalitzar en cinquena plaça amb una
marca de 65,90 m. L'atleta reconeix que la seva actuació personal
ha estat "una mica malament",
però es mostra confiat per les pròximes competicions. Tot i això,
Sánchez va aconseguir un nou
podi en una competició nacional.

Torneig de pàdel Panda Raid a Can Prat
I.P.

POLIESPORTIU LA TEMPORADA VA ACABAR DIJOUS AMB UNA FESTA DE CLOENDA A CA N'ARIMON

Prop de 400 persones
participen al Mou-te!
MOLLET. El programa esportiu
Mou-te! tanca un any més amb la
festa de cloenda a Ca n'Arimon.
Prop de 400 persones han participat enguany les seves activitats,
destinades a adults i a la gent gran
per potenciar l’activitat física i esportiva, així com els hàbits de vida

saludables.
La festa de cloenda d’aquest
curs, celebrada dijous, va tenir un
format diferent de la d’altres anys.
Es van fer màsterclass relacionades amb les activitats que s’han
dut a terme al llarg del curs, com
pilates, tonificació o ball. Al final

d'aquestes classes, es va fer una
desfilada amb tots els grups i l'entrega d'obsequis corresponent.
El regidor d’Esports, Josep Monràs, es mostra satisfet amb l'execució del programa aquest curs: “Tot
i les circumstàncies difícils i
complexes per les quals hem
passat aquests darrers anys,
des de l’Ajuntament hem tingut
clar que calia buscar fórmules
imaginatives per seguir potenciant l’activitat física i la salut
d’aquest col·lectiu”.

El Pàdel Can Prat va celebrar dissabte el torneig de pàdel en col·laboració amb
el projecte de la Panda Raid de l'Ignasi i la Laia Pol. 33 parelles de jugadors i
jugadores van participar en la competició, celebrada dissabte a la tarda i de
caràcter familiar i lúdic. Ignasi Pol, pilot i mecànic del projecte de la Panda
Raid, valora la jornada positivament: "Va haver-hi gent i vam poder fer tot el
que volíem". El mecànic afirma que era una tarda "per gaudir i passar-s'ho
bé" i que així va ser amb "un ambient lúdic i en família".
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TENNIS L'EQUIP FEMENÍ S'HA PROCLAMAT CAMPIÓ DE LA LLIGA CATALANA DE PRIMERA DIVISIÓ

FUTBOL | Primera Catalana EL PRIMER EQUIP ES REFORÇA

El Club Tennis Mollet torna a
aixecar un títol 20 anys després

Comencen els fitxatges
pel CF Mollet UE amb
quatre incorporacions

CT MolleT

CAMPIONES L'equip femení ha guanyat el títol del Campionat de Catalunya
MOLLET. L'equip femení del Club
Tennis Mollet va guanyar el passat
dissabte el Campionat de Catalunya absolut d'equips femenins.
El conjunt molletà va superar a la
final, disputada al Calderí, al CT
Reus Monterols per 3-1.
L'equip del CT Mollet va arribar

a la fase final del campionat després d'acabar en primera posició
a la fase de lliga. A la fase final, el
club molletà va començar guanyant a El Catllar i al CD Terrassa
Hockey a les primeres rondes. A la
final, les jugadores del Mollet no
van donar opció al CT Reus Monte-

rols i van proclamar-se campiones
de Catalunya.
L’equip molletà està format per
jugadores de la casa com Claudia
Zarategui, Valentina Garcia o Mónica Sierra, i altres jugadores que
entrenen del grup de competició,
com Adriana Cortés, Fernanda
Rain, Patricia Rodriguez, Sofia Krinitsina, Alexandra Iankovskaia i
Marina Leshdova.
Dídac Pérez, entrenador de
l'equip, es mostra “molt content per aconseguir aquest títol,
que és el primer des de fa 20
anys". El preparador afirma que
no s'esperaven estar lluitant per
aquest campionat: "Des de l’inici no ens vam plantejar aquest
objectiu, volíem anar setmana
a setmana”. Segons Pérez, el secret d’aquest èxit és "el nivell de
les jugadores de l’equip", perquè
"és un conjunt molt compensat".
L'entrenador també destaca que
han pogut jugar "totes les jugadores que estaven inscrites".

