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EDUCACIÓ L'AJUNTAMENT DE MOLLET APROVAVA AQUEST DILLUNS UNA MOCIÓ IMPULSADA PER CIUTADANS PER DEMANAR A LA GENERALITAT QUE INCREMENTI EL PRESSU

La demanda de cicles d'FP
desborda l'oferta a Mollet
Els instituts amplien ràtios a les aules després de rebre 1.507
sol·licituds, un 40% més de les 891 places que s'oferien
ins mollet

ALTA DEMANDA El mòdul d'Emergències i Protecció Civil ha rebut aquest curs 250 sol·licituds per ocupar unes 30 places
MOLLET. La formació professional
de Grau Mitjà i Grau Superior ha
viscut enguany un increment de la
demanda que va deixar en prime·
ra instància més de 26.405 alum·
nes arreu de Catalunya sense
plaça per accedir als estudis sol·
licitats. A Mollet van rebre 1.507
sol·licituds per cobrir 891 places.
Davant d'aquesta situació, el De·
partament d'Educació va incre·
mentar sense precedents l’oferta
en un procés de preinscripció ex·
traordinari al setembre, fet que ha
permès reduir la xifra de sol·lici·
tants sense plaça a les 618 perso·
nes, segons indicava el conseller
d'Educació, Josep Gonzàlez·Cam·
bray, aquest dilluns. Una solució,
però, que ha comportat en alguns

centres educatius com l'INS Mo·
llet, un increment de les ràtios:
"Enguany hem tingut una demanda que no esperàvem ningú. Hem hagut d'augmentar la
ràtio en gairebé tots els cicles
de grau mitjà", explica la directo·
ra del centre, la Raquel Martínez.
L'institut Mollet és un dels cen·
tres de referència quant a la for·
mació professional al Baix Vallès.
Està especialitzat, sobretot, en la
formació de cicles industrials i és
l'únic a tota Catalunya que impar·
teix el cicle SM20, d'Emergències
i Protecció Civil, el més demandat
del centre –per a aquest curs han
rebut 250 sol·licituds per ocupar
una trentena de places.
A banda de l'INS Mollet, aquest

augment de la demanda de for·
mació professional també s'ha fet
notar a altres instituts de la ciutat.
A tall d'exemple, l'INS Gallecs, es·
pecialitzat en cicles formatius so·
ciosanitaris, ha rebut pel cicle de
cures auxiliars i infermeria 180
sol·licituds per ocupar 110 places.
Però segons explicava el con·
seller d'Educació aquest dilluns,
l’increment de demanda als cicles
formatius és un fet "excepcional"
que s’ha produït per diferents mo·
tius. Un d’ells és l’augment de per·
sones adultes que volen enriquir
el seu itinerari formatiu i millorar
la seva ocupabilitat. En concret, de
les 48.843 sol·licituds que s’han
rebut a Catalunya per cursar un
cicle formatiu de Grau Mitjà, úni·

cament 24.659 provenien d’estu·
diants que el passat curs estaven
matriculats a 4rt d’ESO.

Inserció laboral elevada
A l'INS Mollet, per exemple, les au·
les de cicles les integren estudiants
d'edats diverses i segons explica la
seva directora, el fet d'estar situ·
ats a prop d'un entorn industrial
és el que anima els alumnes a fer
un cicle formatiu: "Veuen una
possible sortida professional
propera i això ha fet incrementar molt la demanda de l'FP",
apunta la directora.
Però no és només la proximitat
amb aquest teixit industrial el que
fa que la formació professional tin·
gui més sol·licituds, segons Mar·
tínez, també hi té a veure un altre
factor: "Els cicles industrials són
els que tenen el percentatge
d’inserció més alts. Fins i tot tenim cicles amb què els alumnes
no tenen cap dificultat per trobar feina, fins al punt que som
nosaltres qui acabem tenint dificultats per trobar professors",
afegeix Martínez, qui assegura que
en el seu cas, tots els cicles que te·
nen a veure amb el manteniment
i fabricació de la indústria són els
que més sortida laboral tenen.
Així i tot, segons indica el Mapa i
Pla Formatiu de Mollet i el Baix Va·
llès, presentat fa un parell de mesos
a l'Ajuntament de Mollet i elaborat
amb la participació de l’adminis·
tració local, els agents econòmics i
socials, els centres de formació, els
serveis locals d’ocupació i el teixit
empresarial, actualment el territo·
ri compta amb alguns sectors amb
falta d’oferta formativa per absor·
bir tots els treballadors, fet que fa
que a les empreses els costi trobar
aquests perfils. Els més mancats al
territori són, segons aquest docu·
ment, el de la indústria 4.0 i el sec·
tor sociosanitari, unes demandes
que tot i encaixar amb la formació
que s'ofereix a la ciutat semblen

Laboral

ALTA DEMANDA DE
PERFILS RELACIONATS
AMB LA INDÚSTRIA 4.0
Entre els perfils més demandats al territori hi ha els relacionats amb la Industria 4.0 (mecatrònica, automatització i
robòtica, fabricació mecànica o realitat
augmentada, entre altres). També els
mecànics de vehicles elèctrics, les persones amb un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d'Electricitat i Electrònica i
els relacionats amb la logística com els
conductors de vehicles pesants i els auxiliars de magatzem. L'atenció de persones amb dependència és una altra de les
demandes d'ocupació més presents al
Baix Vallès, així com les persones amb un
grau d'infermeria, segons indica el Mapa
i Pla Formatiu de Mollet i el Baix Vallès.
Un document elaborat amb l'objectiu de
millorar l’encaix entre l’oferta formativa del territori, les necessitats del teixit
productiu i els interessos de la població.

