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OFERTA  Els preus dels lloguers a Mollet han de respectar l'índex de referència

MOLLET. Els preus dels lloguers 

d’un habitatge al Baix Vallès du-

rant aquest any 2021 s’han in-

crementat respecte als de l’any 

2020 a tots els municipis excepte 

a Mollet, on han baixat. La capital 

baixvallesana és l’únic municipi 

on el preu del lloguer està regu-

lat, ja que està considerat com a 

àrea de mercat d’habitatge tens, 

una condició per poder aplicar la 

llei catalana 11/2020, de regula-

ció dels preus del lloguer. Aques-

ta llei, que va entrar en vigor el 

setembre de l’any passat, té com 

a finalitat contenir i moderar el 

preu del lloguer en determinades 

zones que, per les seves caracte-

rístiques, no garanteixen tenir ha-

bitatges a un preu accessible.

Declaració renovada
Fa un any, i amb caràcter transito-

ri, la Generalitat va declarar com 

a àrees amb mercat d’habitatge 

tens 61 municipis, entre els quals 

Mollet, que el passat mes de juliol 

aprovava al ple la resolució per 

demanar al Govern català poder 

renovar aquesta consideració. El 

DOGC d'aquest dilluns ha donat 

a conèixer les poblacions que es 

mantindran amb la regulació de 

les rendes de lloguer i Mollet és 

una d'elles. Segons fonts de l'Agèn-

cia de l'Habitatge de Catalunya, 

aquesta renovació és per a un mà-

xim de cinc anys, tot i que "periò-

dicament es faran les revisions 

pertinents per comprovar si en-

Mollet mantindrà la 
regulació dels lloguers
Un any després de l'aplicació de la llei per contenir el cost dels 

habitatges de lloguer, el preu dels pisos de renda mostra una 

tendència a la baixa a la ciutat, a diferència de la resta del Baix Vallès

laura ortiz

Preu 2020* Preu 2021** Variació

la Llagosta 578,70 636,88 +10%

Martorelles 612,08 615,88 +0,6%

Mollet 651,03 625,32 -3,9%

Montmeló 607,93 642,28 +5,6%

Montornès 598,06 658,06 +10%

Parets 692,22 716,50 +3,5%

Sant Fost 807,96 809,65 +0,2%

Santa Maria - - -

font: agència de l’habitatge de catalunya
(*) Preu mitjà del 2020 (**) Preu mitjà dels dos primers trimestres de 2021

Evolució 
dels preus 

dels lloguers 

cara es compleixen els criteris 

per considerar el municipi àrea 

de mercat tens", expliquen.

Pel que fa a la renovació de la 

resolució, la regidora d'Habitatge 

de l'Ajuntament de Mollet, Núria 

Muñoz, opina que "és important 

perquè les dades apunten que la 

regulació ha fet baixar els preus 

i no ha disminuït el nombre de 

contractes de lloguer, que es 

manté", explica la regidora d'Ha-

bitatge, Núria Muñoz.

En aquest sentit, aquesta setma-

na, l’Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya ha publicat les dades del mer-

cat de lloguer del segon trimestre 

de 2021, segons les quals es detecta 

un increment dels preus als munici-

pis baixvallesans,  excepte a Mollet, 

tot i que amb intensitats diferents. 

Segons la mitjana de preu dels 

dos primers trimestres de 2021, els 

dos municipis on més s’han encarit 

els lloguers respecte al preu mitjà 

de 2020 són la Llagosta i Montor-

nès, on s’han apujat un 10% en tots 

dos casos. A continuació, Montmeló 

i Parets també registren encari-

ments dels preus del 5,6% i el 3,5%, 

respectivament. Pel que fa a Mar-

torelles i Sant Fost, els increments 

han estat molt més moderats, del 

0,6% i el 0,2%, respectivament. Per 

contra, Mollet ha estat l’únic que ha 

aconseguit reduir el preu mitjà del 

lloguer, que s’ha abaratit un 3,9%.

A Catalunya, la mitjana de re-

ducció de preus ha estat del 5,5%, 

una davallada que el Sindicat de 

Llogateres atribueix directament 

a la regulació de preus, tot i que 

altres veus del sector immobiliari  

consideren que encara no es po-

den extreure conclusions, ja que 

el mercat encara està afectat per 

la crisi de la Covid.

Malgrat l'abaratiment detectat, 

Muñoz considera que els preus de 

lloguer encara són alts en compa-

ració a les rendes de les famílies "i 

més amb la crisi provocada per 

la Covid" i considera que aquesta 

regulació "ha d'anar acompa-

nyada d'un parc d'habitatge pú-

blic suficient", conclou.

A l'espera de resposta
Durant aquest any, altres municipis 

baixvallesans han mostrat la seva 

intenció d'incorporar-se a les àre-

es de mercat tens –com és el cas de 

Montornès del Vallès i Sant Fost de 

Campsentelles, on es van aprovar 

mocions en aquest sentit. En el cas 

de Sant Fost, l'Agència de l'Habitat-

ge de Catalunya ha rebut la petició 

aquesta setmana i haurà d'ana-

litzar si es compleixen els criteris 

per aprovar o no la resolució. Els 

supòsits a complir són que el preu 

dels lloguers a la població tingui un 

creixement sostingut clarament 

superior a la mitjana catalana, que 

els arrendataris destinin més d’un 

30% dels ingressos al lloguer, i que 

el preu hagi pujat en cinc anys tres 

punts més que l’IPC català.

La regulació de rendes es marca 

a partir de l’anomenat índex de re-

ferència, un indicador de consulta 

pública que permet conèixer una 

estimació del preu mitjà del metre 

quadrat de lloguer en una zona i 

amb unes característiques defini-

des. Aquest índex el determina i 

difon el Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya i es calcula sobre la base 

de les dades de l’habitatge. Actual-

ment Sant Fost no disposa d'aquest 

índex i això, segons fonts de l'Agèn-

cia, podria dificultar la resolució po-

sitiva. ❉ laura ortiz mateo
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L'estació de França disposarà d'un 
aparcament tancat per a bicicletes
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 

està instal·lant un mòdul de 25 m2 

a l’Estació de França amb capaci-

tat per aparcar-hi 20 bicicletes. 

Es tracta del Mollet Bici, un apar-

cament tancat, públic i gratuït. El 

servei entrarà en funcionament 

d’aquí a dues setmanes.

El Mollet Bici estarà operatiu 

tots els dies de l’any i estarà vincu-

lat als horaris de Rodalies. S’hi po-

drà deixar la bicicleta de 6 h a 1 h i 

disposarà d’una càmera de video-

vigilància per garantir la seguretat. 

El temps màxim d’estacionament 

serà de 48 hores i de 72 hores si hi 

ha un cap de setmana entremig. En 

cas d’excedir-se d’aquest temps, 

l’usuari serà penalitzat entre 2 i 30 

dies sense poder utilitzar el servei, 

en funció del temps excedit.

Com registrar-se al sistema
Les persones que vulguin utilitzar 

el Mollet Bici hauran de descarre-

gar-se de manera gratuïta l’aplica-

ció Pverde, o bé hauran d’accedir a 

www.parkingverde.com. El sistema 

permetrà a l’usuari registrar la bici-

cleta i obtenir un codi personal.

Per aparcar o recollir la bicicle-

ta, l’usuari haurà de clicar el botó 

d’obertura de l’aplicació mòbil, in-

troduir el codi personal al teclat de 

la porta o bé trucar al telèfon gra-

tuït (+34) 5901008383765 des del 

telèfon registrat prèviament.

Per sortir-ne sense bicicleta, 

caldrà prémer el botó de ‘sortida 

sense bicicleta’. En cas que l’usuari 

reculli la bicicleta, la porta s’haurà 

d’obrir introduint el codi personal 

al teclat situat a l’interior del re-

cinte. Després caldrà comprovar 

a l’app o al web que el servei s’ha 

donat per finalitzat.

El Mollet Bici també disposarà 

d’un espai de manteniment de bi-

cicletes, amb eines i una manxa. 

El servei no permetrà reservar 

plaça. La disponibilitat dependrà 

de l’ocupació. Es recomana usar la 

cadena per lligar la bicicleta.

El regidor de Mobilitat, Juanjo 

Baños, considera que aquest apar-

cament públic "fomentarà que 

molts molletans i molletanes fa-

cin servir transports més sosteni-

bles per desplaçar-se a la nostra 

ciutat" i afegeix que "és responsa-

bilitat de tots i totes ajudar a com-

batre l’emergència climàtica".

El Mollet Bici, en aquest sentit, és 

una aposta per fomentar la inter-

modalitat entre la bicicleta i el tren, 

i així facilitar els trajectes sosteni-

bles. L’inici dels treballs ha coinci-

dit amb la Setmana Europea de la 

Mobilitat Sostenible, que se celebra 

del 16 al 22 de setembre.  

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT DE MOLLET HA INICIAT ELS TREBALLS PER INSTAL·LAR-HI UN MÒDUL AMB CAPACITAT PER A 20 BICIS

APARCAMENT PER A BICICLETES  Ja l'estan instal·lant, al costat de l'estació, i estarà actiu d'aquí a dues setmanes

sergio carrillo

Els Ajuntaments 
demanen a ADIF 
que faci accessible 
el pas subterrani
BAIX VALLÈS. Els Ajuntaments de 

Mollet, Sant Fost i Martorelles han 

demanat a ADIF que millori l'apar-

cament i faci accessible el pas de 

l'estació de Mollet-Sant Fost. Els 

tres alcaldes, el molletà Josep Mon-

ràs, la santfostenca Montserrat 

Sanmartí i el martorellesenc Marc 

Candela han enviat una carta con-

junta a la presidenta d'ADIF, María 

Luisa Domínguez, amb les petici-

ons. A la carta mostren el seu grat 

perquè el pas subterrani actual es 

mantingui com a pas ciutadà, ga-

rantint el flux de la població dels 

tres municipis de manera indepen-

dent a l’ús de l’estació. Ara bé, de-

manen que ADIF "analitzi la pos-

sibilitat de fer també accessible 

el citat pas, donat que seria de vi-

tal importància per al territori".

També es fa una segona petició. 

Donat que l’estació de Mollet-Sant 

Fost està prevista com un inter-

canvi modal en el Pla Director Ur-

banístic d’Aparcament d’estacions 

de tren que està tramitant la Ge-

neralitat de Catalunya, els tres al-

caldes creuen que seria també del 

tot necessari que ADIF comenci a 

planificar les obres de millora de 

la funcionalitat i accessibilitat de 

l’aparcament de l’estació i, si és el 

cas, de l’ampliació d’aquest.  

SUCCESSOS   BOMBERS VAN REBRE UNA VINTENA D'AVISOS ARREU DEL BAIX VALLÈS

L'intens ruixat de dilluns 
fa caure un arbre a Mollet

BAIX VALLÈS. Els Bombers de la Ge-

neralitat van rebre dilluns una vin-

tena d'avisos per l'intens ruixat que 

va caure pels volts de les 19 h. Una 

de les localitats més afectades va 

ser Mollet, on la Policia Municipal i 

Protecció Civil van realitzar més de 

30 actuacions davant l’acumulació 

d’aigua en alguns carrers. A causa 

de les fortes pluges, els serveis mu-

nicipals també van haver de retirar 

un arbre que va caure al parc de Can 

Mulà. L’Ajuntament, a més, va haver 

de resoldre diverses afectacions en 

l’enllumenat públic. A la resta de 

municipis del Baix Vallès les afecta-

cions van ser lleus. Segons els Bom-

bers de la Generalitat, van rebre un 

parell d'avisos a Montornès i Marto-

relles, i un avís a Sant Fost, la Llagos-

ta i Santa Maria de Martorelles per 

acumulació d'aigua.  

aj. mollet

A CAN MULÀ  Van haver de retirar aquest arbre que hi va caure

Obres de millora  
als carrers Sant 
Jordi i Pau Picasso
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 

està executant diferents obres de 

millora als carrers Sant Jordi i Picas-

so, amb una inversió d'uns 137.500 

euros. Les obres al carrer Sant Jordi 

s’han iniciat fa uns dies amb la cons-

trucció de passos elevats accessi-

bles als encreuaments dels carrers 

Zorrilla i Bernat Metge. Els treballs 

també preveuen la reparació de 

l'asfalt del tram del carrer i l’ampli-

ació de la vorera a la zona d’accés 

de la Residència La Immaculada. 

Les obres del carrer Pau Picasso 

consisteixen a refer i ampliar la vo-

rera i modificar l’aparcament per 

posar-lo en línia. Els treballs conti-

nuaran amb la creació d’una zona 

enjardinada a la vorera ampliada.  

Campanya de 
control de l’ús del 
cinturó i el casc
MOLLET. La Policia Municipal de 

Mollet està realitzant aquesta set-

mana una campanya de control de 

l'ús dels sistemes de seguretat de 

conductors i passatgers, com ara el 

cinturó, el sistema de retenció in-

fantil o el casc. Els agents estan fent 

controls aleatoris en diferents llocs 

de la ciutat a diferents hores. La 

campanya es fa amb l’inici del curs 

escolar 2021-2022 i té com a ob-

jectiu conscienciar als ciutadans i 

ciutadanes de la importància d’uti-

litzar els sistemes de seguretat en 

els desplaçaments en vehicle a les 

escoles, també en trajectes curts. 