MOLLET. El CF Mollet UE ha començat a preparar la plantilla de l'any
vinent. Si les setmanes anteriors
eren de renovacions, ara toca el
torn de les incorporacions amb
quatre nous jugadors. El club molletà ha anunciat els primers fitxatges pel seu equip de Primera Catalana: Maha Tunkara, Joel Navas,
Adrián Vico i Joan Canet.
Maha Tunkara és un migcampista que arriba des del CF Les
Franqueses. L'entrenador del Mollet, David Parra, afirma que és un
jugador que seguien "des de fa
temps". Parra creu que Maha és
un jugador amb "molt criteri i
bo físicament". També des de les
Franqueses arriba el defensa central Adrián Vico. El tècnic veu en
Vico un jugador "jove i amb molt
futur" que ajudarà a "reforçar la
defensa" del conjunt molletà.
Una altra promesa jove que arriba al Mollet és Joel Navas. Navas
és un mitjapunta provinent del

27

Racing Vallbona CF, "molt habilidós i amb gol", segons David
Parra. L'entrenador també destaca la seva versatilitat, perquè "pot
jugar per les dues bandes i de
mitjapunta". L'última incorporació - de moment - del CF Mollet UE
és el porter Joan Canet, del Jàbac i
Terrassa. El tècnic molletà destaca
d'ell "la seva joventut i perspectiva de futur".

Segueixen les renovacions
A més dels fitxatges, el club també segueix amb les renovacions.
Alkaba i Edgar han estat les darreres renovacions anunciades. Els
jugadors vestiran els colors del CF
Mollet UE una temporada més.
David Parra afirma que la intenció de l'equip tècnic per la pròxima
temporada és "mantenir la base
i sumar alguns jugadors", ja que
creu que l'equip ha fet "una bona
actuació" aquest any, finalitzant
en quarta posició. sergi casanovas
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CULTURA

Arriba als cinemes el film de Nicolas Cage

Un mercat on comprar productes a 1 euro

Aquest divendres s'estrena als cinemes de l'Estat el
darrer film de Nicolas Cage, The Unbearable Weight of
Massive Talent, un llargmetratge en què apareix l'actor de
Santa Maria de Martorelles Ricard Balada. També hi ha
noms tan reconeguts com Pedro Pascal o Paco León.

Aquest dissabte se celebrarà la 12a edició del Mercat de
l'Euro, a càrrec de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet
del Vallès i Comarca. A la vorera del Mercat Municipal
de l'avinguda Llibertat s'hi podran trobar tota mena de
productes a un preu d'un sol euro, entre les 9 h i les 14 h.

POPULAR LES REVETLLES DE SANT JOAN RECUPEREN LES PROGRAMACIONS PREPANDÈMIQUES

La flama de les revetlles

TEATRE

CELEBRACIONS ALS
BARRIS DE MOLLET
arxiu

IMATGE DE L'ANY 2019 Va ser la darrera edició en què la Flama del Canigó arribava a la plaça de Catalunya de Mollet
MOLLET. Després de dos anys de
revetlles de Sant Joan a mig gas, a
causa de la pandèmia, enguany es
podrà tornar a gaudir de les tradicionals revetlles multitudinàries.
A Mollet, les activitats s'hi estendran des de les 18.30 h fins a les 3 h
de la matinada. Les sardanes seran
les primeres protagonistes, amb la
Cobla Sabadell programada a càrrec de Tradicions i Costums a la plaça de Catalunya. A les 19.15 h engegarà la cercavila de la flama amb les
colles Geganteres i Castelleres i el
Club Muntanyenc, des de la rambla
Nova a l'alçada de la via Ronda.
Una hora més tard arribaran
al centre de les activitats, acompanyat de balls geganters i pilars
castellers, i la posterior encesa del
peveter, el traspàs de la flama als
representants dels pobles veïns i
la lectura del manifest a càrrec de

Castellers de Mollet i Òmnium Cultural, així com els parlaments del
consistori. El darrer acte a la plaça
de Catalunya serà la segona part
de l'actuació de la Cobla Sabadell,
a partir de les 21 h.
Com ja era habitual –en les revetlles prepandèmiques–, la celebració es traslladarà al parc de
Ca l'Estrada a la nit. A les 21.45 h
el Ball de Diables de Mollet hi encendrà la foguera, tot seguit serà el
sopar popular i des de les 23 h fins
a les 3 h tindrà lloc la revetlla popular amb dj Maceta Sound Beat,
amb barres a càrrec de Mollet amb
Cuba i de la Colla dels Morats.
Sant Joan recupera així la seva
programació usual i els organitzadors ho esperen amb "ganes i
il·lusió". Així ho assegura el Cisco
Ferrer, membre del Muntanyenc,
qui, amb tot, també celebra que els

darrers dos anys es pogués celebrar encara que fos de manera reduïda: "Encara vam tenir sort de
poder-ho fer al Jardinet".