ser insuficients.
Davant d'aquesta situació, el re·
gidor d'Educació de Mollet, Raúl
Broto considera: "Estem en un
moment important per fer una
aposta per anar aportant cada
cop més cicles a la ciutat. S’està
demostrant que l'FP és una formació de qualitat i amb sortides
i cada cop més gent hi està apostant. Paral·lelament a Mollet
estem en un moment de baixa
natalitat i aquesta en algun moment arribarà als instituts amb
la possibilitat que les aules vagin quedant lliures".
Per tot plegat, Broto creu que
"és el moment de parlar-ne amb
el departament d'Educació" i
"en la línia del que marca aquest
estudi i la línia del coneixement
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UPOST PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL TERRITORI I CREI NOVES PLACES PÚBLIQUES QUE PERMETIN MILLORAR L'OFERTA D'AQUESTS ESTUDIS A LA CIUTAT
que tingui el departament, intentar que millori la formació
de Mollet".
Amb tot i això, el regidor molletà
defensa una mirada baixvallesana a l'hora de resoldre la situació:
"L’important no és que Mollet
tingui uns cicles o els tingui Parets o Sant Fost, l’important és
que al Baix Vallès pugui haver-hi
tota aquesta formació. Es parla
que a Montmeló pugui haver-hi
un institut potent en l’àmbit
de la química i a nosaltres ens
sembla fantàstic, l’important és
que entre tots puguem cobrir
aquests àmbits importants".
Broto admet que aquest "és un
tema que històricament no hem
parlat massa amb el departament i ara volem començar a
parlar-hi i creiem que si anem
amb aquesta visió Baix Vallès
tindrem, molta més força" i afegeix: "En els últims 20 anys l'FP
a nivell general ha estat certament maltractada. Si mirem a
Europa, l'FP té un paper clau i
vital, en canvi aquí que quedava
en segon pla respecte als estudis universitaris".
Segons el regidor molletà: "Venen uns bons anys per a l'FP a
Mollet, però sobretot cal que
el departament d’Educació, hi

aboqui els recursos necessaris,
ampliï l'oferta de cicles i que
posi totes les instal·lacions en
perfecte estat".

Remodelació de l'INS Mollet
En aquest sentit, una de les apostes imminents d'Educació a Mollet
és l'ampliació de l'INS Mollet. Les
obres amb un termini d'execució
de 12 mesos i un cost de gairebé 7
milions d'euros, preveuen la construcció d’un nou edifici de 4.560
m² per a cicles formatius que
servirà per remodelar els tallers
construïts l'any 1979, així com la
seva maquinària, gran part adquirida durant aquella dècada.
Una ampliació que des de l'INS
feia molt temps que esperaven:
"Fa 20 anys, quan vam entrar,
ja es parlava de la remodelació
dels tallers", recorda la Mònica
Caubet, ara cap d'estudis d'FP de
l'INS Mollet.
Amb tot, segons Caubet, des de
l'institut són conscients que "és
impossible mantenir el ritme
tecnològic que té la indústria" i
per aquest motiu considera essencial el fet de poder comptar amb
cicles d'FP Dual, una modalitat que
permet fer un any de pràctiques a
una empresa i que ja integren tots
els cicles del centre.

EL PLE DEMANA AUGMENTAR LES PLACES
PÚBLIQUES I EL PRESSUPOST DE L'FP
El ple de Mollet va donar llum verda en el ple a una moció presentada per Ciutadans
(Cs) per fomentar la Formació (FP) i la Formació Professional Dual en el municipi.
El text, que es va aprovar amb l'acord de totes les formacions i l'abstenció d'ERC,
demana un “increment mínim del 50%” de la quantia anual actual destinada a la
FP en els pressupostos de la Generalitat pel 2022. A més, insta a col·laborar amb el
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a “ajudar les microempreses i les PIMES a
participar” en aquest tipus de formació i a “incrementar progressivament l'oferta
de Programes de Formació i Inserció (PFI)”. Finalment, la moció planteja facilitar
la inserció a la Formació Dual de “persones amb dificultats per accedir al mercat
laboral". El text també incorpora una esmena de Mollet En Comú que sol·licita
incrementar les places públiques d'FP, entre altres qüestions.

Una formació per la qual, el
president a Catalunya de PIMEC
Joves, i gerent de l'empresa santfostenca Caypi, Josep Soto, demana que s'escolti més a les empreses i als alumnes.

El paper de l'empresa
Soto considera que la planificació
del tipus d'estudis s'hauria d'enfocar a la demanada actual. Tot
i reconèixer que això està canviant el president de PIMEC Joves
apunta que: "A vegades tenim

Heleia Bueno: "Vaig acabar les
pràctiques i ja tenia feina"

www.flaviallobet.com

h.b.

MOLLET. L'Heleia Bueno va acabar l'any passat el cicle de Grau
Mitjà d'Operacions de Laboratori que cursava a l'INS Mollet i va
trobar feina: "Quan vaig acabar
al mes de maig vaig començar a
enviar currículums i a finals de
mes vaig entrar a treballar als
laboratoris Cerba Internacional
a Sabadell", explica satisfeta l'estudiant, qui compagina ara la feina
amb un cicle de Grau Superior de
Laboratori Clínic i Biomèdic a l'institut Castellarnau de Sabadell, pròxim a on treballa.
Bueno, qui havia fet prèviament
Batxillerat, comenta que va decidir-se per aquesta via perquè
"vaig començar a estudiar el
que m’agradava". A més, també
va poder compaginar l'estudi amb
les pràctiques reals a una empresa:
"Durant un any vaig estar fent
pràctiques a l'empresa Stento de Montornès. Feia 5 hores
i mitja a l'empresa i després
anava a classe", explica l'Heleia

CREACIONS EN ALTA JOIERIA

Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

està remunerat, si no te la quedes, és una inversió, però no ho
pots fer amb tothom".
Josep Soto creu que aquesta
formació s'hauria de fer d'una
manera estandaritzada: "Si hi
hagués aquest reconeixement
de la PIME com a formadora,
estic segur que hi hauria moltes empreses disposades a formar, corrent el risc que després
li marxi la persona formada",
planteja l'empresari i president de
PIMEC Joves. anna mir

L'ESTUDIANT VA CURSAR UN CICLE DE GRAU MITJÀ D'OPERACIONS DE LABORATORI A L'INS MOLLET

CONFIANÇA DES DE 1929
ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:
Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00

molta oferta de professions
que la gent no reclama". Així
mateix, des de PIMEC consideren
bàsic aconseguir que hi hagi un
"rol formador" a l'empresa i que
l'administració competent ofereixi ajudes a les empreses per fer-ho
possible. "Si es dotés a les empreses per dur a terme aquesta
formació, seria més fàcil donar
sortida a aquestes professions.
Avui en dia quan agafes una
persona de la teva empresa per
formar-ne una altra, això no

HELEIA BUENO Compagina actualment la feina amb un Grau Superior
qui considera que l'FP Dual li ha
permès aprendre molt: "Moltes
pràctiques que feia a la feina les
havia après abans a l'institut",

indica l'estudiant.
Amb tot, reconeix que cal "compromís" i "responsabilitat" si es
vol fer un cicle d'FP Dual. a.m.