Es tracta d’una campanya coordi-

nada amb Trànsit, que es portarà a 

terme fins aquest diumenge.  

SOCIETAT

Contra la pujada de la llumUn abocament il·legal vinculat a la marihuana
Dimarts (19 h) davant l'Ajuntament de 

Mollet hi haurà una mobilització per 

protestar "contra l'espoli energètic i les 

pujades abusives de la llum". Instaran els 

ajuntaments a congelar-ne el pagament.

La Policia Local de Sant Fost ha identificat tres ciutadans albanesos 
per un abocament il·legal de runa en un camí pròxim a la carretera de 

la Roca, la BV-5001. Segons explica el consistori, els tres presumptes 

autors d'aquest abocament "portaven tres dies al país" i l'abocament 

consistia en "terres procedents d'un cultiu de marihuana".
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BAIX VALLÈS. El Consell Comarcal 

del Vallès Oriental ha presentat un 

estudi que analitza les actuacions 

previstes i l'estat dels polígons 

d’activitat econòmica (PAE) de la 

comarca en matèria d'urbanitza-

ció, accessibilitat i mobilitat i que 

estableix un seguit de línies estra-

tègiques per millorar-los. L’estudi 

destaca que respecte a l’accessibi-

litat i la mobilitat hi ha un impor-

tant marge de millora.

Els polígons es troben en ge-

neral molt segregats dels nuclis 

urbans. L’accessibilitat amb bus 

és possible només al 44% dels po-

lígons, unes xifres que també són 

baixes en bici (17%), en tren (6%) 

i a peu (45%). Això demostra, se-

gons el Consell Comarcal, la neces-

sitat de fomentar la mobilitat sos-

tenible als polígons i de millorar la 

integració d’aquests espais amb la 

xarxa de transports públics i car-

rils bici.

Pel que fa a les condicions d’ur-

banització, en canvi, el 90% pre-

senten un bon estat de les calçades, 

voreres accessibles, aparcament i 

bones condicions d’enllumenat. A 

escala baixvallesana, les propostes 

dels plans de mobilitat i dels plans 

d’actuació municipal de cada ajun-

tament són diverses. Entre altres, 

a Mollet es planteja la millora de 

les parades d’autobús als polígons, 

junt amb altres millores a la xarxa 

de bus; a Martorelles, la reestruc-

turació de l’oferta d’aparcament; 

a Montmeló, la creació d’una pas-

sarel·la per a vianants i ciclistes 

sobre el riu Congost que connecta 

amb el polígon; i a Montornès, l'ei-

xamplament de voreres del polí-

gon industrial de Riera de Marsà.

MOBILITAT  A NOMÉS UN 44% S'HI POT ARRIBAR EN BUS; MENTRE QUE EL TREN ARRIBA NOMÉS AL 6% DELS POLÍGONS VALLESANS

aj. martorelles

A MARTORELLES  S'hi planteja la reestructuració de l’oferta d’aparcament

Els polígons de la comarca 
suspenen en accessibilitat

Segons el conseller de Promoció 

Econòmica i Estudis del Consell 

Comarcal, Jordi Manils, "en urba-

nisme tenen bona nota, però en 

mobilitat i accessibilitat, en ge-

neral, necessitem millorar". Per 

al secretari general de CCOO del 

Vallès Oriental, Maresme i Osona, 

Gonzalo Plata, "si volem compe-

tir en l’economia del segle XXI 

els nostres polígons han de ser 

ambientalment sostenibles".

Plata també lamentava que "les 

mercaderies arriben totes en 

camió, i al Vallès Oriental no dis-

posem d’instal·lacions ferrovià-

ries del segle XXI per poder fer 

una mobilitat sostenible de les 

mercaderies".

Un cop feta la diagnosi, es pro-

posen cinc línies estratègiques, 

centrades en la millora de l’estat de 

la urbanització, en les possibilitats 

de la mobilitat sostenible, la plani-

ficació dels polígons, la millora dels 

seus serveis i la professionalització 

de la gestió. L'estudi, elaborat per 

l'Observatori de Polígons d'Activi-

tat Econòmica del Vallès Oriental i 

la consultora territorial Solucions 

Geogràfiques, ha estat impulsat 

per la Taula Vallès Oriental Avança 

amb el suport de la Diputació i el 

Servei d’Ocupació de Catalunya.  

El trànsit a la
C-17 cau un 30%
per l'aixecament
dels peatges
MOLLET. El volum de trànsit a l'au-

topista C-33, entre Montmeló i 

Barcelona, s'ha incrementat un 

40% des de l'alliberament dels pe-

atges de la C-33 a la Llagosta i de 

l'AP-7 a la Roca. El director del Ser-

vei Català de Trànsit (SCT), Ramon 

Lamiel, ha explicat que aquesta 

xifra és proporcional al descens de 

circulació per la C-17 entre Parets i 

Barcelona, que calcula en un 30%, 

i que ja s'ha detectat els primers 

dies de setembre.

El director del SCT també ha 

demanat al Ministeri de Trans-

ports celeritat en la retirada de 

les estructures dels peatges, com 

el de l'AP-7, i ha destacat que el 

Govern de la Generalitat ha co-

mençat a desmantellar aquestes 

infraestructures en les vies de la 

seva titularitat. De fet, les cabines 

han causat problemes d'embussos 

sobretot els caps de setmana, tot i 

que a la Roca ja se n'han obert 16 

cabines. Lamiel explica que no se'n 

poden obrir més per seguretat a 

l'hora d'incorporar-se als carrils 

de circulació.  

BAIX VALLÈS. Enguany, el Vallès Oriental ha 

més que duplicat el nombre d’incendis res-

pecte al 2020, passant de 15 a 35, segons 

dades de la memòria final de la campanya 

2021 del Pla d'informació i vigilància contra 

incendis forestals de la Diputació de Barce-

lona, que comptabilitza els focs des del 18 de 

juny fins a l’1 de setembre.

Segons la Diputació s’ha fet un gran esforç 

en tasques de prevenció amb actuacions de 

cura de l’entorn, amb més de 410 accions de 

re collida de deixalles inflamables, així com 

en la revisió de les estruc tures de preven-

ció, entre les quals la revisió de 457 punts 

d’aigua, de forma coordinada amb les ADF 

locals.

La detecció de punts de risc segueix sent 

una prioritat. Aquest any s’han notificat 64 

aboca ments inflamables, el que suposa un 

50% més que l’any passat, i 43 incidències 

en línies elèctriques, xifra que multiplica per 

tres les trobades el 2020. 

Els incendis al Vallès 
Oriental es multipliquen

MEDI AMBIENT  LA DIPUTACIÓ N'HA COMPTABILITZAT 35 A TOTA LA COMARCA

Gastronomia i migracions, 
al Cultiu d'Estiu de Mollet
MOLLET. Aquest diumenge (11 h) al Jardinet 

del Casal Cultural de Mollet tindrà lloc la 

quarta edició del Cultiu Cultural (Cultiu d’Es-

tiu), organitzat per Cucúrbita i per l’Ateneu 

Cooperatiu del Vallès Oriental, i que aplega-

rà en una mateixa sessió la gastronomia i les 

migracions sota el nom de Sabors compartits, 

orígens i cuina. Hi haurà un col·loqui sobre la 

gastronomia d'arreu o sobre cistelles ecolò-

giques, i la cuinera molletana Marina Duñach 

farà un show-cooking de gaspatxo, que poste-

riorment podran tastar els assistents.  

Nou premi del Viles 
Florides per a Mollet
MOLLET. Mollet del Vallès ha obtingut la Flor 

d’Or Pere Cabot que atorga el moviment 

Viles Florides en reconeixement de la seva 

trajectòria i exemple de gestió tecnològica 

i qualitat del verd urbà. Així mateix, Mollet 

segueix encapçalant el rànquing amb 4 Flors 

d’Honor. Per primera vegada, Viles Florides 

supera la barrera dels 150 municipis d’arreu 

de Catalunya i Andorra coincidint amb el seu 

10è aniversari. La gala de reconeixements 

2021 es feia divendres de la setmana passa-

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

CONSULTORI

Des del passat 11 de juliol no poden 
pagar-se en efectiu les operacions, en 
les quals alguna de les parts intervi-
nents actuï en qualitat d’empresari o 
professional, d’un import igual o su-
perior a 1.000 euros o el seu contra-
valor en moneda estrangera.

Es manté el límit de 2.500 euros per 
als pagaments realitzats per perso-
nes físiques que no actuïn en qualitat 
d’empresaris o professionals.

El límit serà de 10.000 euros quan el 
pagador sigui una persona física que 
justifiqui que no té el seu domicili fis-
cal a Espanya i no actuï en qualitat 
d’empresari o professional.

A l’efecte del càlcul de les quanties 
assenyalades se sumaran els imports 
de totes les operacions o pagaments 

en què s’hagi pogut fraccionar el lliu-
rament de béns o la prestació de ser-
veis.

L’incompliment de les anteriors li-
mitacions constitueix infracció ad-
ministrativa, qualificada com a greu, 
considerant subjecte infractor tant el 
que pagui com el que rebi imports en 
efectiu per sobre del límit indicat.

La base de la sanció serà la quantia 
pagada en efectiu, consistint la ma-
teixa en multa pecuniària proporcio-
nal del 25%.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Limitació de pagaments 
en efectiu
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L'exalcalde de Santa Maria Luisma 
Pintor abandona el Consistori
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L'exalcalde de Santa Maria de Mar-

torelles Luisma Pintor (ERC) va 

presentar dilluns la seva renúncia 

a l'acta de regidor. Pintor va ser al-

calde de Santa Maria de Martorelles 

des del juny del 2019 fins al passat 

mes de juny, quan li va cedir el relleu 

a Rodolf Casas (Fem Santa Maria), 

tal com havien acordat en el pacte de 

govern entre ambdues formacions.

Els motius del seu comiat els 

vincula "estrictament a la conci-

liació laboral i familiar" i assegu-

ra que el seu retorn al món laboral 

li ha dificultat dedicar-se al consis-

tori "amb la qualitat i dedicació 

que la gent de Santa Maria de 

Martorelles mereixen".

En la seva carta de comiat, re-

passa l'activitat duta a terme per 

l'Ajuntament durant la seva estada, 

recalcant la posada en marxa "del 

primer Pla d’Igualtat al munici-

pi, les primeres Ordenances de 

Civisme del municipi o els pri-

mers Pressupostos participatius 

de Santa Maria de Martorelles".

També destaca acords amb els 

municipis del voltant i amb admi-

nistracions supramunicipals com 

és el cas del "Servei d’Ocupació 

Local mancomunat, la urbanit-

zació i soterrament de serveis 

del tram de carretera de la BV-

5006 al seu pas pel barri Colo-

mer que s’iniciarà els pròxims 

mesos o la consolidació de la 

subvenció del PUOSC per la mi-

llora dels serveis al barri del Co-

lomer i Can Girona".

Amb tot, remarca dues accions 

per sobre de la resta: "La gestió de 

la pandèmia de la Covid-19, just 

en acabar l’episodi del tempo-

ral Glòria" i "la revisió, millora 

i consolidació de l’estructura de 

personal de l’Ajuntament".

Pintor, regidor responsable 

d'Educació, Sanitat i Salut, Aten-

ció a les persones i Comunicació 

fins dilluns, clou el comunicat amb 

disculpes i agraïments. Disculpes 

"per tot allò que he fet de forma 

errònia i on no he estat encertat" 

i agraïments "a tothom que m'ha 

donat suport durant tot aquest 

temps i que m’ha ajudat a créi-

xer com a persona i com a veí, 

especialment a l’equip d’ERC a 

Santa Maria de Martorelles".

La tercera a la llista d'ERC és Ma-

ria Neus Costa, qui, per ordre, hau-

ria de suplir el lloc de l'exalcalde, 

però encara no està confirmat qui 

prendrà el seu relleu.  

POLÍTICA  PINTOR VINCULA LA SEVA DECISIÓ A LA "CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR"

arxiu

LUISMA PINTOR

Els alcaldes demanen 
a Interior una junta de 
seguretat comarcal
BAIX VALLÈS.  El Consell d'Alcaldies 

del Vallès Oriental va acordar di-

mecres sol·licitar al Departament 

d'Interior la celebració d'una jun-

ta de seguretat comarcal en què 

participin tots els municipis de la 

comarca i els responsables dels di-

ferents cossos policials. L'objectiu 

és abordar conjuntament els pro-

blemes del territori i coordinar les 

prioritats i accions pel que fa a la 

prevenció i seguretat a la comarca.

El president del Consell Comar-

cal, Emilio Cordero, va explicar 

que als municipis hi ha preocupa-

ció per l'increment de botellots, 

sobretot des que l'oci nocturn es 

manté tancat. En aquest sentit, 

però, ha valorat positivament el 

desenvolupament de festes ma-

jors com les de Corró d'Avall, la 

Roca o Montornès. "A la comarca 

no ens hem trobat cap cas greu, 

però hem d'estar alerta", deia 

Cordero, qui apuntava que policies 

locals i Mossos d'Esquadra han de 

reforçar la col·laboració.