Diversos barris de Mollet organitzaran
festes per Sant Joan. L'AV de Santa Rosa
farà aquest dissabte a les 22 h la revetlla
al carrer Sant Francesc, amb coques i cava
per als assistents, així com ball del fanalet i
música. El dia 23 serà el torn per a les festes
de les AV d'Estació del Nord i de l'Estació de
França. L'activitat dels primers serà a partir
de les 20 h a la pista de l'escola Sant Jordi.
A les 21 h arrencarà el sopar popular, on
cada assistent haurà de dur el seu menjar i
begudes, i tot plegat estarà amenitzat amb
música. L'esdeveniment dels segons serà
al carrer Francesc Macià –davant del local
de l'AV– amb sopar i coca de Sant Joan, així
com ambientació amb música enllaunada.
Per últim, el 23 també arrencaran les festes
del barri de Lourdes, amb una exhibició de
taekwondo de l'Escola Lee Young Parets
(19.30 h) i concerts (22.30 h). Les festes de
Lourdes s'allargaran fins al 26 de juny.

SOPARS, COQUES I MÚSICA AL BAIX VALLÈS
n Martorelles i Santa Maria recuperen els sopars populars per Sant Joan. En el primer

cas, l'Ajuntament rebrà a les 21 h la Flama del Canigó, on es llegirà el manifest. A les
21.30 h està previst el sopar, en què els assistents hauran de dur els aliments i el
consistori hi posarà la coca i el cava. La Flama arribarà a les 23.15 h al Pati de la Masia
i tot seguit Llamps i Trons n'encendran la foguera. A les 0 h arrencarà la festa amb dj.
A Santa Maria de Martorelles també es farà un sopar del mateix estil que el del poble
veí, que arrencarà a les 21 h al pavelló –cal inscriure's i s'adreça al veïnat del poble– i
a les 23 h arribarà el plat fort amb el concert de Mabel Flores. Pel que fa a Sant Fost,
aquest diumenge a les 19 h a la plaça Esbert es presentarà la Coca de Sant Fost –hi
col·laboren Corbalan, Gabà i Angela's– acompanyada de les havaneres a càrrec de
Roca Grossa. Quant a la revetlla, el Teatre Segle XX farà arribar la Flama a la plaça de
la Vila cap a les 21 h, on hi haurà actuacions de Tam Fost, de la Colla Gegantera de
Sant Fost i de l'Agrupació Sardanista L'Alba del Vallès. També hi participaran l'ANC i
Òmnium, que llegiran el manifest. Com és habitual, hi haurà coques i cava.

L'Aiguaviva fa el
musical 'Newsies'
Els alumnes de l'Institut Aiguaviva de Mollet representen aquest
dissabte i aquest diumenge (18
h) el musical Newsies, a càrrec de
La Tramolla. Aquest xou de Broadway s'interpretarà "per primera vegada al món en català". Les
entrades serà a taquilla inversa.

'Paquí pallá' clou
temporada a Can
Pantiquet
El Grup de Teatre Can Pantiquet
representa aquest divendres
(18.30 h) al Centre Cívic de Can
Pantiquet Paquí Pallá S.L: no em
toquis els pebrots, en la darrera
actuació de la temporada. El xou
dirigit per Joaquín Martos conté
gags de situacions quotidianes
que juguen amb la comèdia.
L'obra ja l'han interpretat a Can
Gomà, a la Sala Fiveller i en altres
municipis de l'entorn.