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

ESPECIALISTES EN DIAMANTS
Anell amb
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)
38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

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

TOT UN

-40% dte

I MÉS
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SOCIETAT

Actuacions per evitar els botellots als Pinetons
El govern de la ciutat assegurava al ple de dilluns que s'estan treballant
actuacions conjuntes entre Mossos i Policia Municipal per evitar les
aglomeracions de joves i els botellots que darrerament se celebren al parc dels
Pinetons, on "fan un mal ús de l'espai públic i provoquen les queixes dels
veïns", deia l'alcalde, Josep Monràs, en resposta a una pregunta de Ciutadans.

500
SÓN LES SOL·LICITUDS QUE HA REBUT
l'Ajuntament de Mollet per ocupar una de les cinc
places de Policia Municipal. El govern espera
resoldre les peticions abans d'acabar l'any perquè
els escollits puguin iniciar el curs a l'ISPC al gener.

MOBILITAT EL VICEPRESIDENT PUIGNERÓ RECLAMA CELERITAT A L'ESTAT EN LA RETIRADA DELS PEATGES DE LA SEVA COMPETÈNCIA

El Govern preveu tenir desmantellat
el peatge de la C-33 el novembre
anna mir

MOLLET. El peatge de la C-33 estarà totalment desmantellat a finals
del mes d'octubre o a tot estirar,
a principis de novembre. Així ho
assegurava el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori del Govern de la Generalitat,
Jordi Puigneró, qui assistia dilluns
als treballs d'enderroc de les cabines centrals del peatge de la via,
que es va alliberar el 31 d'agost.
En les primeres setmanes, s’han
desmuntat i reposat instal·lacions
i serveis, i s’han enderrocat diversos elements de formigó. Des de la
setmana passada, s’estan desmuntant els elements pròpiament de
les marquesines; per motius de volums de trànsit i eficiència, primer
s’han desmuntat els del peatge de
Vilassar i aquesta setmana s'ha
treballat en els de Mollet.
A continuació, es portaran a terme les tasques d’enderrocament i
adequació i, finalment, es treballarà
en el ferm per dotar a la via dels tres
carrils necessaris amb la continuï-

ENDERROC Dilluns, el vicepresident Puigneró visitava les obres per aterrar l'estructura de les marquesines del peatge
tat i funcionalitat necessàries per a
unes vies d’alta capacitat d’aquestes característiques. Es preveu que
entre finals d’octubre i principis de
novembre, estiguin alliberats els
espais centrals dels quatre peatges.
Aquestes actuacions tenen un pressupost d’uns 5 MEUR, dins del contracte de manteniment d’aquestes
vies, adjudicat per 8,4 MEUR el 31
d’agost passat.

pas de vehicles en aquestes vies:
"No podem afirmar-ho amb rotunditat. Necessitem un període
més llarg per saber si és així o
no", apuntava Puigneró, qui recordava que la fi del pagament dels peatges ha coincidit amb la tornada de
vacances. Amb tot, reconeixia que
"fins que els petges no estiguin
retirats hi haurà afectacions".

Reclamació a l'Estat
Afectacions de trànsit
La Generalitat treballa amb el Servei Català de Trànsit per determinar si aquest alliberament dels
peatges ha suposat un augment del

Segons el vicepresident, les actuacions a la C-33 i a la C-32, "demostren que nosaltres estàvem preparats des del primer dia quan
es va prendre la decisió d'elimi-

nar els peatges a Catalunya i així
es va demostrar amb la licitació
que es va adjudicar tan bon punt
es van eliminar els peatges",
deia Puigneró, qui tirava en cara el
que considerava manca de previsió del govern de Madrid. Puigneró exigia a l'Estat que s'iniciï com
més aviat millor la demolició dels
peatges de l'AP7 i l'AP2, ja que el
retard "va en detriment dels ciutadans a Catalunya i del tràfic a
Catalunya". El mateix dilluns es
feia públic que l'Estat adjudicava
el desmantellament de peatges
de l'AP-7 i l'AP-2 a Tarragona per
17,8 milions d'euros.

El plenari de Mollet
demana a ADIF
que faci el pas de
l'estació accessible
MOLLET. Tots els grups municipals
del consistori molletà han acordat
per unanimitat un text per demanar a Adif que faci accessible el
pas subterrani de l'estació de tren
de Mollet-Sant Fost. La moció és
el resultat d'una negociació entre
tots els grups, després que en el
ple de juliol Ara Mollet ERC MES
retirés una proposta inicial perquè aquesta pugués ser acordada.
En la moció, el ple molletà celebra
la licitació de les obres de millora
de l'estació i el fet que el pas actual es mantingui com a pas ciutadà
i demana a Adif que faci accessible
aquest pas i que millori l'aparcament actual. La moció aprovada
també dona suport al procés de negociació que han iniciat les alcaldies de Mollet, Sant Fost i Martorelles
amb Adif per aconseguir-ho.

El ple rebutja una
moció contra
l'ampliació del Prat
La moció presentada per Mollet en
Comú al ple municipal en contra de
l'ampliació de l'aeroport del Prat va
ser rebutjada, amb els vots en contra de PSC i Cs i l'abstenció de Junts.
La proposta rebutjava l'allargament
de la tercera pista, que suposaria
la destrucció de l'espai natural de
la Ricarda, i reclamava una rebaixa
d'emissions de l'aeroport.
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SUBMINISTRAMENTS EL PLE APROVA UNA MOCIÓ PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN L'ESCALADA

MEDI AMBIENT EL COL·LECTIU S'HA CREAT AQUEST SETEMBRE

Mollet surt al carrer per demanar
que s'aturi la pujada "abusiva"
de la llum i es fixi un preu "just"

Mollet Respira crea una
aplicació per recopilar
olors contaminants i
denunciar-les

a.m.