En aquesta sessió del Consell 

d'Alcaldies –la primera de Cordero 

des que va ser nomenat president 

del Consell Comarcal– també es van 

tractar les incidències de Correus 

en diferents municipis de la comar-

ca i es va actualitzar la informació 

referent a l'evolució de les dades de 

la pandèmia al Vallès Oriental.  

SEGURETAT  VOLEN ABORDAR-HI PROBLEMES COM ELS BOTELLOTS

■ La Policia Local de Martorelles ha 

estrenat nova pàgina web (martorelles.

cat/policia), on els visitants poden tro-

bar informació sobre la història del cos, 

la normativa vigent relacionada amb la 

seguretat i, fins i tot, se’ls dona la possi-

bilitat de fer-hi denúncies en línia.

LA POLICIA LOCAL 
DE MARTORELLES 
ESTRENA WEB

CENTRO 
DE PSICOLOGÍA 
Y TERAPIA 
BIOENERGÉTICA 
(Masaje bioenergético) 

Sonia Oliva Barruso  
Psicóloga  

Nº Colegiada: 17253   

ELSILENCIOHABLA

 Adolescencia e infantil 

 Ansiedad 

 Estrés 

 Tristeza 

 Depresión 

 Insatisfacción personal 

 Conflictos sociales y relacionales: 
   dependencias emocionales 

 Adicciones y trastornos alimentarios 
 Insomnio 

 Problemas de salud en general: 
   enfermedades psicosomáticas 

 Problemas de autoestima 

 Bloqueos físicos y emocionales 
 Situaciones de duelo 

 Conflictos laborales 
 Terapia pareja 

 Psiconutrición y obesidad

Te puedo ayudar?

C. Salvador Espriu, 29, 1º-1ª (Can Borrell) · Mollet del Vallès ·       656 74 88 42 · www.elsilenciohabla.es  
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Salut tancarà el punt de vacunació 
massiva de Can Pantiquet a Mollet
MOLLET. El departament de Salut de la Genera-

litat tancarà pròximament el punt de vacuna-

ció massiva de Can Pantiquet que té a Mollet. 

El departament també tancarà el de Llinars 

del Vallès i només deixarà actiu a la comarca 

el del Palau d'Esports de Granollers. L'objec-

tiu de Salut és fer actuacions locals i centrar-se 

ara en la vacunació entre els col·lectius amb 

baixos percentatges de vacunació.

Segons va advertir Joan Parellada, direc-

tor del sector sanitari del Vallès Oriental 

durant la reunió del Consell d'Alcaldes de la 

comarca: "Només s'estan posant un 10% 

de les vacunes que es posaven el mes de 

juliol". En aquest sentit, Parellada va afir-

mar que la vacunació està "tocant sostre" i 

que per aquest motiu ara es vol actuar d'una 

manera més "selectiva" i arribar a la pobla-

ció amb baixos percentatges de vacunació.

Parellada va apuntar que actualment els 

grups no vacunats més nombrosos són els 

menors de 12 anys i també les persones 

immigrants, entre ells la població d'origen 

magribí i la de l'Europa de l'est.

Per tal d'arribar a aquesta població que 

manca per vacunar, des del Departament es 

vol treballar amb campanyes més poblacio-

CORONAVIRUS EL DEPARTAMENT VOL CENTRAR-SE EN COL·LECTIUS AMB BAIXOS PERCENTATGES DE VACUNACIÓ

Alerta per l'alt índex 
de dones trans que 
donen positiu del VIH

En Comú Podem durà 
les demandes de les 
entitats d'atenció a la 
discapacitat al Parlament

L’any 2020, del total de dones trans que es van 

realitzar el test del VIH en les associacions de 

l’agrupació Prueba de Vihda, de la qual forma 

part ActuaVallès, el 20% va resultar positiu. 

Des d’Actuavallès diuen que s'han detectat 

"barreres i limitacions" en l’accés a la salut 

sexual del sistema públic vinculades al des-

coneixement de la realitat de les dones trans 

treballadores sexuals. Per aquest motiu, s'ha 

iniciat una campanya informativa sobre pre-

venció i realització de controls periòdics de 

VIH i altres ITS al col·lectiu de dones trans que 

es dediquen al treball sexual.  

Les entitats que treballen donant serveis a per-

sones amb disCapacitat intel·lectual al Vallès 

Oriental, entre les quals l’Institut Municipal 

de Serveis als Discapacitats de Mollet, s'han 

reunit amb membres del grup parlamentari 

d'En Comú Podem per presentar la proposta 

de nou model d’atenció. Aquest parteix de la 

necessitat d’adaptar els serveis actuals i futurs 

a les necessitats del cicle vital de qualsevol 

persona amb discapacitat intel·lectual de la 

comarca i resolent l’actual manca de recur-

sos que deixa moltes persones sense opcions 

d’accedir a serveis per desenvolupar els seus 

projectes de vida. En Comú Podem s'ha com-

promès a portar la demanda al Parlament. 

SALUT

Petició per substituir els 
bufadors de la neteja per 
pràctiques menys nocives

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública 

del Baix Vallès ha demanat a l'Ajuntament de 

Mollet que substitueixi els bufadors que actu-

alment fa servir per a la neteja viària de la ciu-

tat per "altres pràctiques menys contami-

nants". Consideren que el seu ús és dolent per 

a la ciutadania i per als treballadors, no només 

per el que acaben respirant, sinó també pel 

soroll i el pes d'aquests aparells. 

Salut preveu vacunar amb una tercera dosi les 

persones més grans que no visquin en residències 

en les properes setmanes. Des de Salut preveuen 

administrar la dosi addicional en els majors de 90 

anys i el  següent pas seria administar-la en els 

majors de 65, si bé hi ha consens científic que no 

és necessària en la població general.

TERCERA DOSI PER ALS 

MAJORS DE 65 ANYS

nals com la que es va realitzar fa un parell de 

setmanes a la Llagosta durant la festa major.

Més vacunats que la mitjana catalana
Pel que fa a la situació epidemiològica, el di-

rector del sector sanitari del Vallès Oriental 

va explicar que "la cinquena onada es tro-

ba en una clara davallada" i que al conjunt 

de la comarca les dades són "millors" que 

al conjunt de Catalunya. També en termes 

de vacunació la situació és més bona que la 

mitjana catalana: "A la comarca ja s'han 

vacunat el 81,7% dels majors de 12 anys 

i el 83,1% dels majors de 16", va assenya-

lar Parellada, qui va comentar, però, que 

encara s’està per sota del 65% en  la franja 

de 12-15 i de 20-35. Així mateix, va apuntar 

que hi ha un 3% més de dones vacunades 

que no pas homes.

Pel que fa als hospitals, les xifres també 

han millorat. Aquest dimecres la comarca 

tenia 17 pacients ingressats per coronavi-

rus, 5 dels quals a la Unitat de Cures Inten-

sives. En concret, a l'Hospital de Mollet hi 

L'Ajuntament reubica 
les entitats amb seu a 
l'edifici de Feliu Tura
MOLLET. L'Ajuntament ha començat a reubi-

car les associacions que tenien la seva seu a 

l'edifici de l'hotel d'entitats situat al carrer 

Feliu Tura, després que, ara fa un any, l'im-

moble patís un despreniment que va obligar 

a tancar-lo. Segons fonts municipals, la solu-

ció que s’està donant a cadascuna de les enti-

tats és diferent en funció de les seves neces-

sitats i funcionament. De moment, AFIMOIC i 

l’AV de Col·legis Nous s’han reubicat de forma 

definitiva a Can Lledó, altres entitats tenen, en 

funció de la seva necessitat, espais de reunió o 

de magatzem de forma provisional mentre es 

troba una solució definitiva. Sobretot, se'ls hi 

estan facilitant espais a La Marineta. 

EQUIPAMENTS

havia aquest dimecres 7 persones ingres-

sades, s'havien donat 3 altes i una defunció. 

Un descens que ha permès recuperar les in-

tervencions programades i descarregar de 

feina els centres d'atenció primària.

Finalment, el director del sector sanitari 

també va indicar que ja s'ha començat a ad-

ministrar la tercera dosi de la vacuna a les 

residències i als centres de dia i que la inten-

ció del departament és enllestir l'adminis-

tració del vaccí aquesta setmana. 

CAN PANTIQUET El centre és des de fa mesos un dels tres punts de vacunació massiva  de la comarca

arxiu
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Dolors Bassa: "No podem abandonar la 
bandera del diàleg, és el que ens fa forts"
MOLLET DEL VALLÈS.  L'exconsellera 
represaliada per l'1 d'octubre Do·
lors Bassa va acompanyar dime·
cres al migdia el col·lectiu d'Àvies 
i avis de Mollet per la llibertat, que 
han reprès la rotllana que, des de 
fa tres anys i mig, fan per reclamar 
la llibertat dels presos polítics i el 
retorn dels exiliats.

I és que des del seu indult, Bas·
sa volta pel territori per agrair el 
suport rebut des de molts racons 
del país. "La presó no l'hauríem 

aguantat si no és per la gent que 

està fora. Ens han fet aguantar i 

sortir amb les mateixes convic-

cions i amb més força que mai, i 

amb la realitat que només amb 

la independència de Catalunya 

podrem aconseguir allò que vo-

lem, un país lliure", deia Bassa.
L'exconsellera, que va passar 

1.220 dies a la presó, valora l'in·
dult del govern espanyol, que 
agraeix "de manera personal 

perquè és molt dur està a la pre-

só", però recorda que la repressió 

continua. "Tenim companys i com·
panyes a l'exili que han de poder 
tornar, gent represaliada a Mollet 
mateix... Hem de continuar lluitant 
pel dret a l'autodeterminació i, so·
bretot, per una llei d'amnistia, que 
permeti el país sortir de zero, que 
tota la repressió s'acabi i puguem 
recuperar la normalitat".

Diàleg i negociació
Pel que fa a la taula de diàleg que, 
segons Bassa, ha començat "amb 

alguna desavinença", l'excon·
sellera opina que s'hi ha de ser. 
"Sempre hem estat pel diàleg. 

Em semblaria absurd dir que 

ara no participem en una tau-

la de diàleg. No hi ha hagut mai 

cap país que no hagi sortit d'un 

conflicte sense negociació", diu. 
Tot i que reconeix que no n'espera 
"grans resultats", considera: "No 

podem deixar mai la bandera 

del diàleg i la negociació perquè 

això és el que ens fa forts i des-

munta tots aquells arguments 

POLÍTICA  L'EXCONSELLERA REPRESALIADA ACOMPANYA ELS AVIS I ÀVIES PER LA LLIBERTAT EN LA RECLAMACIÓ PER L'AMNISTIA

que són mentides. Això és el 

que hem de poder internacio-

nalitzar", assevera. Bassa avala 
aquests dos anys de termini que 
s'ha donat a la taula de diàleg, tot 
i que adverteix: "Hem de ser els 

primers a seure a la taula de di-

àleg, però també els primers a 

reclamar resultats", concloïa.
Bassa va rebre de mans del col·

lectiu d'àvies i avis molletans una 
dona d'aigua i un exemplar del 
llibre República pagesa, escrit per 
Montserrat Tura. i laura ortiz mateo

l.o.

A LA PLAÇA Bassa, amb les àvies i avis per la llibertat, dimecres a Mollet

MUNICIPAL

La Junta de 
Portaveus de Mollet 
dona suport a la 
població afganesa

MOLLET. La Junta de Portaveus cele·
brada aquest dimarts debatia tres 
mocions, dues relatives a l’actual 
situació a l’Afganistan i l’altra per 
condemnar les agressions que està 
patint el col·lectiu LGTBI. La prime·
ra moció, presentada per Mollet en 
Comú i Junts per Mollet, feia refe·
rència a donar suport a les perso·
nes afganeses i a la situació dramà·
tica que viuen després de la presa 
de control del país per part dels 
talibans. Aquesta moció va rebre el 
suport de tots els grups menys de 
Ciutadans que s’hi va abstenir.

La segona moció, presentada 
per Ciutadans, feia referència a la 
situació del conflicte internacio·
nal a l’Afganistan. En contra de la 
moció s’hi van posicionar el PSC, 
Ara Mollet – ERC · MES, Mollet en 
Comú, Podem i Junts per Mollet.

La tercera, presentada pel PSC, 
era relativa a condemnar les agres·
sions i la violència exercida contra 
les persones del col·lectiu LGTBI i 
es va aprovar per unanimitat. 
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Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

MOLLET/PARETS. El Consorci de Ga-
llecs col·labora en el projecte eu-
ropeu EcoStack, una investigació 

a gran escala que pretén desenvo-
lupar sistemes agrícoles que siguin 
sostenibles des d’una perspectiva 

consorci gallecs

GALLECS L'equip investigador treballa a dins del camp amb el cultiu simultani de diverses varietats de cereal

BIODIVERSITAT  EL PROJECTE ECOSTACK DESENVOLUPA INVESTIGACIONS A GRAN ESCALA A NIVELL EUROPEU AMB LA PARTICIPACIÓ D'UNA SEIXANTENA DE CIENTÍFICS

Cinc hectàrees de Gallecs es 
dediquen a la recerca de sistemes 
agrícoles més sostenibles

econòmica, ecològica, ambiental i 
social mitjançant la protecció de la 
biodiversitat.