EXPOSICIONS

Arriba 'La Marieta
del segle passat'
Aquest divendres s'inaugura
l'exposició La Marieta del segle
passat (1984-2001), amb la qual
es rememorà el que va comportar socialment i cultural l'etapa
en què el restaurant va ser dirigit per la Marina Duñach, Joan
Antoni Salom. En la inauguració
hi haurà actuacions musicals i
degustació d’Aigua de València.
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POPULAR DIUMENGE EL CASAL CULTURAL RECUPERAVA AQUESTA TRADICIONAL ACTIVITAT QUE NO S'HAVIA POGUT REALITZAR DE MANERA MULTITUDINÀRIA DES DEL 2019
maite miró

Catifes farcides
de flors i paraules
MOLLET. Diumenge es va celebrar la
29a edició de les catifes de flors de
Mollet, a la Rambla Balmes, a càrrec
del Casal Cultural. Una dotzena de
creacions –a càrrec d'entitats com
la Colla Gegantera, Morats, Torrats,
l'Associació de Veïns de Santa Rosa,
el Club Muntanyenc o l'ANC, així el
Grupo Latinoamericano de la Parròquia de Sant Vicenç o l'empresa
KAO, entre d'altres– van guarnir la
rambla molletana al llarg del dia,
incloent-hi també la tradició de l'ou
com balla, així com la 25a trobada
de puntaires i la 10a mostra de tallers del Casal Cultural.
Hi havia "ganes i forces", segons apunten els organitzadors,
de reprendre aquest clàssic que
ha estat aturat des del 2019 per la
pandèmia i que l'any passat va ser
simplement testimonial amb una
catifa del Casal Cultural. La jornada

va comptar amb "molta participació i molta calor".
Una de les catifes que més mirades va atraure i, sobretot, més
participació va generar va ser la
del Servei Local de Català de Mollet, amb la creació d'un Paraulògic
especial per a Mollet –que, de fet,
permetia formar el nom de la ciutat malgrat que el joc no accepta
els topònims–. In situ, la gent que
s'hi apropava anava cercant paraules en aquest rusc de lletres que
continua fins a 210 termes vàlids i
quatre tutis –és a dir, quatre paraules formades per totes les lletres–,
però també s'hi podia jugar en línia.
"Ens va sorprendre molt que hi
havia gent molt jove i canalla jugant-hi; el joc enganxa moltíssim
a gent de totes les edats", apunta
la Montserrat Pocurull, del Servei
Local de Català de Mollet.

Una gran picada de joves a Martorelles

La picada de joves de diumenge a la plaça El·líptica, organitzada pel Ball de Gitanes
de Martorelles i amb la participació de les colles de Lliçà d'Amunt i de Castellar
del Vallès, va ser "una les millors picades dels últims anys". Així ho assegura
l'entitat, que va determinar el setè art com la temàtica de l'acte i les participants van
ambientar les seves actuacions en films com El Gran Showman, Toy Story o Pirates
del Carib. Hi va haver Premis Oscar per a les tres colles, però la local se'n va endur el
principal, el guardó a la millor peça d'innovació. Foto: ball de gitanes de martorelles

EL TEMPS
divendres 17

dissabte 18

diumenge 19

per

Felip Comas

Immersos en plena onada
de calor, ens trobem avui
en el punt més àlgid de
l’episodi, amb calor extrema, impròpia de l’època.
Malgrat que les temperatures puguin baixar un
xic, continuarem en plena
onada de calor, amb valors
clarament superiors als
que són normals.
Encara que molt lentament, les temperatures
continuaran baixant, cosa
que no ens deslliurarà d'un
altre dia de calor canicular.

EL PARAULÒGIC La catifa del Servei Local de Català convidava a la participació per trobar els més de 200 termes possibles

Segona setmana
consecutiva amb
castells de 7

El Centro Aragonés Actuacions de fi
actua a l'Ateneu
de curs dels tallers
Jaume Rifà
als equipaments

MOLLET. Els Castellers de Mollet
van ser una de les entitats participants de la Trobada de Colles
Castelleres del Vallès Oriental que
va tenir lloc diumenge al migdia a
Caldes de Montbui. Els molletans
van tornar a fer un castell de 7 per
segona actuació consecutiva, com
ja van recuperar a Montcada el cap
de setmana passat. Concretament
a Caldes van fer primer dos pilars
de 4 a la cercavila, i a l'actuació van
descarregar un 3 de 7, un 3 de 6 aixecat per sota, un 5 de 6 i dos pilars
de 4 simultanis per cloure.