DAVANT L'AJUNTAMENT S'hi van concentrar una cinquantena de persones
MOLLET. Amb els lemes Prou pujades abusives de la llum, Aturem
l'espoli energètic i Lluitem contra la
pujada brutal de la llum i la pobresa
energètica que ataca la salut de les
persones, una cinquantena de persones es van concentrar dimarts
a la tarda davant l'Ajuntament de
Mollet per demanar a l'Estat un nou
model energètic.
Durant l'acte, convocat per tretze
entitats i partits molletans - CUP,
ERC Ara Mollet, Junts Mollet, MES,
MolletRespira, Comunistes Mollet,
Òmnium, ANC Mollet, Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública,

SÚMATE, el Casal Popular El Tabaran, Intersindical i Poble Lliure - es
va llegir un manifest en el qual es
recordava que "l'electricitat és un
dret bàsic i no un negoci, un dret
que s'ha de garantir i al que tothom hi ha de poder accedir".
En la lectura també es va fer esment al fet que "des del 2009 Endesa ha tallat la llum a 683.000
famílies" i que "d’ençà que el
preu de l'electricitat es va disparar, el Govern espanyol només
s'ha atrevit a abaixar l'IVA de la
llum". En el text també advertien
que l'escalada de preus de la llum

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

"comportarà l'augment dels impagaments i dels deutes de les
persones més vulnerables".
Per tot plegat, van reclamar que
"les administracions facin un
pas endavant i siguin al costat
del patiment de la ciutadania" i
que "els Ajuntaments com el de
Mollet congelin el preu de la llum
com a mesura de pressió". També proposen estabilitzar el cost de
l'electricitat i fixar-lo a un "preu
just i assequible" i demanen que
els agents polítics, econòmics i socials acordin un "pla de transició
energètica", en el qual es garanteixi que "el cicle d'energia elèctrica
siguin de gestió pública".
També l'Assemblea de Joves Atzarola i la PAH han convocat per
aquest dissabte a les 18.30h a la
Rambla (4 bancs), una concentració en contra de la pujada de la llum
i els desnonaments.

MOLLET. El grup d'interès Mollet
Respira, recentment creat i donat
d'alta al registre de la Generalitat
de Catalunya, ha creat una aplicació per detectar i recopilar les
olors contaminants de la ciutat per
posteriorment denunciar-les a les
autoritats pertinents.
L'aplicació permet registrar les
olors contaminants a la capital
baixvallesana, indicant-ne el tipus
d'olor (químic, clavegueram, combustió de benzina...), la seva intensitat (feble, mitjà, fort i irrespirable),
la ubicació en què s'ha detectat i
una imatge del lloc on s'ha localitzat. En només una setmana ja s'han
registrat una vintena d'olors contaminants, la majoria de les quals són
químiques o de cremats de plàstic,
tal com es pot veure al mapa del
mateix aplicatiu, que s'anirà actualitzant a l'hora que els ciutadans hi
vagin fent les seves entrades.

Mollet Respira s'ha presentat
aquest setembre com un grup d’interès que vol "demanar una millora de la qualitat de l’aire que respirem, i la contaminació acústica
i materials perillosos per la salut
de la ciutadania".

Denúncies a l'Ajuntament
Mery Barbero, membre d'aquest
col·lectiu, explica que diversos veïns han decidit agrupar-se per intentar assolir plegats la força que
individualment no han tingut a
l'hora de combatre la contaminació
a la ciutat, ja que assegura que les
denúncies fetes de manera individual no han arribat mai a bon port:
"L'Ajuntament no fa res amb les
denúncies". Ara, es tornaran a
adreçar a les mateixes institucions
i al Síndic Personer i al de Greuges,
"a veure si d'aquesta manera
podem fer més pressió".

Unanimitat al ple
D'altra banda, el ple municipal de
dilluns va aprovar per unanimitat
una moció presentada pel grup
municipal Ara Mollet-ERC-MES
per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat. La
proposta insta el govern de l'Estat a reestructurar l'actual model
energètic amb nous mecanismes
de control públic. També demana
un fons extraordinari en favor dels
ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan
rebent els serveis socials i inclou
una aportació de Mollet en Comú,
que insta la Generalitat a crear un
operador públic 100%.

CONVIVÈNCIA ES MULTARÀ AMB 850 € QUI FACI BOTELLOTS

En vigor la primera ordenança
de civisme de Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES.
Aquesta setmana ha entrat en vigor
la primera ordenança de civisme
i convivència que té l'Ajuntament
de Santa Maria de Martorelles. El
text, que va estar treballat durant
gairebé un any i va comptar amb
procés participatiu públic on veïns i veïnes van poder fer les seves

aportacions, es va aprovar provisionalment en el ple del 21 de juliol.
Amb aquesta ordenança el consistori podrà regular conductes
incíviques i preveu, entre altres,
sancions de 300 euros per qui no
respecti el descans dels veïns o de
850 euros pel consum de begudes
alcohòliques a la via pública.

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

AMPLIEM EL TERMINI
DE RECEPCIÓ D’OBRES
AL 10 D’OCTUBRE

Consulteu les bases a
www.omnium.cat/ca/bases-de-la-32a-festa-de-les-lletres-catalanes-del-valles-oriental/
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SERVEIS SOCIALS

DEMOGRAFIA EL 2020 LES MORTS VAN SUPERAR ELS NAIXEMENTS PER PRIMER COP EN ANYS

CORONAVIRUS

Martorelles reprèn
el grup de suport
emocional

Les defuncions a Mollet
augmenten un 50% respecte
a la mitjana dels darrers anys

La davallada de
contagis buida
l'Hospital de Mollet
d'ingressos Covid

MARTORELLES. L'àrea de Benestar i
Família de l'Ajuntament de Martorelles ha tornat a posar a disposició de les persones cuidadores no
professionals un grup de suport
emocional i ajuda mútua amb el
suport de la Diputació de Barcelona i la Fundació Valiente. Des del
27 de setembre i fins el 20 de desembre, els dilluns de 10h a 12h,
s'impartiran un total de 10 sessions a l'Espai Cívic El Safareig.

FAMÍLIES

El servei A 4 grapes
inicia el nou curs
MARTORELLES. El servei d’acompanyament per a famílies amb
infants de 0 a 3 anys A 4 grapes,
ha iniciat el nou curs. Enguany
comença amb 37 famílies inscrites repartides en tres grups. Les
trobades seran, de moment 50%
presencials i 50% en línia.