Iniciat l’any 2018 a Europa, amb el treball de més de 60 cientí�ics de 
12 països, distribuïts en 18 equips, 
a Gallecs aquest projecte el lidera 
el catedràtic Xavier Sans, director 
de l’Institut de Recerca de la Biodi-
versitat de la Universitat de Barce-
lona i responsable d’un grup de re-
cerca que treballa en agroecologia.

L’equip realitza actualment a 
Gallecs un experiment que va co-
mençar l’any passat i té dos anys 
de durada: “Treballem per do-

nar complexitat a dins del camp 

amb el cultiu simultani de diver-

ses varietats de cereal i alhora 

dissenyem sistemes on la bio-

diversitat de fora del camp si-

gui òptima per proveir aquests 

terrenys de tota una colla de 

recursos necessaris, perquè 

processos com els de la pol·li-

nització siguin efectius i aquests 

camps estiguin protegits contra 

les plagues, gràcies a aquest re-

servori de fauna útil que hi ha al 

seu voltant”, explica Sans.
El sistema, utilitzat en èpoques 

passades i conegut amb el nom de 
mestall, consisteix a barrejar dife-
rents varietats d’una determinada 
espècie en un mateix moment, bus-
cant d’aquesta manera augmentar 
una propietat important dels siste-
mes que és la resiliència. És a dir, 
que si un any climàticament li va 
malament a una varietat, que l’al-
tra pugui tirar endavant.

A més d’aquesta tasca, des del 
projecte EcoStack també es treba-
lla a optimitzar el paper funcional 
del sòl a través de la incorporació de biopreparats, amb la �inalitat 

d’utilitzar les terres com un com-
partiment del sistema que sigui 
viu, on hi hagi organismes i que 
aquests tinguin el seu paper, des-
component la matèria orgànica i 
alhora, protegint els cultius.

Participació activa dels pagesos
A banda de dissenyar aquests sis-
temes i comprendre quins són els 
millors en termes de biodiversi-
tat, tant dins com fora dels camps, 
el que pretén el projecte i s’està 
treballant des de l’inici, és que en 
aquest procés hi participin els agri-
cultors de manera activa: “El nos-

tre objectiu és que hi hagi una 

coparticipació i un disseny com-

partit de les propostes. Fins i tot, 

que aquests pagesos siguin ac-

tors que participin activament 

amb la generació de coneixe-

ments per incorporar-los a les 

seves activitats”, a�irma Sans. 
En aquest experiment hi han par-

ticipat cinc camps de Gallecs amb 
una extensió total d’unes cinc hec-
tàrees.  

Prova pilot per 

distribuir conserves 

de tomàquet vallesà

Diferents grups de consum agro-
ecològic del Vallès Oriental i l'Occi-
dental, entre ells el Cinc Quarteres 
de Mollet, treballen per impulsar la 
distribució conjunta de conserves 
de tomàquet. Unes 750 famílies 
vinculades a aquests grups podran bene�iciar-se de la iniciativa. 

ECONOMIA

Descomptes al comerç molletàEls turistes valoren el Vallès Oriental amb un 8,3
L'Associació d'Autònoms de Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya, s. XXI (ADHEC) amb 
la col·laboració de l'Ajuntament llança aquest 
divendres i fins el 2 d'octubre una campanya de 
descomptes als establiments molletans.

El Vallès Oriental ja disposa de la fotogra�ia del per�il de turista correspo-
nent al 2020.  Segons l’Enquesta a turistes de Barcelona, ciutat i regió, la 
majoria de turistes solen repetir la seva visita a la comarca i pràcticament 
la meitat dels enquestats l'han visitat 4 vegades o més. Mentre que la 
valoració mitjana, com a destinació turística, es troba en el 8,3.
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Els botiguers de Sant Fost treballen 
en un pla de dinamisme comercial
SANT FOST. Fa gairebé dos anys que 

la Rosa (Perruqueria Vivas) i la Pa-

tricia (Pizzeria Can Maru) van de-

cidir donar una empenta a l'asso-

ciació de comerciants de Sant Fost. 

Ambdues es van posar al capda-

vant de l'entitat amb l'objectiu de 

reactivar-la i difondre entre la po-

blació totes les opcions de comerç 

que el veïnat tenia al seu abast. 

Gràcies a aquesta iniciativa, que 

van iniciar de la mà de l'Ajunta-

ment i l'exregidora de comerç, Pa-

tricia Horta, l'entitat està immersa 

ara en la creació d'un pla de dina-

misme comercial que està realit-

zant amb una empresa especialit-

zada, gràcies a una subvenció que 

els ha concedit la Diputació de Bar-

celona. També ha aconseguit una 

setantena d'associats, els quals 

s'han pogut formar amb branding,  

marketing digital, canals de venda 

i aspectes legals, gràcies a una al-

tra subvenció concedida pel Con-

sorci de Formació continuada de 

la Generalitat i han posat en marxa 

un web amb una secció d'ofertes 

i promocions exclusives, que els 

clients poden reservar en línia per 

bescanviar-les al comerç. 

Una aposta pels canals en línia 

que s'ha vist reforçada per la cri-

si de la Covid, admet la presidenta 

de l'entitat, Patricia Bermejo: "Els 

tancaments perimetrals locals 

van afavorir que ens conegues-

sin més i que la gent s'interes-

sés més pel comerç local".  I 

encara que segueixen treballant 

COMERÇ L'ENTITAT HA ACONSEGUIT UNA SETANTENA D'ASSOCIATS DES QUE ES VA REACTIVAR FA GAIREBÉ UN PARELL D'ANYS

PATRICIA BERMEJO La propietària de la pizzeria Can Maru presideix l'entitat

p.b.

Obert el termini  per 

presentar-se als 

premis LISMIVO 2020

Aquest dimarts obria el termini per a 

què les empreses presentin les seves 

candidatures a la V edició dels Pre-

mis i distintius Lismivo, que tenen 

com a objectiu fer un reconeixement 

de la tasca social de les empreses per 

a la inserció laboral de persones amb 

diversitat funcional. El termini per 

presentar candidatura acaba el 30 

de setembre. 

CONSELL COMARCAL

La contractació al 

Vallès Oriental creix 

respecte a fa un any

La contractació del mes d’agost va 

registrar un creixement important 

en termes interanuals a la comar-

ca, i va arribar als 9.922 contractes, 

xifra superior als 7.776 contractes 

registrats a l’agost de 2020. Amb 

tot, però, la contractació va caure 

respecte al juliol, especialment la 

indefinida; així es van registrar 

4.175 contractes menys. 

OCUPACIÓ

Oferta de cursos 

del MolletHub 

per a emprenedors

MOLLET. L’Ajuntament, a través de 

MolletHub, oferirà a partir d'aquest 

mes de setembre més de 70 accions 

formatives adreçades a diferents 

col·lectius -joves, professorat, em-

prenedors, empreses i aficionats 

als videojocs-. Entre les propostes 

hi ha un seminari de robòtica edu-

cativa per al professorat o un curs 

d’introducció al LinkedIn. 

FORMACIÓ

El mercat sorteja 

500 € en compres 

i 30 carretons 

MOLLET. En el marc dels actes del 

25è aniversari de la fundació del 

mercat municipal, l'associació de 

paradistes ha engegat una campa-

nya per promocionar la compra a 

l'equipament. Els clients entraran 

en el sorteig de 30 carretons (fins 

al 22 d'octubre) i de 500 euros en 

vals de compra per gastar al mer-

cat (fins al 15 de novembre).  

TEIXIT COMERCIAL

Teixit productiu

L’Ajuntament de Sant Fost ja disposa de 

cens d’activitats i establiments. El tre-

ball, realitzat per la Diputació de Bar-

celona, conté tots els establiments, tant 

públics com privats, que hi ha al mu-

nicipi, que d’acord amb aquest treball 

és de 277. El gruix principal de les ac-

tivitats, el 27,8% corresponen al sector 

serveis, seguit pel 22,4% que correspon 

a 62 activitats industrials i el 14,4% del 

total correspon a activitats d’hostaleria.

UN CENS AMB 277 
ESTABLIMENTS 
COMERCIALS

per visibilitzar el comerç local, es 

marquen l'objectiu de promoure 

noves iniciatives perquè "els em-

prenedors vegin una possibili-

tat de futur a Sant Fost".   

MOLLET DEL VALLÈS

17/09 Ana Martínez Ortiz 92 anys

18/09 Marceliana Fernández ufano 81 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
16/09 María Emilia Teruel Aguilar 65 anys

17/09 Tomás Fores Baños 82 anys

LA LLAGOSTA

18/09 Trinidad López Luque 82 anys

PARETS DEL VALLÈS

19/09 Antonio Quiñonero Yegüero 86 anys

SANT FOST

15/09 Jorge Verjoan Leon 83 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Creixen les consultes 

per regularitzar la 

situació laboral

L'oficina de Granollers del Centre 

d'Informació per a Treballadors Es-

trangers de CCOO ha registrat un in-

crement notable de visites, usuaris i 

consultes el darrer any i mig. Segons 

el sindicat, les visites van créixer el 

2020 un 6% en comparació amb el 

2019, i durant el primer semestre 

d'enguany han augmentat un 8,5%, 

respecte al mateix període de l'any 

passat, fins a les 166 visites en no-

més sis mesos. 

Pel que fa al total d'usuaris, l'in-

crement va ser del 15% durant 

el 2020, i els sis primers mesos 

d'aquest any ha pujat un 7,8%, 

fins a les 142 persones ateses. Dels 

usuaris del CITE, gairebé un de 

cada quatre és originari del Mar-

roc, seguit del Senegal (14%), Co-

lòmbia (7%), Hondures (7%) i al-

tres països de l'Amèrica Llatina. 

SINDICATS
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Els comerços i serveis de proximitat 

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.

Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

mail: ar.martorelles@reale.es
T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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OPINIÓ

Compaginar mobilitat, seguretat i qualitat ambiental és, sens dubte, un dels 

reptes més rellevants del segle XXI. La dependència de la benzina s'ha demostrat 

insostenible, però s'ha trigat massa temps a reaccionar-hi. I tot i que el canvi 

climàtic és cada cop més evident, encara hi ha un bon gruix de la ciutadania 

que no està disposada a canviar els seus hàbits per al bé comú i el futur dels 

seus fills. Aquesta setmana, l'Ajuntament de Mollet ha iniciat la instal·lació d'un 

aparcament segur per a bicicletes a l'estació Mollet-Sant Fost, una actuació més 

que necessària si es pretén passar de les paraules als fets. Però encara falta 

molt perquè la mobilitat en bicicleta –no només dins del nucli urbà de Mollet sinó 

també amb la interconnexió dels municipis del Baix Vallès– sigui una alternativa 

real. Canviar els hàbits pot ser lent, però sense polítiques valentes de mobilitat 

serà etern. I el planeta no té temps.

PEDALAR PER LA MOBILITAT FUTURA

Editorial

Promou:

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

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat
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a guerra de les elèctriques contra 
el Govern és una guerra contra 
el conjunt de la ciutadania. És un 
xantatge que no hem de permetre. 
L'amenaça de les elèctriques és un 

atemptat contra la democràcia, contra les 
institucions i una guerra contra la ciutadania.

És l'evidència que han estat acostumades 
a creure que eren propietàries d'Espanya i 
que podien fer i desfer al seu antull, ja que 
els anteriors governs ho van permetre i, en 
molts casos, vam veure a alts càrrecs polítics 
girant les seves portes per acabar en els con-
sells d’administració de l'oligopoli elèctric.

Resulta vergonyós veure al Partit Popular 
posant-se de la banda de l'oligopoli i exigint 
que els seus beneficis quedin intactes. És clar 
que ells governen per a les elits mentre que 
aquest Govern de coalició ho fa per la gent.

Durant setmanes ens han repetit que les 

Elèctriques, guerra contra la gent
mesures d'emergència proposades per Uni-
des Podem al Govern eren impossibles. Avui, 
el que fa unes setmanes era impossible, és 
possible i està en el BOE.

En Unides Podem sabem molt bé que el sí 
es pot no és un lema, és una realitat.

És la primera vegada que un Govern d'Es-
panya s'atreveix a tocar els beneficis de les 
elèctriques i això ha passat perquè és la pri-
mera vegada que en el Govern hi ha una for-
ça política que té les mans lliures per posar 
primer a la gent i no a l'oligopoli.

Les mesures que ha tirat endavant el Go-
vern són un important avanç que alleuja im-
mediatament a milers de famílies a Espanya 
que temien davant de cada factura de llum 
que els arribava.

La privatització dels sectors estratègics 
impulsada pels governs del Partit Popular 
(Aznar) i del PSOE (González) s'ha demos-
trat un rotund fracàs i toca pensar quin ha 
de ser el paper de l'Estat.

Necessitem un Estat fort amb sobirania so-
bre els seus recursos perquè pugui protegir un 
bé comú públic com és l'energia i garantir el 
seu accés perquè és un dret bàsic. Sí que es pot!