SANT FOST/MOLLET. L'Auditori de
l'Ateneu Jaume Rifà acollirà una
nova actuació adreçada a la gent
gran del poble, organitzada per
l'Associació Voluntariat Social
per Sant Fost. Es tracta del festival
Aires de Aragón, amb la participació del Centro Cultural Recreativo
Aragonés de Mollet del Vallès. El
grup de jota Aben Jot de l'entitat
molletana serà l'encarregat de
portar a terme l'actuació. Les entrades es poden reservar al 688
300 501 i són gratuïtes, amb aforament limitat.

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

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

Mín.

* Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 9

25ºC

18ºC

24ºC

-

31 km/h SE

DIVENDRES, 10

28ºC

17ºC

28ºC

-

24 km/h ESE

DISSABTE, 11

30ºC

19ºC

27ºC

-

27 km/h SE

DIUMENGE, 12

32ºC

20ºC

30ºC

-

34 km/h SE

DILLUNS, 13

33ºC

20ºC

32ºC

0,2

26 km/h SE

DIMARTS, 14

31ºC

20ºC

29ºC

Inap.

26 km/h W

DIMECRES, 15

35ºC

24ºC

29ºC

-

34 km/h SE

MOLLET / SANT FOST. El parc de
Can Borrell serà aquest divendres
(19.30 h) l'escenari de l'espectacle
de final de curs del C.C. de Can Borrell. Hi actuaran els grups de sevillanes, ritmes llatins i la Juani Muñoz,
i hi col·laboraran el Tete Castilla i
la Judit Pérez (flamenc), i la coral El
Clavell. En la mateixa línia, l'Ateneu
de Sant Fost acollirà dimarts (17 h)
la cloenda del taller de teatre i cinema del No t'Aturis; i el dia 29 a les 18
h a la plaça Esbert es farà una mostra
d'actuacions dels tallers del programa per a la gent gran No T'Aturis.
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MÚSICA AQUESTA PRIMAVERA HAN TRET EL SEU PRIMER ÀLBUM I JA L'HAN PRESENTAT EN CONCERT A GRANOLLERS I MARTORELLES

'Antítesi', primer disc de Seyka
seyka

A CAN SUNYER El concert de Seyka del passat 3 de juny
BAIX VALLÈS. La banda vallesana
Seyka ha publicat aquesta primavera el seu primer disc, es tracta d'An-

títesi, un nom amb el qual volen refermar el fet d'anar "a la contrària
de la resta de música i filosofia",

TEATRE AQUEST CLÀSSIC ES REPRESENTARÀ A LA FIVELLER

com explica el martorellesenc Aaron Garcia, cantant del grup.
Per a bona part dels membres
de Seyka, aquest ha estat el primer
disc que mai han enregistrat, i Garcia assegura que "l'experiència
ha estat superenriquidora", que
s'ho han passat "genial" i que han
"après moltíssim". La gravació
d'Antítesi va poder reeixir gràcies
a la campanya de micromecenatge iniciada el 2021 i des del mes
de maig el grup ja està compartint
els temes del seu primer àlbum als
concerts.
La primera ocasió per fer-ho, l'estrena del disc, va ser el 21 de maig a
la Nau B1 de Granollers, i dues setmanes després van actuar a la Festa
de la Primavera de Martorelles organitzada per l'Associació de Veïns

de Can Sunyer. Hi havia una opció al
Verkami en què la recompensa era
oferir un concert per a l'entitat o les
entitats que ho paguessin i l'AV de
Can Sunyer el va pagar i va portar
Seyka a la seva gran festa per segon
any consecutiu: "Ells s'estalviaven diners i a nosaltres ens ajudaven al moment". Pel que fa al
concert a casa, Garcia recorda que
"hi havia molt caliu i ens ho vam
passar molt bé".
Per últim, el cantant martorellesenc considera que ara és bon
moment per descobrir Antítesi:
"Ara ve la caloreta i aquest disc
és bastant fresc, bastant estiuenc i té cançons per a tot, per
estar relaxats, per saltar i ballar
amb ritmes de trompetes...".
Els pròxims concerts confirmats
de la banda seran aquest divendres
a La Pobla de Claramunt i el 25 de
juny a L'Aliança de Lliçà d'Amunt.