MOLLET. Per primer cop en anys, el
creixement vegetatiu de la població
molletana ha estat negatiu, és a dir,
hi ha hagut més defuncions que naixements. Segons les dades del padró 1 de gener de 2021, la població
molletana era de 51.175 habitants,
425 menys que l'any anterior, una
xifra total que trenca la tendència al
creixement de la població molletana que es registrava des del 2017.
Segons el padró municipal, es
constata que per primera vegada
en els darrers anys el creixement
vegetatiu a Mollet és negatiu, una
tendència que també es dona arreu de l’Estat, però que els efectes
de la pandèmia hauria accentuat.
"Aquest any hem de lamentar
un augment del 50% de les defuncions anuals a Mollet i una reducció del 30% dels naixements.
L’explicació d’aquest increment
cal trobar-la especialment en els

efectes d’una pandèmia que ha
provocat una crisi demogràfica
pràcticament sense precedents
en els darrers 80 anys”, explicava
durant el ple el regidor d'Atenció a
la Ciutadania, Juan Torrecilla.
En concret, el nombre de naixements a Mollet el 2020 va ser de
298. Si es compara amb la mitjana
dels darrers 6 anys, la reducció supera el 30%. Actualment, la taxa
bruta de natalitat se situa en 6,1 per
cada 1.000 habitants. La taxa global
espanyola és del 7,1. Pel que fa les
defuncions, aquestes han estat 507,
gairebé un 50% superior respecte a
la mitjana dels darrers 6 anys.
Certament, l’evolució dels últims
anys ja mostrava una tendència cap
al creixement vegetatiu negatiu i, a
excepció de l’any 2015, la diferència entre naixements i defuncions
no ha fet més que disminuir, una
evolució coincident amb les ten-

dències demogràfiques generals de
Catalunya.

Més dones i gent gran
Segons les dades del padró, a Mollet
hi ha 25.975 dones (50,8% de la població) i 25.200 homes (49,2% de la
població). Les dades també posen
de manifest una població envellida,
on les franges d’edat d’entre 40 i 54
són força nombroses i els majors de
65 anys superen el 17,8% del total.
Pel que fa al lloc de naixement
dels ciutadans molletans, els nascuts a Catalunya representen gairebé 61,3% dels habitants, mentre
que la població nascuda a la resta
de l’Estat conformen el 21,4%. La
població nascuda fora de l’Estat
suposa el 17,3%, un percentatge
per sobre de la proporció a nivell
de tot Catalunya, amb la comunitat
marroquina com la més representada a Mollet (1.544).

MOLLET. Després d'un estiu complex
per als centres hospitalaris a causa
de la cinquena onada de la Covid,
els hospitals comencen a buidar-se
de pacients amb la malaltia. Aquest
dimecres l'Hospital de Mollet informava que tenia només 2 pacients
ingressats pel virus, 5 menys que la
setmana passada. També les dades
epidemiològiques registrades per la
Generalitat feien evident aquest respir quant a contagis al territori. Durant aquesta setmana, al Baix Vallès
s'havien detectat 48 PCR positives.
Així mateix, segons les dades Covid,
els municipis baixvallesans tenien
aquest dimecres un risc de rebrot
moderat (62 punts).
Per altra banda, el Departament
de Salut donava per acabada la setmana passada la vacunació massiva de la Covid i anunciava el tancament definitiu, aquest divendres 1
d'octubre, de punts de vacunació
com el del centre cívic de Can Pantiquet, que des de dilluns només administrava segones dosis.

DURANT EL CONFINAMENT DOMICILIARI VAN ATENDRE 7.000 PERSONES

CONSULTORI

s.c.

Limitació de pagaments
en efectiu
Des del passat 11 de juliol no poden
pagar-se en efectiu les operacions, en
les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o
professional, d’un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
Es manté el límit de 2.500 euros per
als pagaments realitzats per persones 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 fiscal a Espanya i no actuï en qualitat
d’empresari o professional.

en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.
L’incompliment de les anteriors limitacions constitueix infracció administrativa, 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 mateixa en multa pecuniària proporcional del 25%.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

A l’efecte del càlcul de les quanties
assenyalades se sumaran els imports
de totes les operacions o pagaments
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

LLIURAMENT Durant l'acte d'entrega del diploma de Creu Roja a l'Ajuntament de Mollet

Reconeixement de la Creu Roja a
l'Ajuntament per la gestió Covid
MOLLET. L'Ajuntament rebia aquest dimarts
un diploma de mans de Creu Roja Baix Vallès-Mollet per agrair-los la tasca conjunta
duta a terme durant la pandèmia. El responsable tècnic de l'Assemblea local de Creu
Roja, Eduard Vives, destacava que des que
va esclatar la pandèmia han mantingut "una
molt bona coordinació" amb el consistori
molletà i els volien reconèixer, perquè "ha
estat una bona gestió".

Sobre el diploma, la regidora de Serveis
Socials, Ana M. Díaz, agraia el detall, recordant que "fa més de 20 anys que treballem
coordinadament". També apuntava que es
tracta d'un reconeixement "al treball diari
que es fa, sense fer massa soroll, des dels
mateixos ajuntaments". L’Ajuntament de
Mollet, juntament amb la Creu Roja, va arribar a atendre un total de 7.000 persones durant els mesos de confinament domiciliari.
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL ESG
M’agradaria
canviar de sector, però com
ho puc fer? I si estudio?
Potser també hauria
de millorar el meu CV...
M’agradaria saber quines
opcions puc tenir.
M’ajudes?

EN PARLEM?

OFERTA FORMATIVA
SUBVENCIONADA

DES

Certificats de Professionalitat de Química
Certificats de Professionalitat d’Administració
Anglès (nivells B1 i B2)
ACTIC: Acreditació de Competències
en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Cursos de Serveis a Empreses i Economia Social
Cursos d’Habilitats Interpersonals

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

(subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya,
Convocatòria programes mixtos d’orientació i formació professional
per a treballadors, preferentment per a persones afectades per un ERTO).