L

NÚRIA
MUÑOZ

Regidora de Podem Mollet i 
Portaveu del Cercle 

Podem Mollet

Carenes dels peus dels avis, 
rostoll de llur bestiar, 
boixos, figueres i vinyes, 
pins de l’obaga i del mar, 
records, racons del meu poble, 
amics, mossens i soldats,  
cementiris de Sinera, 
carrers folls de la ciutat... 
... aquella “petita pàtria” 
que porto en mi com un pa 
quan llesco els somnis de l’alba 
o quan celebro a l’altar, 
i quan rosego el silenci 
o pasto els crits de la sang, 
i quan em peixen tendresa 
els ulls -retorns- d’un infant 
o quan jo em sento morir-me 
per a viure tot, demà!...

Pere Casaldàliga, bisbe de Sao Fèlix 
do Araguaia (Brasil)

a poesia, quan es viu, supera la 
distància física fent més estreta 
la relació psíquica. Defensor dels L

AQUELLA 'PETITA PÀTRIA'

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

drets dels pobles davant dels poderosos, 
Pere Casaldàliga referma la seva fe i la seva 
veritat amb un poema dedicat a la seva 
Catalunya. L’amor a la terra begut en les 
ensenyances bíbliques i paït a casa seva 
assaborint les ensenyances li feu descobrir 
el poder i valor de la poesia, ell era poesia, 
per defensar les seves conviccions huma-
nes i religioses. 

La poesia és creativitat, qualitat humana 
que  traspassa les fronteres i la llum de la 
veritat no la pot ofuscar l’egoisme. Aques-
ta llum poètica dona credibilitat a la defen-
sa dels drets dels pobles i de les persones 
més pobres. I el bisbe Pere Casaldàliga, 
poeta, fou un exemple d’un humanisme 
evangèlic i molt humà. Senzillament la po-
esia feia sentir germanor universal com 
ho demostrava amb les felicitacions poè-
tiques de Nadal, que qui escriu aquestes 
ratlles en fou un afortunat. La creativitat 
humana és poesia defensora de la dignitat 
que els més pobres viuen amb més veritat 
i intensitat. La poesia de Pere Casaldàliga 
també es pedagogia dels drets de tothom. 
I ho sabien els seus detractors que el per-
seguien a mort.

l’article anterior us parlava de les 
vacances. Vaig obviar una part: les 
múltiples violències patriarcals 
que vam viure les que viatjaven 

amb mi i jo. Ho vaig fer per poder dedicar-li 
un escrit sencer que, de pas i inevitablement, 
inclourà alguna més de les indesitjables vi-
vències de l’últim any. Segur que friseu per 
llegir-les.

Violència núm. 1. Anar passejant pel car-
rer i atraure mirades com si fossis un maleït 
imant, sorprenentment i especial dirigides 
al cul i als pits. Sentir-te afortunada si t’es-
talvies el xiulet o comentari de l’estúpid de 
torn. Sensacions: cosificació, incomoditat, 
tinc micos a la cara?

Doncs comentaven al capítol El espíritu de 
la escalera del fantàstic programa de ràdio 
Deforme Semanal Ideal Total, que les dones a 
partir de l’adolescència ocupem un tant per 
cent desorbitat que ara no recordo menys 
l’espai públic que el gènere masculí. Casua-
litat o correlació?

Violència núm. 2. Anar a la ferreteria o 
similar a comprar material perquè estàs re-
formant casa teva de dat a baix amb molta 
solvència i que et tractin amb paternalisme i 
condescendència. Que si aquest material no 
és l’adequat per això, que si aquest diàme-
tre de tub és insuficient per allò... I perdo-
neu-me per no conèixer els noms tècnics de 
tot el vostre catàleg de venda (noti’s la iro-
nia). Sensacions: inseguretat, ràbia i fàstic a 
parts iguals.

A

TASTET DE VIOLÈNCIES

Activista social

LAURA VILLAR MAS

Totundiadeviolències núm. 3.
Part I: el matí. Em podreu dir que és que 

tinc la pell molt fina i em relliscarà. D’anar a 
escalar a un poble perdudíssim dels Pirineus 
amb la meva parella (important: dona) i tro-
bar-se un altre grup de dones enfilant-se. I, 
ai, quina sensació tan reconfortant, tantes 
persones de gènere femení ocupant un àm-
bit absolutament masculinitzat. Sorpresa: 
apareix una càfila d’orangutans (adoles-
cents) que s’han apropiat del poblet i es de-
diquen a cridar-se d’un punt a l’altre de l’in-
dret i posar música a dos-cents mil decibels 
dinamitant tota la pau i calma del lloc. El que 
totes hi buscàvem.

Part II: el vespre. Anar a uns banys termals 
naturals a arrodonir el dia: piscinetes a dife-
rents temperatures, despullades en mig del 
bosc... Sona sublim per estimar-se una esto-
neta mentre descarregues tensions després 
de fer esport, no? Si no fos perquè et trobes 
un grup de nois mamadíssims disposats a 
increpar-te tan bon punt arribes i comences 
a desvestir-te i amb qui has d’acabar com-
partint aigua. O perquè, quan ja et disposes 
a marxar, t’assalta un paio proposant-te un 
ménage à trois en remull, emmascarant-ho 
amb l’aprovació que tingui barba i no me la 
depili. Tot el que desitjàvem.

I no puc evitar preguntar-me què (no) ha-
gués passat si hi hagués anat amb xicot. Sa-
beu tot això de com et travessen els diferents 
eixos d’opressió i tal? Encara sort, que soc 
blanca i occidental!

I no sé en quin moment m’ha semblat que 
en tindria prou amb 2.600 caràcters per en-
cabir-ho tot, així que continuarà...

D'olles, marges i 
clarianes

dollesmargesiclarianes@gmail.com
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MOLLET. El nord-americà Gilbert 
Thomas Jr ja s'entrena amb la 
plantilla del Recanvis Gaudí Mo-
llet després de la seva incorpora-
ció la setmana passada. El conjunt 
molletà comptarà aquesta campa-
nya amb dos jugadors estrangers: 
Gilbert Thomas Jr i el dominicà 
Yeikson Montero. 

El tècnic Josep Maria Marsà ja 
compta amb tota la plantilla dis-
ponible per afrontar el tram final 
de la pretemporada. L'equip mo-
lletà treballa per arribar amb les 
màximes garanties a la primera 
jornada de la Leb Plata, que tin-
drà lloc el 9 d'octubre contra el 
Sant Antoni d'Eïvissa. Tot i que l'1 
d'octubre disputarà el primer títol 
a Cornellà amb la final de la Lliga 
Catalana Leb Plata. 

Gilbert Thomas Jr 
ja s'entrena amb 
el Recanvis Gaudí

LEB PLATA

Inici de les lligues territorialsAlèxia Putellas va camí del Mundial 2023
Les lligues territorials del bàsquet català 
s'inicien el cap de setmana. El Sant Gervasi 
femení, de Primera Catalana, rebrà diumenge 
l'Argentona (18.45h); i el SHAD Mollet femení, 
de Segona Catalana, visitarà el Vilassar de Dalt.  

La molletana Alèxia Putellas ha jugat aquesta setmana dos partits de 
la fase de classificació per al Mundial 2023 amb Espanya. El combinat 
estatal lidera la classificació amb les dues victòries assolides. El primer 
triomf va ser contra les Illes Fèroe, per 0 a 10, en què la molletana va 
marcar un gol, i contra Hongria, per 0 a 7. 

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi de 
Toni Sáez arrencarà dissabte a 
Lliçà d'Amunt. El sènior mascu-
lí de Copa Catalunya inicia una 
nova etapa sense la batuta de Jor-
di Grau i es posarà a prova en la 
primera jornada del campionat. 
Precisament, el primer duel oficial 
de l'equip col·legial serà contra el 
nou conjunt del seu exentrenador, 
que va signar per l'equip de Lliçà 
després d'haver baixat de la Lliga 
d'EBA el curs passat. "Ens coneix 
bastant bé, serà un partit com-
plicat", admet el tècnic de l'Escola 
Sant Gervasi, Toni Sáez. 

La pretemporada de l'equip 
molletà no va ser satisfactòria 
durant les dues primeres setma-
nes, tot i que les sensacions han 
anat millorant. "Durant les dues 
primeres setmanes no veia que 
l'equip arranqués, no s'entre-
nava i tampoc jugava com volí-
em. També hi havia gent amb 
molèsties. Les últimes setma-
nes hem anat a més i ja s'han 
vist les coses dins la pista. En 
l'últim partit vam perdre, però 
les sensacions van ser molt bo-
nes", explica Toni Sáez. El cap de 

BÀSQUET | Copa Catalunya  L'EQUIP ES REFORÇA AMB JOSÉ MARIA MARZAL, FORMAT A MÁLAGA

SANT GERVASI

El nou Sant Gervasi de Toni 
Sáez debutarà a Lliçà d'Amunt

setmana passat el Sant Gervasi va 
perdre l'amistós a la pista del Sant 
Boi, de Primera Catalana, per 74 a 
67. "Vam disputar el partit, tot 
i tenir falta de jugadors interi-
ors per diverses baixes. Estem 
satisfets de la feina feta", diu el 
tècnic. 

Al grup 3 de Copa Catalunya
El primer rival de l'Escola Sant 
Gervasi serà el Lliçà d'Amunt de 
Jordi Grau, que s'ha renovat del 
tot respecte a la plantilla del curs 
passat a la Lliga d'EBA. L'equip 
molletà lluitarà aquesta tempora-
da per mantenir-se en la màxima 
categoria catalana del bàsquet. La 
resta d'equips amb qui haurà de 

lluitar per mantenir-se al grup 3 
són Montgat, Castellar, Sant Josep, 
Granollers -que també baixa de 
la Lliga d'EBA-, Sant Adrià, Santa 
Coloma, El Masnou, Bàsquet Pia 
Sabadell, Mataró Germans Homs 
B i El Círcol Badalona.  

Marzal, tercer fitxatge
La plantilla molletana s'ha reforçat 
amb un tercer fitxatge amb la incor-
poració de José Maria Marzal, que 
s'ha format a les categories infe-
riors de l'Unicaja de Màlaga. "És un 
jugador amb experiència a Lliga 
EBA, que fa una alçada d'1,98 
metres i ens ajudarà moltíssim 
en el tir exterior", assenyala el tèc-
nic.   jl.rodríguez b.

EN JOC  Un dels partits amistosos de l'Escola Sant Gervasi

LLIÇÀ D'AMUNT - SANT GERVASI 

Dissabte, 25 - 19.45 h Lliçà d'Amunt

GILBERT THOMAS JR

Guillem Bel, amb 
opcions d'acabar 
al top-10 català

CICLISME | Júnior

GUILLEM BEL

cb mollET cc mollET

MOLLET. Guillem Bel, del Translu-
ján-Club Ciclista Mollet afrontarà 
dissabte l'última prova del calen-
dari de la Copa Catalana Júnior 
2021. La cursa tindrà lloc a El Prat 
de Llobregat amb la disputa del 
85è Gran Premi de la ciutat del 
Baix Llobregat. Aquesta serà l'on-
zena cursa del circuit català júni-
or, que culminarà la temporada 
amb un recorregut de 90 km dins 
un circuit urbà. 

El ciclista de l'equip molletà 
ocupa el 10è lloc amb 131 punts, 
empatat amb el 9è, Íker Bernal, 
de les Franqueses. Bel va guanyar 
a l'agost el Memorial Fermí Pujol, 
del Ripoll, i va ser segon al Trofeu 
Enric Armengol, de Barcelona. Al 
12è lloc, amb 117 punts, també hi 
ha el molletà Ricard Fitó. 

ESPORTS
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mollet hc

MOLLET. El sènior femení del Mo-

llet HC vol lluitar per l'ascens a la 

Nacional Catalana. L'equip dirigit 

per Rafa Trillo es va quedar a les 

portes de l'ascens el curs passat 

i enguany vol donar continuïtat a 

les bones sensacions de la tempo-

rada passada a Primera Catalana. 

El cos tècnic molletà ha apostat 

per mantenir el grup del curs pas-

sat i ha fet dues incorporacions 

amb Ona Aparicio, que procedeix 

del Palau, de la Nacional Catalana; 

i Laura Muñoz, del Cerdanyola, 

de Primera Catalana. "La plan-

tilla s'ha millorat amb els dos 

fitxatges, que són importants. 

A més, anem a totes perquè 

estem entrenant quatre dies, a 

banda del partit que juguem el 

cap de setmana", explica el tèc-

nic Rafa Trillo, qui admet que les 

jugadores del conjunt estan molt 

compromeses: "Volem l'ascens, 

és el nostre objectiu". 

Durant la pretemporada, l'equip 

ha perdut contra l'Sfèric, de Naci-

HOQUEI PATINS | Primera Catalana  L'EQUIP S'HA REFORÇAT AMB ONA APARICIO I LAURA MUÑOZ

El Mollet HC femení vol ser un 
candidat a l'ascens a Nacional

onal Catalana, i el Girona, de Pri-

mera Catalana, i ha empatat amb 

el Vic, de Primera Catalana. "La 

pretemporada no ha anat gai-

re bé si mirem resultats. Però 

ja hem buscat partits intensos 

per fer sempre un esforç extra", 

diu Trillo, que confia sumar el pri-

mer triomf quan arribi l'hora de la 

veritat dissabte a la primera jor-

nada de la Primera Catalana. Les 

molletanes visitaran la pista de 

la Unió Esportiva d'Horta amb el 

repte de sumar la primera victòria 

i mostrar la seva candidatura per 

a l'ascens. 