ART PRESENTARÀ UNS AUDIOVISUALS SOBRE LA SEVA CARRERA

'El sopar dels idiotes',
La darrera tertúlia
amb un toc més de la terra artística del curs se
centra en Judith Vizcarra
q.e. sant medir

'EL SOPAR DELS IDIOTES'

j.v.

CARTELL L'activitat es realitzarà aquest divendres al Jardinet
MOLLET. Aquest divendres tindrà
lloc la darrera sessió del cicle de
Tertúlies Artístiques impulsades
per la fotògrafa molletana Judith
Vizcarra i el Casal Cultural, i que se
centrarà precisament en l'obra de
la molletana. Tot plegat es tracta
d'una proposta que va fer Vizcarra
al Casal per "donar visibilitat als
artistes locals, majoritàriament
d'arts plàstiques i fotografia".

SANTA MARIA DE MARTORELLES.
Aquest dissabte clourà el Festival
Nit Nit Nit de Santa Maria de Martorelles, amb la tercera actuació
musical programada. A les 22 h
arrencarà a la plaça de l'Església
el concert del Trio Dixthree, que
interpretarà diferents temes del
repertori de jazz clàssic i de New
Orleans que va tenir els seus orígens a començaments del segle XX
al sud dels Estats Units d’Amèrica.
L'entrada és gratuïta.
La programació va comptar els
dos caps de setmana previs amb el
divertit espectacle de música i animació a càrrec de Coloraines Band
(11 de juny) i amb el trio En Clau
de Tres, en un concert emmarcat
també al cicle d’activitats culturals
del Parc de la Serralada Litoral.

'Les maletes de Joan
Abelló', activitat
adreçada als infants
MOLLET. Aquest diumenge a par-

MOLLET. El Quadre Escènic Sant

Medir protagonitzarà diumenge a
partir de les 18 h la darrera funció
de la temporada a la Fiveller. Es
tracta d'El sopar dels idiotes (de
Francis Veber), tot un clàssic que
la companyia barcelonina porta
a escena "mantenint l'essència
de l'original", però fent-hi "una
versió més catalana", segons
explica l'Albert Capel, l'actor que
interpreta l'idiota. Els riures estan
assegurats en aquesta obra protagonitzada pels "merders que
munta l'idiota sense voler". "Tot
el que intenta arreglar d'una
banda, s'ensorra per l'altra banda", clou Capel.

Jazz clàssic a
Santa Maria amb
el Trio Dixthree

En aquest cas, Vizcarra presentarà dos audiovisuals sobre la seva
trajectòria artística d'uns 22 anys,
amb música de piano en directe a
càrrec del molletà Santi Escura. En
Ferran Maspons ha fet el muntatge
dels audiovisuals i la performance
ha estat obra de Vizcarra.
La sessió tindrà lloc a partir de
les 21.30 h al Jardinet del Casal
Cultural i l'entrada és gratuïta.

Cinema i paelles al Jardinet
El Casal Cultural té un cap de setmana farcit d'activitats al Jardinet, i a banda de la
tertúlia artística també programa una sessió de cinema a la fresca (dissabte) i el 33è
concurs de paelles (diumenge). Pel que fa al cinema, es projectarà La leyenda de la
ciudad sin nombre, de Joshua Logan, així com un sopar. Quant al concurs de paelles,
adreçat a les entitats, col·lectius i colles de Mollet, es premiarà la més gustosa i la
més vistosa, i els socis del Casal podran participar en la del Casal per 12 euros.

tir de les 12 h, el Museu Abelló
organitzarà l'activitat familiar Les
maletes de Joan Abelló. Els assistents podran gaudir d'una visita
a l’exposició permanent anomenada Abelló, un tast, per descobrir
què duia el pintor durant els seus
viatges arreu del món.
Al taller, els infants il·lustraran
una col·lecció de postals tot inspirant-se en els viatges d’Abelló i utilitzant diferents tècniques: dibuix,
pastel, aquarel·la o collage.
El preu de l'activitat és de 3 euros per infant i es pot reservar al
telèfon 93 544 50 99 i al correu
museuabello@molletvalles.cat.