Oferta formativa SUBVENCIONADA pel Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya adreçada
prioritàriament a TREBALLADORS AFECTATS per un ERTO,
TREBALLADORS en ACTIU I ATURATS.

w

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

41 08100

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h
Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

Centre mèdic

Clínica Dental Ribera

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES
ECOGRAFIES

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

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

30

ANYS

AL TEU COSTAT

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Més de 400m2 de noves instal·lacions
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ASSOCIACIONISME JAQUELINE BRAVO ÉS LA PRESIDENTA DE L'AV DE CAN BORRELL DES DEL PASSAT MES DE MARÇ

Naixements
19/09 Céline Curchi (Mollet)
20/09 Robert Maximiliano Mascaró Ortega (Mollet)
21/09 Anna Bella Pesterau Cristo (Barcelona)
26/09 Jesús Adrián Lazar Rodríguez (Mollet)
27/09 Liam Andrés Martínez Almeida (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
23/09 Manuel Zapata González
23/09 Maria Luisa Salvador Isern
23/09 Jaime Oliveras Jordà
24/09 Mercedes Colorado Ruiz
26/09 Enriqueta Assens Ardèvol
27/09 José María Torres Angulo

MOLLET. L'AV de Can Borrell va re93 anys
82 anys
80 anys
77 anys
86 anys
81 anys

LA LLAGOSTA
22/09 Luis Canalejas Fernández
85 anys
22/09 Inés Hervas Vicente
86 anys
25/09 Antonia Carmona Fernández 85 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
22/09 Manuel Contreras Sánchez
23/09 Dolores Bellido Rodríguez

La nova junta vol donar un impuls a
l'Associació de Veïns de Can Borrell

95 anys
89 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

novar fa uns mesos la junta amb
noves cares que ajudin a impulsar
la tasca de l'entitat veïnal. La presidenta de l'associació és Jaqueline
Bravo, qui creu que en aquests primers mesos s'ha aconseguit visibilitzar una mica més la feina que es
fa pel barri.
El passat 25 de març, se celebrava l'assemblea de renovació de la
junta de l'AV Can Borrell, que incorporava alguns membres nous
després d'un temps de poca activitat. "No és que l'associació estigués inactiva, és que a la gent
li costa molt col·laborar i asso-

ciar-se i estava una mica aturada", explica Jaqueline Bravo, que
va ser escollida nova presidenta.
Bravo està acompanyada a la
junta de l'entitat per Núria Belmonte, en el càrrec de secretària,
Dolores Villalon, com a tresorera,
i Sergio Puy i Miguel Murcia, ocupant el lloc de vocals.
L'objectiu de la nova junta és impulsar l'associació i "treballar pel
barri i les seves necessitats i cohesionar el veïnat", explica Bravo.
En aquests primers sis mesos des
de la renovació, Bravo considera
que s'ha aconseguit visibilitzar més
la tasca de l'entitat. "Hem actuat

av can borrell

LA JUNTA Sergi Puy, Jaqueline Bravo, Dolores Villalón i Núria Belmonte
en alguns temes, hem detectat alguns problemes i necessitats, els
hem traslladat a l'Ajuntament
i la gent ha vist que hi ha hagut
resposta", assegura la presidenta.
En aquest sentit, durant aquests
mesos, l'entitat ha recollit signatures contra l'habilitació d'un correcà
a la plaça d'Arcadi Viñas, un projecte que, segons Bravo, els veïns no
volien i han aconseguit aturar. "Ara
l'Ajuntament busca una altra alternativa", diu. També s'han fet arribar queixes per l'estat de la via al
carrer Salvador Espriu, on, segons
Bravo, hi ha hagut diverses caigu-

des de veïns en els darrers mesos.
"De moment l'Ajuntament està
sent receptiu i s'estan atenent les
demandes que fem des de l'associació", assegura la presidenta.
Bravo indica que un altre dels
objectius és recuperar algunes de
les festes i activitats que es feien
i que s'han deixat de fer, sobretot
pel públic familiar i infantil. Amb
tot, avança que, a hores d'ara, la
pandèmia els té molt limitats i que
"s'haurà d'esperar per poder
fer coses amb més aforament".
L'entitat manté el seu despatx a la
masia de Can Borrell. laura ortiz

URBANISME

FORMACIÓ

El Parc dels Colors,
protagonista de
les Jornades de
Patrimoni a Mollet

Mollet intercanviarà
professors amb
la Universitat de
Ravensburg

MOLLET. Del 8 al 10 d'octubre se

MOLLET. La Universitat Popular de

celebraran les Jornades Europees del Patrimoni, i l'Ajuntament
aprofitarà per celebrar-les conjuntament amb l'Any Miralles, que
commemora els 20 anys de la mort
de l'arquitecte, autor, entre d'altres, del Parc dels Colors. El parc
es va inaugurar l’estiu del 2001,
ara fa 20 anys, i és una de les obres
pòstumes d'Enric Miralles.
Per commemorar l'Any Miralles, s'ha organitzat una visita al
Parc dels Colors per al divendres
8 d'octubre (19 h). L’activitat continuarà amb una visita al Parc de
Can Mulà, el primer espai verd de
la ciutat, i amb el recital de poesia
i música Aviat serà aviat, de David
Ymbernon i Xavi Lloses.
Les Jornades Europees del Patrimoni també inclouen un taller
familiar al Museu Abelló, així com
les portes oberts obertes al Museu
i a la Casa del Pintor.

Ravensburg i l'Ajuntament de Mollet han signat un compromís per
intercanviar professorat en el marc
del projecte Erasmus+. L'objectiu
de la iniciativa, que es reprèn després que el projecte s'hagués hagut
d'ajornar a causa de la pandèmia, és
el de millorar la qualitat de l'ensenyament al centre alemany i a l'Escola d'Adults de Mollet, així com a
la xarxa de centres cívics i culturals,
de gent gran i de la dona de la ciutat molletana. La proposta preveu
enviar un grup de professors i professores de Ravensburg a Mollet la
propera primavera de 2022 per tal
que imparteixin classes, conjuntament amb els professors d’aquí,
a tota la ciutadania usuària dels
centres. Un cop s’hagi dut a terme
aquesta actuació, està previst que
una delegació de Mollet visiti la
Universitat Popular de Ravensburg
durant la tardor de 2022.
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POLÍTICA SUBSTITUEIX AL CÀRREC ISABEL PADILLA

PATRIMONI UN GRUP DE VEÏNS PARTICIPARÀ EN EL PROJECTE

Sant Fost recuperarà
Sergi Suárez pren
possessió com a regidor la memòria històrica a
través d'un documental
d'Ara Mollet ERC MES
arxiu