Eloi Gaspar, a la banqueta
En l'estructura masculina, l'entre-

nador Eloi Gaspar afronta la seva 

primera temporada i s'estrenarà a 

la banqueta del sènior A en partit o�icial. El conjunt molletà de la Se-
gona Catalana jugarà diumenge la 

primera jornada a la pista del San-

ta Perpètua. Pel que fa al sènior 

B, de la Tercera Catalana, visitarà 

dissabte el Mataró.  jl.r.b.

L’expert respon

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.

La usura a crèdits, préstecs 
i targetes revolving
La paraula ‘usura’ és una pre-
sència habitual als mitjans de 
comunicació en relació, bàsi-
cament, a l’allau de sentències 
que condemnen bancs, finan-
ceres i altres entitats per l’apli-
cació d’interessos i condicions 
abusives. Però què és real-
ment la usura i quan podem 
reclamar? 

La Llei de Repressió de la Usu-
ra, aprovada ni més ni menys 
que al 1908 i encara avui en 
vigor, estableix que la usura 
és aplicar en un contracte de 
préstec o crèdit «un interès 
notablement superior al 
normal dels diners» és a dir, 
un interès que resulti despro-
porcionat respecte el d’aplica-
ció comuna. 

Tot i que la norma no defi-
neix amb precisió què signi-
fica «notablement superior», 
de manera generalitzada, els 
tribunals acostumen a consi-
derar usurari qualsevol tipus 
d’interès que superi en al-
menys 3 punts percentuals 
el tipus d’interès mitjà aplicat 
al conjunt de les operacions 
referents a una mateixa mo-
dalitat de crèdit o préstec. 
Una informació que podem 
consultar gratuïtament a tra-
vés de la pàgina web del 
Banc d’Espanya que publi-
ca periòdicament la dada de 
quin és aquest tipus d’interès 
mitjà aplicat per les entitats a 
cadascuna de les modalitats 
de crèdit.

Fent servir aquesta eina, 
podeu comprovar que, per 
exemple, al juliol de 2021 el 
tipus d’interès mitjà aplicat a 
les targetes revolving era del 
17,81 % mentre que en el cas 
dels crèdits al consum amb 
terminis d’entre 1 i 5 anys, l’in-
terès era del 7,42.

En aquests dos casos esmen-
tats a mode d’exemple, l’in-
terès normal del diner seria, 
respectivament, el 17,81% 
per a les targetes revolving i 
el 7,42 als crèdits al consum a 
retornar en un temps màxim 
de 5 anys. Per tant, si al juliol 
de 2021 haguéssim contractat 
una targeta revolving amb un 
interès del 22% o un crèdit 
amb un 12%, estaríem més 
que probablement davant 
dos casos d’usura. I la conse-
qüència seria que aquests in-
teressos es consideren nuls 
i deixen de ser d’aplicació. 
D’aquesta forma, la persona 
afectada continua obligada 
a retornar els diners que va 
sol·licitar però només aquests 
diners. Tot allò abonat en 
concepte d’interessos ens 
ha de ser retornat. 

Paga la pena revisar el con-
tracte dels nostres préstecs, 
crèdits i, sobretot, targetes 
revolving, que són aquelles 
targetes que ens permeten 
disposar d’una determinada 
quantitat de diners i retor-
nar-los amb quotes mensuals 
molt baixes, així com també 
els préstecs per adquirir vehi-
cles. De forma molt més habi-
tual del que pensem, aquest 
tipus de productes financers 
amaguen uns interessos com-
pletament abusius i il·legals, 
atorgant-nos el dret a recla-
mar i aconseguir la devolució 
dels diners abonats de més.

Llegeix amb atenció el teu 
contracte, compara’l amb la 
dada publicada al Banc d’Es-
panya o, si ho prefereixes, 
posa’t en contacte amb no-
saltres, fes-nos arribar el 
teu contracte i el revisarem 
per analitzar si pots estar 
patint un cas d’usura
www.cronda.coop/Usura

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

UE HORTA - MOLLET HC FEMENÍ 

Dissabte, 25 - 20 h Barcelona

PLANTILLA L'equip femení al Pavelló de la Riera Seca

Romà Busquets, nou director 
esportiu del Club Billar Mollet
MOLLET. Romà Busquets ha assu-

mit la direcció esportiva del Club 

Billar Mollet per la marxa de Ser-

gio Martínez, que s'ha incorpo-

rat al Club Billar Granollers de la 

Primera Divisió espanyola. El nou 

responsable esportiu, que també 

és jugador del primer equip, vol 

centrar l'activitat de l'entitat en 

les lligues territorials. 

El club ha tornat a presentar 

dos equips a la Federació Catala-

na de Billar en la modalitat de tres 

bandes. El primer equip milita 

a la Primera Catalana i el segon, 

a la Segona Catalana. "L'objec-

tiu és la permanència dels dos 

equips. Són dues categories 

potents en l'àmbit català i vo-

lem mantenir-nos en aquest 

alt nivell", explica Busquets, tot 

i que en la primera jornada van 

patir dues derrotes doloroses. El 

primer equip va perdre contra 

el Molins de Rei, 8 a 0, i el segon 

equip contra el Sant Adrià B, per 

8 a 0. "Vam tenir motes baixes", 

diu Busquets. 

La temporada passada el club 

va viure una experiència positiva 

amb la Segona Divisió espanyola, 

però enguany no ha pogut inscriu-

re cap equip per falta de jugadors.

Canvis a la directiva
La marxa de Sergio Martínez ha 

comportat canvis en la directiva 

perquè també feia de vocal, un lloc 

que ara ocupa Miquel Arias. De la 

junta, també ha marxat el fins ara 

secretari Javi Martínez, que ha 

estat substituït per Joan Castells, 

que també és jugador dels equips 

de tres bandes.  jl.r.b.

arxiu

BILLAR  EL CLUB NO INSCRIU AQUESTA TEMPORADA CAP EQUIP A LA FEDERACIÓ ESPANYOLA

ROMÀ BUSQUETS
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L'olor de gos al cotxe

Viatjar amb el nostre gos ens encanta, 

però a vegades no ens adonem de la 

quantitat de pèls que deixen, així com 

de l'olor que es queda en el cotxe. Ara 

que molts hem tornat de vacances, de 

segur que, després d'un parell de dies, 

si pugeu al cotxe, notareu l'olor que 

hi ha deixat el vostre pelut. Et donem 

uns quants consells amb els quals po-

dràs treure l'olor de gos del teu cotxe.

El primer consell és molt senzill, ja 

que no hauràs de fer pràcticament res 

i serveix per a l'olor que pugui deixar 

en el teu cotxe qualsevol animal. El 

que has de fer és prendre un pa i em-

bolicar-lo en un drap, després l'has de 

deixar en el cotxe tota una nit i l'ende-

mà, quan vagis a recollir-ho, notaràs 

que l'olor ha desaparegut.

Una altra de les maneres de treure 

l'olor de gos d'un cotxe és per mitjà 

del carbó. Compra una bossa de car-

bó i col·loca-la en el cotxe, intenta que 

siguin trossos petits i l'endemà sola-

ment has d'aspirar-los i llest, l'olor 

haurà desaparegut.

Si el teu problema és que el gos s'ha 

fet pipí en el cotxe, llavors has de com-

prar un xampú especial, de tal forma 

que es pugui treure l'olor fàcilment. 

El bicarbonat és un dels grans agents 

que ho neteja tot, i es pot, fins i tot, 

usar per a treure l'olor de la galleda 

d'escombraries. Per a treure l'olor del 

cotxe amb bicarbonat, el que has de 

fer és deixar el bicarbonat en el cotxe 

tota la nit i al matí haurà desaparegut.

wikifaunia.com / amic - ToT SanT cugaT 

El 15 de setembre és la data en què 

va començar a aplicar-se a Catalunya el nou impost de CO₂, un impost que 
afectarà més de dos milions de vehicles 

entre automòbils, motos i furgonetes 

i l'import de les quals dependrà de la 

quantitat de partícules contaminants 

que s'emetin i que per a enguany serà 

de 120 g/quilòmetre per a motos i cot-

xes, i de 160 g/quilòmetre per a furgo-

netes. S'espera així mateix, que el pro-

per 2022 baixi a 95 g/quilòmetre i 120 

g/quilòmetre respectivament, pel que 

s'augmentarà la recaptació.

Serà durant el mes d'octubre, quan 

rebrem una carta de pagament amb 

l'import corresponent i que, per la 

majoria de conductors, serà d'uns 20 

euros aproximadament. Quedaran 

exempts de pagament aquells que els 

hi resulti a pagar un import no superi-

or a 6 euros, i també els vehicles 100% 

elèctrics, les ambulàncies, els vehicles 

destinats a pompes fúnebres, vehicles 

oficials, escúters i tricicles, camions de 

més de 3,5 tones així com els adaptats 

per a minusvàlids.

Per a calcular l'import, es pot con-

sultar el web de l'Agència Tributària 

on s'ha habilitat un apartat que facilita 

aquesta informació introduint el NIF 

del titular i el número de matrícula.

Eva REmolina / amic - amic - REdacció

El nou impost 
del CO

2 
per

a vehicles
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J.V.

MOLLET. La UD Lourdes ha iniciat 

un nou projecte de sènior masculí 

després d'una temporada sense 

competir. Un grup de nois liderat 

pel tècnic Juan Vinuesa ha pres el 

compromís de recuperar el sènior 

masculí del Municipal Juan Boca-

negra. "Hi ha una gran majoria 

de jugadors que havien jugat 

amb nosaltres a la Tercera Ca-

talana. Ens van proposar el 

projecte i ho hem vist perfecte", 

explica el president del club Fer-

nando Diago, qui admet que des 

de feia nou mesos s'hi treballa en 

la recuperació del primer equip. 

El tècnic de la Lourdes és Juan 

Vinuesa, de 67 anys i veí de Mont-

meló. La temporada passada va 

formar part de la base de la Lour-

des en la categoria d'alevins, però 

anteriorment havia estat vinculat 

La Lourdes recupera el sènior 
masculí a la Quarta Catalana

JUAN VINUESA

a altres clubs vallesans, també en 

tasques formatives. 

La plantilla molletana suma 21 

fitxes i d'entre els jugadors desta-

ca el davanter Manu Cazalla, que 

va debutar a la Segona Divisió 

B amb el Terrassa, i fins i tot, va 

disputar la Copa del Rei; l'extrem 

Arnau Suñé, que procedeix del fili-

al del CF Parets, recent ascendit a 

la Segona Catalana; i Sergio Reina, 

migcampista de referència en una 

etapa anterior amb la Lourdes. 

"Creiem que podem lluitar per 

estar amunt", assenyala Vinuesa, 

que confia a protagonitzar un joc 

"amb bona sortida de pilota i 

amb possessió".   jl.r.b.

LLINARS B - LOURDES 

Diumenge, 26 - 17.30 h Llinars
La representació baixvallesana de la 

Quarta Catalana es completa amb dos 

equips més. Al mateix grup 11 hi ha el 

CE La Llagosta, que manté gran part 

de la plantilla del curs passat quan va 

lluitar per l'ascens. El primer duel serà a 

casa dissabte (17h), quan rebrà el filial 

de l'Atlètic del Vallès. Pel que fa al Sant 

Fost, enquadrat en el grup 6, és un con-

junt de nova creació després d'uns anys 

sense primer equip masculí. El debut 

dels santfostencs serà diumenge (12 h) 

al camp dels Salesians de Mataró. 

LA LLAGOSTA I SANT 
FOST, TAMBÉ A QUARTA

MOLLET. El mestre internacional 

Pere Garriga s'ha imposat amb un 

ple de triomfs al torneig solidari 

d'escacs contra el càncer, que ha 

impulsat el Club d'Escacs Mollet. 

El campionat va tenir lloc dissabte 

al Pavelló Riera Seca amb un total 

de 65 participants. Fins ara, el club 

ha recaptat més de 710 euros i el 

període de donacions encara no 

està tancat. L'import íntegre anirà 

a la seu local de l'Associació Espa-

nyola contra el càncer (AECC). 

Tothom hi va guanyar aquest 

Pere Garriga guanya el 
torneig contra el càncer

cop, però cal destacar la victòria 

incontestable del jugador local 

Pere Garriga amb ple de victòries, 

amb les nou partides disputades. 

El mestre FIDE Vicenç Esplugas 

va quedar segon, a un punt de 

Garriga i el mestre català Màxim 

Ventura va quedar tercer amb set 

punts, empatat amb el quart, el 

també mestre FIDE Francisco Ja-

vier Jiménez. 

El millor local va ser el mestre 

FIDE Cristian Fernández i el mi-

llor veterà Antoni Pous.  

club d'escacs

EN JOC El torneig es va celebrar al pavelló Riera Seca

MOLLET. La plataforma Salvem 

el CF Mollet vol buscar un acord 

amb la directiva del club després 

"d'uns anys de picabaralles", diu 

en un comunicat. Per aquest mo-

tiu, el grup liderat per José Gómez 

Reina vol "un diàleg sense condi-

cionants previs i línies verme-

lles", assenyala el document.