Adherits a la Museum Week
D'altra banda, i com fa cada any, el
Museu Abelló s'ha tornat a sumar a
la Museum Week, l'esdeveniment
cultural virtual més important a
les principals xarxes socials i que
té lloc des del passat dilluns 13 de
juny fins a aquest diumenge dia 19.
Enguany, sota el tema global innovació i cultura, el museu de la
ciutat ha aprofitat aquesta oportunitat per a explorar els sis temes
que proposen els organitzadors de
la Museum Week, cadascun d'ells
amb les següents etiquetes per fer
servir a les xarxes: #innovationMW (13 de juny), #creatorsMW
(14 de juny), #freedoMW (15 de
juny), #sexualityMW (16 de juny),
#mediambientMW (17 de juny),
#lifeLessonsMW (18 de juny) i
#danceMW (19 de juny).
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LITERATURA NURIA RIVERA VA PRESENTAR LA SEVA NOVEL·LA

JOSEP GORDI PRESENTAVA DIMECRES EL SEU DARRER TREBALL
S.C.r.

Amor i misteri en un llibre
ambientat a finals del XIX

MOLLET. El Centre Cultural La Ma-

abaCUS

LA MARINETA Marta Busquets i Josep Gordi durant l'acte de dimecres

Banys de bosc amb Gordi
PRESENTACIÓ LITERÀRIA Nuria Rivera i Ester Usarralde, divendres a Abacus
MOLLET. La botiga Abacus de Mollet va acollir divendres passat la
presentació del llibre Las razones
del corazón, de Nuria Rivera, una
escriptora amb més d'una dotzena
de novel·les publicades.
Rivera és psicòloga i treballa al
CDIAP de Mollet, i es mostra contenta per l'acte, amb més d'una
vintena d'assistents que van voler conèixer els entramats de la
història de la Mariona Losada, qui
"volia ser metgessa i estava en-

amorada del Bernat". Tots dos
"somnis" els aconsegueix, "però
no és el que s'esperava", avança
l'escriptora.
Las razones del corazón és una
novel·la romàntica, farcida de misteri i suspens, i que tracta "d'aconseguir els somnis, i d'una dona
empoderada que se salta les traves per exercir de metgessa". Tot
plegat està ambientat en la Barcelona de finals del segle XIX, entorn
de la bomba al Liceu.

Dues docents
presenten llibres
a La Marineta

MOLLET. El geògraf molletà Josep
Gordi presentava dimecres a La
Marineta el llibre Banys de Bosc,
amb l'objectiu de donar a conèixer
què són els banys de bosc i de divulgar una vintena d'espais a Catalunya on poder-los fer. Un bany de
bosc és "una caminada silenciosa i tranquil·la, sense presses,
gaudint de tot el que t'envolta.
Hi podem posar més coses, però
com a mínim és això", deia Gordi
en una sessió en què també explicava que el propòsit és fer un exercici de salut integral: física, psíquica i espiritual. "La contemplació

és el vèrtex d'aquesta piràmide,
perquè aquí entra en joc l'ànima, la part més espiritual de la
persona", afirmava l'autor. Pel
que fa a l'esgraó del mig, en recomanava la lectura o la meditació, ja
que "això farà que el nivell d'estrès baixi". I a la base es troba la
part física, caminar.
Amb tot, Gordi remarcava que
un bany de bosc "implica concentració" i que "cal que hi hagi silenci i ritualitzar el procés". Gordi concloïa: "Aquest llibre és per
perdre el temps, i reivindico el
caràcter de perdre el temps".

rineta acollirà els pròxims dies
dues presentacions de llibres escrits per dues professores. El primer acte serà aquest dissabte a les
12 h, amb la presentació del llibre
Improving Skills by Playing, de Yolanda Álvarez, mestre de primària
i especialista en llengua anglesa.
Álvarez proposa en aquesta obra
activitats en moviment, de curta
durada i on es potenciï la participació de tots els alumnes independentment del seu nivell. En
aquesta línia, considera que "si els
alumnes es diverteixen i estan
motivats a l'aula, aprenen més
i millor".
D'altra banda, dimecres serà el
torn de Tatiana Sibilia amb Integración Relacional. Sibilia és mestra de primària de la pedagogia
Waldorf, consultora pedagògica
formada en focusing, hakomi i comunicació no violenta. A les 19 h
es farà un tastet d'introducció a
la integració relacional i a les 20 h
arrencarà la presentació del llibre,
que l'autora defineix com "un llibre per conèixer-te, entendre't,
acompanyar-te i estimar-te".
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