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant

l'amnistia i fins a la consecució
de la República Catalana", Sergi
Suárez dilluns va prometre "per
imperatiu legal" el càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mollet com
a representant del grup d'Ara Mollet ERC MES. Suárez substitueix
Isabel Padilla, qui va renunciar al
càrrec aquest estiu.
El nou regidor és jurista i membre de diverses entitats com l'associació de joves Atzarola. Va iniciar les seves passes en política
com a membre de les Joventuts
Socialistes i el 2019 va formar part
de les llistes d'Ara Mollet ERC MES
com a independent.
En el seu discurs, Suárez va recordar el primer cop que va trepitjar la sala de plens de l'Ajuntament,
amb motiu del Ple dels Infants
d'ara fa 12 anys com a alumne de
6è del Joan Abelló. "La política i
la militància sempre han estat
al centre de la meva vida", deia

Fost ha engegat un projecte audiovisual per recuperar la memòria
històrica del municipi. Divendres,
davant una audiència formada
per veïns i veïnes del poble, l'alcaldessa Montserrat Sanmartí, va
presentar la iniciativa. Les persones convocades formaran el grup
motor del projecte i seran els que,
en primera persona, narraran els
seus records, amb la història del
poble com a fil conductor.
També està previst que hi col·laborin altres veïns del poble, els quals
s'aniran afegint a aquest grup motor
i l'historiador santfostenc Xavier
Pérez, qui farà d'assessor històric
i documentalista del projecte: "Estic content de formar-ne part. És
una bona idea per recuperar la
memòria del poble".

Suárez qui destacava el municipalisme com a "punta de llança".
El regidor va reivindicar el paper
dels joves i l'associacionisme, va
mostrar el seu rebuig al projecte
del Calderí, va demanar l'absolució pels processats del 23-S i no
va deixar l'oportunitat de fer una
crítica al govern municipal, que va
titllar d'"insensible" amb els problemes de "tota" la gent.

La Diputació proposa
Monràs com a
diputat després de la
renúncia de Sierra
MOLLET/LA LLAGOSTA. El ple de la

MOLLET. Amb la fórmula "per

SERGI SUÁREZ

SUPRAMUNICIPAL

Entrevistes als veïns
Durant la presentació, el responsable de la productora encarre-

gada de la filmació, SABEM.COM,
Joan Teixidor, va explicar la importància d'aquest documental
per tal de preservar la memòria
de Sant Fost, seguit per una petita
mostra de documentals que s'han
realitzat en altres municipis.
La productora farà les filmacions de les entrevistes la setmana
del 4 al 8 d'octubre, i ja s'estan
tancant els horaris per a cadascun
dels entrevistats.
Durant la trobada de divendres,
Sanmartí, qui va agrair la participació dels veïns, va explicar la importància que aquest projecte de
recuperació de la memòria tindrà
per a les generacions futures de
Sant Fost. També es va sincerar dient que és un projecte molt emotiu
i il·lusionant per a tot l'equip de
govern. En la presentació també hi
van assistir el primer tinent d'alcalde Albert Bastida i els regidors i
regidores Margarita Santos, Blanca Torrallardona i Marc Rico.

Diputació de Barcelona va aprovar sol·licitar a la Junta Central el
nomenament de Josep Monràs, alcalde de Mollet, com a nou diputat
del PSC per la Junta Electoral de
Zona de Granollers, després de la
renúncia d'Óscar Sierra, l'alcalde
de la Llagosta. Tot i no explicar els
motius de la seva renúncia, en una
piulada a Twitter, Sierra donava aquest dijous les "gràcies per
l'oportunitat" rebuda i s'acomiadava del càrrec afirmant que havia
estat "un orgull haver pogut treballar durant aquests dos anys
per millorar la qualitat de vida
dels veïns i veïnes de la província de Barcelona". Des del PSC del
Vallès Oriental també van agrair-li
la seva dedicació: "El compromís
amb el territori i el comerç de
proximitat han estat la millor representació que podíem tindre",
piulaven. Sierra, nomenat el 2019,
era diputat delegat de Comerç i diputat adjunt de Serveis Interns.

Información al:

93 593 99 50

MOLLET DEL VALLÈS

STA. PERPÈTUA DE MOGODA

C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com

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

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
SÁBADO

PARKING
GRATUITO
30 MIN
PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

11.00 - 13.00 H
18.00 - 20.00 H
18.00 - 20.00 H
17.00 - 20.00 H
11.00 - 13.00 H

JUEVES
SÁBADO

20.00 - 21.00 H
09.30 - 10.30 H
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TRIBUNALS | Operació Judes ELS CINC BAIXVALLESANS VAN REBRE DIMARTS LA INFORMACIÓ OFICIAL DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL DEL SEU PROCESSAMENT PER TERRORISME

La defensa dels CDR denuncia una causa
secreta per inculpar els processats
l.o.

MOLLET. Les defenses dels investigats en l'operació Judes presentaran escrits de nul·litat per
impugnar la resolució de processament dels tretze CDR processats
per terrorisme, entre els quals
cinc baixvallesans. Els advocats
d'Alerta Solidària asseguren que
han detectat incidències, la darrera l'existència d'una causa secreta
d'on sorgeixen els indicis per inculpar els investigats i a la qual la
defensa no hi ha tingut accés.
Dimarts, l'Audiència Nacional
començava a comunicar personalment el processament per
terrorisme als encausats. Els cinc
baixvallesans havien de declarar
per via telemàtica davant el jutge
de l'Audiència Nacional des del
jutjat de Mollet. Els cinc es van acollir al seu dret a no declarar.
Segons la defensa, s'ha tingut
coneixement "per sorpresa" de
l'existència d'un altre procediment,
previ, i del qual derivaria l'actual,
instruït en el mateix Jutjat Central

d'Instrucció, num. 6, que tindria
com encausades les mateixes persones, un procediment que "mai se'ls
ha comunicat", assegura Jordi Busquets, advocat d'Alerta Solidària.
Davant l'existència d'aquesta
causa secreta d'on sortirien els
indicis i a la qual la defensa no
hi hauria tingut accés, l'advocat
avançava que presentarien escrits
de nul·litat. "Això vulnera tots els
drets de defensa, pel simple fet
d'haver estat ocultat, i pot tenir
importants afectacions a la validesa del procediment actual",
expliquen des d'Alerta Solidària.
Tot i que es demanarà la nul·litat,
Busquets considera: "Ens enfrontem a un judici segur. És difícil
que de la manera que han actuat fins ara Guàrdia Civil, Fiscalia
i jutge, que han anat tots a una,
ara es trenqui", diu. L'advocat calcula que al novembre o desembre
es pugui disposar de l'escrit d'acusació i dels escrits de defensa cap a
finals d'any. Busquets situa la cele-