La plataforma es compromet 

"a aturar el procès judicial en 

marxa" sobre els comptes del club 

i retirar el seu perfil de Twitter, a 

canvi de la convocatòria d'elecions 

el gener del 2022, formar una sola 

candidatura i retirar l'expedient 

disciplinari a José Gómez Reina, Fe-

liu Tura i Toni Cisneros, entre altres 

Salvem el Mollet vol eleccions

Primera Catalana  LA PLATAFORMA VOL COMICIS AL GENER I EL CLUB DIU QUE SÓN D'AQUÍ A 3 ANYS

punts. Tot plegat, "per remar en 

una sola direcció", diuen. 

Pel que fa la directiva del CF 

Mollet UE, no ha volgut fer decla-

racions, però han recordat que les 

eleccions del club estan previstes 

per d'aquí a tres anys i que quan la 

pandèmia ho permeti se celebrarà 

l'assemblea general de socis.  

MOLLET. La Unió FS Mollet segueix amb la preparació de pretemporada, 

quan falten tres setmanes per jugar la primera jornada de la competi-

ció de Primera Catalana. La Federació Catalana de Futbol ha publicat el 

calendari definitiu de les lligues territorials de futbol sala. La Unió FS 

Mollet disputarà el primer partit fora de casa a la pista del Can Cuyàs 

el 17 d'octubre. Pel que fa al primer duel com a local, tindrà lloc el 23 

d'octubre contra el filial del CN Caldes.  

FUTBOL SALA | Primera  PRIMERA JORNADA EL 17 D'OCTUBRE

La Unió FS contra el Can Cuyàs

FUTBOL | Quarta Catalana  L'EQUIP ESTARÀ DIRIGIT PEL TÈCNIC MONTMELONÍ JUAN VINUESA ESCACS   ES RECAPTEN MÉS DE 710 EUROS SOLIDARIS
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FUTBOL | Primera femenina  LA MOLLETANA TAMBÉ XIULA PARTITS DE LA SEGONA B MASCULINA

fcf
MOLLET. Matilde Esteves ha estat 

reconeguda amb el premi Vicente 

Acevedo com a millor assistent de 

la Primera Divisió Iberdrola, que 

és la màxima categoria del futbol 

femení espanyol. L'àrbitra mo-

lletana ha estat reconeguda per 

la tasca feta durant la temporada 

2020-2021. 

La molletana està a l'espera de 

rebre el guardó perquè no va po-

der ser-hi en l'acte de lliurament, 

que s'hi feia a Madrid. "És el pri-
mer cop que rebo un premi com 
aquest i suposa un reconeixe-
ment a la feina que faig dins 
l'arbitratge. Veig aquest premi 
com quan va arribar la meva in-
ternacionalitat perquè tot això 
és la materialització de la feina 
feta durant anys", assenyala Ma-

tilde Esteves, qui enguany seguirà 

d'assistent a la Primera Divisió 

espanyola i comptarà amb un nou 

repte perquè ha pujat a la Segona 

B RFEF masculina: "És el mateix 
que la Tercera Divisió, només 

Matilde Esteves, millor àrbitra 
assistent de Primera Divisió

EN JOC La molletana en un partit de la temporada passada

hi ha la diferència que viatjo 
més. El cap de setmana passat 
vaig debutar en la categoria i 
vaig fer d'àrbitra en un duel a 
la Rioja".

Durant l'acte també va ser re-

coneguda com la millor àrbitra 

de la Primera Iberdrola, però de 

la temporada 2019-2020, la cata-

lana Ainara Acevedo, que ha com-

partit tripleta arbitral en moltes 

ocasions amb Esteves i, fins i tot, 

havia estat esportista del Club At-

lètic Mollet.  jl.r.b.

BAIX VALLÈS. La segona edició del 

Hyundai N Catalunya WorldSBK 

Round va culminar diumenge al 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

després de les dues curses que 

va guanyar l'equip Aruba.it Ra-

cing-Ducati el cap de setmana.

L'equip italià va imposar-se dis-

sabte amb el pilot britànic Scott 

Reading i diumenge amb l'italià 

Ducati domina el 
WorldSBK del Circuit

Michael Ruben Rinaldi. Entremig 

de les dues curses, hi havia la 

disputa de la superpole del diu-

menge al matí, que va guanyar Jo-

nathan Rea, de l'equip granollerí 

Kawasaki Racing Team. El líder 

del Mundial de Superbike segueix 

sent el turc de Yamaha, Toprak 

RazGatlioglu, que suma un punt 

més que Rea.  

circuit

EN PISTA Un dels moments de la cursa del Mundial de Superbike

Inici Campanya: 
20 de setembre 2021

Sorteig Carretons compra: 
22 d octubre 2021 

Sorteig Vals de compra 
 15 de novembre 2021

l

euros

Avinguda Jaume I, 54 · 08100 Mollet del Vallès · T. 93 593 08 34

2ULLERES
INFANTILS

*Consultar condicions a l’òptica

99€*

MOTOR | Motociclisme  READING I RINALDI GUANYEN LES CURSES
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Més de 17.000 persones
visiten la Fira d'Artesans

MOLLET. Una edició atípica, sense 

activitats per amenitzar els carrers 

i amb mascaretes, però amb un 

bon nombre de visitants. La Fira 

d'Artesans d'enguany, que es va 

celebrar el cap de setmana al nucli 

antic de Mollet, va aplegar segons 

l'organització 17.534 persones, 

que van passejar i comprar a la se-

tantena de parades participants.

El control d'accés a l'entrada del 

recinte va permetre comptabilit-

zar amb exactitud els visitants a 

la mostra menestral, que va com-

plir la 37a edició després que l'any 

passat s'hagués de suspendre per 

la pandèmia. La Covid, però, va 

continuar marcant la mostra que 

va haver de mantenir un seguit de 

mesures de seguretat, que, segons 

fonts municipals, es van respectar 

durant tot el cap de setmana.

Els visitants anaven accedint al 

recinte per l'entrada habilitada al 

carrer Portugal amb la Baixada de 

Can Rota i sortien per Can Pacià. 

L'entrada es feia de manera esgla-

onada, posant-se el gel hidroalco-

hòlic i sense generar cues. La cir-

culació a l'interior del recinte, en 

un únic sentit i amb la mascareta 

obligatòria, també va ser fluida.

POPULAR   L'AJUNTAMENT DE MOLLET CONSIDERA UN "GRAN ÈXIT" AQUESTA EDICIÓ MARCADA PER LES RESTRICCIONS I AMB UN RECORREGUT DE SENTIT ÚNIC

A L'ENTRADA DE LA FIRA D'ARTESANS  Una de les primeres parades, al carrer Portugal, amb encens natural i penjolls

sergio carrillo

La Fira no ha comptat aquest 

any amb els tradicionals tallers 

artesanals per a nens que es feien 

en les anteriors edicions, com ara 

el de producció de pa. Tampoc hi 

ha hagut les actuacions de caste-

llers, capgrossos o sardanes. Amb 

tot, els menestrals es van mostrar 

satisfets pel fet de poder participar 

en la fira, després de molts mesos 

que aquests esdeveniments no 

han estat permesos. Els embotits, 

la xocolata, el tèxtil, la joieria, i la 

pastisseria, entre altres, van tor-

nar a ser els protagonistes de la 

fira, que aquest cop ha tingut un 

caràcter més comercial.

La Fira es va cloure diumenge a 

la tarda amb un concert d’havane-

res al Mercat Vell a càrrec del grup 

Els Americanus. Les 170 entrades 

disponibles també es van exhaurir.

"Ha estat un gran èxit", asse-

gurava l'alcalde de Mollet, Josep 

Monràs. "Vull agrair als veïns i 

veïnes la seva implicació i apos-

ta per aquesta fira. Als artesans 

per la confiança que tenen amb 

Mollet. I, com no, a tots els visi-

tants que any rere any demos-

tren la seva estima per aquesta 

festa tan arrelada a la nostra 

ciutat", va dir el batlle.

Per la seva part, Mercè Pérez, 

regidora de Cultura, considerava 

que les dades d'afluència "demos-

tren que la gent tenia ganes de 

tornar a passejar per la Fira 

d'Artesans, malgrat la pluja i la 

reducció d’activitats per la pan-

dèmia", apuntava Pérez, qui tam-

bé destacava el civisme demostrat 

pels visitants.

"A la Fira, som collonuts"
Per part de l'Associació de Ve-

ïns de la Fira d'Artesans de Mo-

llet del Vallès, el seu president, 

Martí Turégano lamentava en la 

inauguració de la fira que l'any 

passat s'hagués d'anul·lar per la 

pandèmia. "Ho vam passar molt 

malament", deia, recalcant la im-

portància d'organitzar-la enguany 

seguint totes les mesures necessà-

ries i, fins i tot, havent de prescin-

dir d'alguns clàssics: "Hem hagut 

de suspendre la sardinada, que 

era una festa i un reclam des 

del primer any. Juntament amb 

el Departament de Cultura de 

l'Ajuntament vam dir que no ho 

faríem, i sí que hi ha hagut gent 

que ens ha demanat per què 

no es feia, però sempre dèiem 

que primer és la salut i que el 

poble de Mollet i els veïns dels 

voltants de Mollet puguin venir 

a la Fira d'Artesans sense cap 

perill de contagis".

En aquest sentit, treia pit de la 

bona feina realitzada per orga-

nitzar aquest esdeveniment de la 

manera més segura possible: "A la 

Fira d'Artesans, som collonuts".

En la mateixa inauguració de la 

Fira, l'alcalde també, amb el seu 

reiterat missatge de prudència, 

esmentava que amb aquest acte 

es fa una passa més per retornar 

les activitats socials, esportives 

i culturals: "Tant els veïns com 

l'Ajuntament crèiem que haví-

em de tornar a activar la Fira 

d'Artesans, com també estem 

treballant de cara al proper 

gran esdeveniment, que serà el 

Sona Mollet, amb unes carac-

terístiques una mica diferents. 

Vam fer-ho amb la festa major, 

ho fem amb la Fira d'Artesans, 

ho farem amb el Sona Mollet i 

ho seguirem fent amb totes les 

activitats previstes del nostre 

calendari festiu i cultural".  

s.c.

SALUT  Tota mena d'infusions naturals per comprar-les a granel

s.c.

ALIMENTACIÓ  Secallona, xoriço, bull blanc, alguns dels embotits artesans

CULTURA

Club de lectura a Sant Fost'Fer, l'humor amable', al Museu de l'Aquarel·la de Llançà
Dijous 30 a les 18.30 h tindrà 

lloc un nou club de lectura a la 

Biblioteca Biblio@teneu de Sant 

Fost, que girarà entorn del llibre Ens 

veurem allà dalt, de Pierre Lemaitre.

El 10 de setembre es va inaugurar al Museu de l’Aquarel·la de Llançà la mostra Fer, 

l’humor amable, produïda pel Museu Abelló. Es tracta de l’exposició retrospectiva que 

es va fer l’any passat al museu molletà, una antologia que abraça els diferents aspectes 

vitals d’un dels noms imprescindibles de l’humor català contemporani. En Fer estava 

molt arrelat a Llançà, una ciutat on tenia una casa i on va néixer el premi Gat Perich.
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El color envaeix el bany per a una 
estada perfecta
El color total del bany és el que es 

porta ara. A continuació pots desco-

brir el color que tindràs en el teu bany 

enguany.

El color total en les parets del bany: 

un dels recursos més populars a l'ho-

ra de decorar és pintar, que també ho 

pots aprofitar per a imprimir-li un 

meravellós color al bany. Però tam-

bé pots recórrer al paper tapís. La 

tendència apunta a colors clars, que 

aporten llum a l'estada.

Tria mobiliari ple de color per al teu 

bany: si renovaràs el teu bany, tingues 

en compte que, com més acolorit, mi-

llor es veurà. Avui existeixen boniques 

propostes en mobiliari de bany en co-

lors fantàstics. De diferent tonalitat, 

però el blau sol ser molt benvolgut en 

la decoració de banys.

Suaus tons de color 

per a un bany preciós: 

els tons de color suau 

ens inspiren relaxació i 

calma, i es poden apro-

fitar en el bany. Són 

acolorits i es combinen 

amb altres colors de 

les mateixes tonalitats.

Decora el teu bany 

amb el color al teu gust: 

no fa falta decantar-se 

per colors intensos ni 

tan sols per romàn-

tics tons pastel. Tria el color que més 

t'agrada per al teu bany.

Hi ha tants colors i tonalitats per 

a tants gustos que no importa si 

el teu bany, insistim, és molt gran 

o molt petit. Pot ser clàssic o mo-

dern. El color el farà més atractiu. 

Decoracion2.com / amic - ToT SanT cugaT 

Les cortines són un element decoratiu 

de molta importància en la nostra llar. 

A més de proporcionar-nos intimitat 

o protegir-nos de la llum i de la calor, 

poden donar el toc perfecte a la deco-

ració. A continuació compartim alguns 

consells per al seu bon manteniment.

Tracta-les amb afecte: No tiris la tela 

bruscament a l'hora de córrer-les. No 

t'oblidis d'elles: és convenient fer una 

neteja a fons (cada quinze dies) per a 

eliminar la brutícia que s'hi adhereix, 

encara que a simple vista no la vegem. 

Protegeix-les de la pols: usa una aspira-

dora amb un filtre i potència adequada 

per a eliminar-la sense danyar el teixit. 

Protegeix-les del sol: evita tenir sempre 

les cortines en la mateixa posició. Evi-

ta l'acumulació d'olors: no t'oblidis de 

ventilar l'estada sovint i triar cortines 

de cuina especialment indicades per a 

aquestes estades. A l'hora de rentar-les, 

segueix les indicacions del fabricant. 

Et recomanem optar per un programa 

amb aigua freda, i centrifugat suau. 

Penjar-les de seguida perquè no s'arru-

guin: tingues en compte que, si la cor-

tina és molt fina i el material no neces-

sita planxat, pots penjar-les una vegada 

rentades perquè s'assequin ja posades. 

Si necessiten una passada de plan-

xa, pots utilitzar una planxa de vapor. 

vivienDaSaluDable.eS / amic - ToT SanT cugaT 

Un bon manteniment per a les cortines



dv, 24 setembre 202122

La Mercè Arts de Carrer acull
la nova instal·lació de Galiot
MOLLET. El parc de Joan Miró de 

Barcelona –pròxim a la plaça d'Es·

panya– acull aquest cap de setma·

na la darrera instal·lació de Galiot 

Teatre, emmarcat en la progra·

mació de la Mercè Arts de Carrer 

(MAC), dins de les festes de la capi·

tal catalana.

La companyia molletana, dirigi·

da per Jordi Monserdà, hi instal·

larà el Giravoltes Titelles, la seva 

quarta instal·lació, un muntatge 

que va sorgir durant els mesos 

de pandèmia. "Convençuts que 

l’espai Munta Titella –la tercera 

instal·lació de Galiot– encara es-

tava en un procés de gira inten-

sa, ningú s'esperava el que va 

passar. Va arribar el senyor Co-

vid i directament ens va tancar 

al taller sense poder treballar 

cap a l’exterior", explica Monser·

dà. Aprofitant l'avinentesa, no va 

deixar que correguessin els mesos 

en va: "Era el moment d’aprofi-

tar tot aquest temps llarg i, po-

sant fil a l’agulla, després d'un 

any de treball apareix un gran 

carrusel, que no porta cavallets, 

porta teatrets autòmats".

ARTS ESCÈNIQUES  EL QUART GRAN MUNTATGE DE JORDI MONSERDÀ, GIRAVOLTA TITELLES, ARRIBA AQUEST CAP DE SETMANA A LA FESTA MAJOR DE BARCELONA

GIRAVOLTA TITELLES  Serà aquest cap de setmana al parc de Joan Miró

galiot

El Giravoltes Teatre fa un viatge 

per cinc històries molt conegudes 

universalment, i conviden a petits 

grups de família a obrir calaixos, 

tancar cortines i donar vida a tots 

els personatges que s'amaguen 

dins de cadascun dels diorames.

L'estrena del Giravolta va tenir 

lloc en la 32a Fira de Titelles de Llei·

da, adreçada només a programa·

dors. Durant aquest estiu ha arribat 

també a tres petites festes majors 

de l'entorn: Martorelles, Sentmenat 

i Sant Feliu de Codines. Amb tot, la 

instal·lació ha estat seleccionada 

per participar des d'aquest diven·

dres fins diumenge (d'11.30 h a 14 

h i de 16 h a 19.30 h) al MAC.

Els quatre grans muntatges
Amb el Giravolta Titelles, Gali·

ot Teatre ja compta amb quatre 

grans instal·lacions titellaires cre·

ades en els darrers deu anys, des·

prés de Cal Titella, la carpa Món 

Titella i l'espai Munta Titella. To·

tes les instal·lacions segueixen un 

mateix estil de construcció, amb 

fusta i ferro reciclat vell, i consti·

tueixen un patrimoni únic que ha 

tingut la sort de poder participar 

en els principals esdeveniments 

culturals i festivals nacionals i in·

ternacionals.

Cal Titella, la primera de totes, 

creada l'any 2010, és la instal·la·

ció que ha arribat més lluny, re·

alitzant una gira a Copenhaguen 

(Dinamarca) i superant·ne les 

300 actuacions totals. 

Recentment s'ha creat el col·lectiu 

Galleda, que engloba una dotzena de 

companyies de les arts escèniques que 

disposen d'instal·lacions participatives 

d'autor, entre les quals hi ha la molle-

tana Galiot Teatre. A partir de la crisi de 

la pandèmia, s'hi van ajuntar "davant la 
necessitat compartida de visibilitzar 
una disciplina d'arts de carrer segura 
i socialment molt necessària".

GALIOT TEATRE, AL 
COL·LECTIU GALLEDA

sqs team dance

VAN GUANYAR EL PRIMER PREMI EN MEGACREW I DOS SEGONS PREMIS EN LES CATEGORIES INFANTIL I ABSOLUTA

L'SQS TEAM DANCE SCHOOL, 
PREMIADA AL CAMPIONAT
DE HIP HOP DE MÚRCIA

Mostra de teatre 

infantil i juvenil

de La Tramolla

MOLLET.  La Tramolla organitzarà 

aquest dissabte a partir de les 17 

h al Teatre Municipal Can Gomà 

la quarta mostra de teatre infan·

til i juvenil. Les entrades tenen un 

preu de 5 euros i es poden reser·

var enviant un correu electrònic a 

info@latramolla.cat o mitjançant 

WhatsApp al 71 771 24 83.

Amb la seva ja habitual agenda 

farcida d'esdeveniments i de for·

macions, aquesta setmana La Tra·

molla també ha obert les inscrip·

cions per a l'intensiu d'iniciació al 

cabaret, que tindrà lloc el dissabte 

9 d'octubre de 10 h a 13 h. 

L'escola molletana SQS Team Dance School de Mollet ha 

estat multipremiada en la 12a edició del Campionat de 

Hip Hop Dance de Múrcia, que ha tingut lloc aquest cap 

de setmana. L'escola molletana va tornar de Molina de 

Segura amb tres guardons diferents: un primer premi en 

la categoria Megacrew i dos segons premis en les ca-

tegories infantil i absoluta. Ha estat la primera partici-

pació de l'escola en aquesta competició, una de les més 

reconegudes a l'estat, després que la DANA (2019) i la 

Covid (2020) ho frustressin els dos anys anteriors. Evelyn 

Díaz, directora del centre, i molt satisfeta, assegura que 

"el grup que ha guanyat era el que menys previsió de 
competir tenia", ja que es van preparar en només tres 

setmanes intensives després de les vacances.

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24

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

Cel enteranyinat de núvols 

alts i mitjans des de primera 

hora, en un dia en què el fet 

més destacable serà l'aug·

ment de la temperatura.

Potser alguns núvols bai·

xos a primera hora, que 

acabaran marxant, deixant 

el cel gairebé seré  la resta 

del dia. Temperatures lleu·

gerament més altes.

Cel seré gairebé fins al final 

de la jornada, quan apa·

reixeran alguns núvols alts 

per ponent. Temperatures 

un pèl més baixes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 28ºC 20ºC 25ºC 12,4 24 km/h N

DIVENDRES, 17 30ºC 19ºC 28ºC - 29 km/h W

DISSABTE, 18 26ºC 19ºC 22ºC 2,2 19 km/h SE

DIUMENGE, 19 26ºC 15ºC 24ºC - 26 km/h SSW

DILLUNS, 20 25ºC 16ºC 21ºC 24,6 37 km/h NE

DIMARTS, 21 21ºC 14ºC 21ºC - 10 km/h NE

DIMECRES, 22 25ºC 15ºC 23ºC - 31 km/h ENE

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

han tornat als assajos al Centre Cí-

vic L'Era, on hi seran cada dimarts 

de 20 h a 22 h i els divendres de 

21 h a 23 h. L'objectiu clar és pre-

parar la 29a Diada Castellera de 

Mollet perquè sigui "una Diada 

el més normal possible", segons 

apunta el president de l'entitat, 

Ciscu Carvajal. La Diada Castellera 

està prevista per al diumenge 31 

d'octubre, amb activitats i assajos 

previs durant aquella setmana i 

Carvajal assenyala que intentaran 

"fer castells de 6". Ara per ara no 

es plantegen fer-ne de més grans, 

ja que "la canalla nova està en 

un procés d'aprenentatge" i això 

portarà uns mesos.

A la Mostra de Gralles de Cervelló
En condicions normals, el cap de 

setmana passat haurien participat 

en la Fira d'Artesans. De fet, ells 

van proposar fins i tot fer algun pi-

lar en algun altre espai, però no va 

poder ser. El que sí que van fer va 

ser participar amb la seva escola 

de gralles i tabals a la 9a Mostra de 

Gralles de Cervelló, que es va fer en 

homenatge a Jordi Fàbregas, i on 

van tocar diverses peces.  

POPULAR  ASSAGEN ELS DIMARTS I DIVENDRES AL CENTRE CÍVIC L'ERA I ES PROPOSEN FER CASTELLS DE 6 EN LA DIADA DEL 31 D'OCTUBRE

A CERVELLÓ  Actuació de l'escola de gralles i tabals dels Castellers molletans

castellers mollet

Els Castellers tornen als assajos, 
amb la Diada local al punt de mira

Els gegants de Mollet van sortir diumenge fora de la ciutat gairebé dos anys després 

de l'última vegada. Concretament va ser a Tortosa, per celebrar la 33a Ciutat 

Gegantera de Catalunya. L'entitat es mostrava satisfeta d'aquest acte: "És la primera 
trobada gegantera a la qual assistim després de la pandèmia i ens fa moltíssima 
il·lusió tornar a sortir a ballar fora del nostre municipi". Foto: GeGanters Mollet

Els gegants de Mollet volten de nou

ART

'Mis cosas', de la 

martorellesenca 

Mercè Ortega,

a la sala La Capella

MARTORELLES.  La martorellesenca 

Mercè Ortega va representar dime-

cres la performance Mis cosas a la 

sala La Capella de Barcelona. El xou 

de l'artista visual local parla, "des 

d’un posicionament crític i de de-

núncia, de les respostes de l’in-

dividu pressionat i oprimit pels 

valors materialistes i superfici-

als fomentats pel sistema consu-

mista capitalista. Valors que es 

venen a l’individu, àvid d’afecte i 

reconeixement, amb la promesa 

d’aconseguir ser millor, de re-

construir la seva identitat, una 

identitat aplaudida, acceptada 

i reconeguda". La performance 

neix de la voluntat d’autocrítica i 

"la necessitat de rescabalament 

com a víctima de l’esclavitud que 

suposa acumular béns, coses 

materials, moltes vegades inne-

cessàries i de les quals costa molt 

desprendre’s per l’afecció que 

se’ls té. Coses que ens ocupen un 

espai i un temps vital, càrregues 

massa feixugues que ens lliguen, 

ens immobilitzen i ens impedei-

xen avançar".  

MERCÈ ORTEGA

MOLLET.  L'avantcapella de La Ma-

rineta acull aquest setembre l'ex-

posició Atrapasomnis, del sabade-

llenc Carles Vicente. En acabar de 

pujar les escales del Centre Cul-

tural, els visitants trobaran a mà 

esquerra una barreja d'ombres i 

colors amb aquests atrapasomnis 

de ganxet. "Faig ganxet des que 

tenia 11 anys", explica l'autor, 

qui també havia fet instal·lacions 

d'aquesta tècnica. El 2018, una 

monitora del centre cultural La 

Xamba, la Montse Fruitós, a qui li 

envia el seu agraïment, el va ani-

mar a fer atrapasomnis de ganxet: 

"Arran d'això vaig començar a 

fer atrapasomnis. Vaig veure 

que em sortien bé i en vaig fer 

més".

Vicente, que és llicenciat en Pin-

tura per la Facultat de Belles Arts 

de Barcelona, considera que els 

atrapasomnis que ha elaborat es-

tan vinculats a la pintura, "perquè 

hi ha color i hi ha traç", i defineix 

la mostra com una "combinació 

de pintura, escultura i teixit".

La mostra, que ja ha visitat diver-

sos centres cívics de Sabadell, ha 

estat exposada de manera diferent 

en cada espai –uns verticals, d'al-

tres penjats del sostre i fins i tot a 

Atrapasomnis de ganxet a La 
Marineta, de Carles Vicente

ART  L'ARTISTA SABADELLENC EXPOSA DURANT TOT EL SETEMBRE 'ATRAPASOMNIS', UNA INSTAL·LACIÓ D'OMBRES I COLORS

L'ARTISTA  Carles Vicente davant de la seva obra, a La Marineta

montse artigues

la manera més tradicional, uns al 

costat dels altres sobre una paret–, 

creant així efectes d'ombres pecu-

liars. Vicente ja està treballant per-

què Atrapasomnis pugui visitar al-

tres municipis. L'artista assegura 

que el feedback que ha anat rebent 

ha estat molt positiu: "Pel que sé, 

a molta gent li ha agradat".  
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