L'1 I 2 D'OCTUBRE,
MERCADET SOLIDARI
AMB ELS REPRESALIATS
■ Els dies 1 i 2 d'octubre les Àvies i avis

per la llibertat i l'ANC organitzaran amb
la col·laboració del CDR, Moviment
d'Esquerres, Òmnium, Junts, CUP,
PDeCAT, ERC, Súmate, CxR i El Casal,
un mercadet solidari a la rambla Balmes per "reivindicar i recuperar l'esperit de l'1-O", apunten. La recaptació,que es farà durant tot el dia, servirà
per ajudar els represaliats del 23-S. Els
organitzadors recorden que hi ha més
de 3.000 represaliats dels quals alguns
de molletans, com les persones encausades pel 23-S i gent acusada de
desordres públics.

ACOMPANYATS Els processats van rebre suport als jutjats de Mollet
bració del judici el primer semestre
de 2022. "Hi ha interès a jutjar
aquestes persones per terrorisme des del principi, amb acusacions que segurament seran molt
altes, tot i que la mateixa sala del
penal va determinar que no existien ni tinença d'explosius i tam-

poc organització criminal", diu.
Aquest dijous, a més, es confirmava la imposició de noves fiances
a les 13 encausades per valor de
1.000 € per cap, a dipositar en 24
hores, un fet que des d'Alerta Solidària consideren un "nou abús
tenint en compte que ja estan

dipositats 45.000 € des del gener del 2020".

Suport als jutjats
Gairebé un centenar de persones
es van aplegar a les portes del jutjat per donar suport als processats,
amb presència de membres de tots
els partits sobiranistes molletans i
pancartes contra el sistema judicial espanyol i per l'absolució.
l.o.

TAXI GUALBA
SE TRASPASA LICENCIA DE TAXI
DEL MUNICIPIO DE CARDONA (BARCELONA),
por dificultades para poder atender el servicio.
Licencia de taxi del municipio, sin horarios ni días de libranza obligatorios.
Excelente oportunidad de autoempleo con muy pequeña
y fácil inversión, idónea para personas que quieran abrirse camino
por sí mismas o como complemento a otras actividades en la zona.

625 77 62 53 · 93 293 31 11

Concentracions per
la detenció de
Carles Puigdemont
Més d'un centenar de persones
s'aplegaven divendres a l'Ajuntament de Mollet per mostrar el seu
rebuig a la detenció de l'expresident
de la Generalitat, Carles Puigdemont. Membres de l'ANC, Òmnium,
els represaliats del 23-S i partits
sobiranistes van denunciar la "repressió contra l'independentisme català". Les concentracions es
van repetir arreu del Baix Vallès.

CONCENTRATS Els sobiranistes es trobaven divendres davant l'Ajuntament
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Dia internacional de la gent gran

Editorial

QUE NO PASSIN 20 ANYS MÉS

JOSEP

TORRECILLAS

La demanda inesperada que ha viscut la formació professional arreu de
Catalunya no ha deixat al marge Mollet. Els centres educatius han rebut per
aquest curs un 40% més de sol·licituds que les places ofertes. Tot i que des
del Departament d'Educació consideraven l'increment un fet "excepcional"
i anunciaven canvis per al pròxim curs, són moltes les veus al territori que
reclamen una millora d'aquests estudis professionalitzadors. Des del mateix
Ajuntament de Mollet s'aprovava aquest dilluns una moció per demanar més
recursos i l'ampliació d'aquests estudis a la ciutat. Al marge de la reforma
històricament reivindicada prevista a l'INS Mollet per aquesta tardor, potser
ha arribat l'hora d'escoltar el territori i no deixar que passin 20 anys més per
modernitzar uns estudis que són clau en el desenvolupament del nostre futur.

La Catalunya del tren
DAVID

JORDI

CID

MANILS

Portaveu d’En Comú Podem al
Parlament de Catalunya

Portaveu de Catalunya en
Comú al Vallès Oriental

2022 ha de ser l’any de la recuperació econòmica i les grans
transformacions per avançar cap
a la transició ecològica gràcies als
fons europeus, i és evident que aquest debat
sobre la sortida de la crisi i la batalla contra la
desigualtat, que ja era la principal urgència a
Espanya i Catalunya abans de la pandèmia, es
dóna en un context d’emergència climàtica.
Ho estem vivint amb les catastròfiques
inundacions a Terres de l’Ebre o la greu sequera que estem vivint a zones de Catalunya,
que pot provocar grans incendis en els propers temps com hem temut tot l’estiu, o els
rècords de temperatura a municipis d’arreu
de l’Estat que també hem tingut aquest estiu.
Alhora, la Comissió Europea fixa l'objectiu
de reduir les emissions de CO2 un 55% el 2030.
Per tant, la clau de la recuperació econòmica
és com impulsem la transició ecològica reduint
les desigualtats existents i acompanyant els
sectors socials que poden patir-ne les conseqüències. Malauradament aquests objectius
de fer front l’emergència climàtica no han estat
presents en la proposta fallida d’ampliació de
l’Aeroport impulsada per AENA, amb el suport
entusiasta del PSC i Junts per Catalunya, i amb
un President de la Generalitat d’ERC que ha dit
una cosa i la contrària cada dia, depenent de
qui fos l’interlocutor.
La suposada inversió per ampliar la tercera pista suposava la destrucció de l’espai natural de La Ricarda però, tant o més important, suposava també disparar les emissions
de CO2 i apostar per un model de turisme

E

low cost de sol i platja.
Ara tenim la oportunitat de reorientar
aquesta inversió en aquelles infraestructures de mobilitat que utilitzem la majoria en
el nostre dia a dia. Per exemple, és el moment
de la Generalitat reclami el traspàs complet
de la gestió del servei de Rodalies, i especialment els recursos (200M anuals) que han
de permetre resoldre de manera definitiva
els dèficits de la xarxa ferroviària, alhora que
electrifiquem la nostra mobilitat per lluitar
contra l’emergència climàtica. Ara tenim la
oportunitat de construir la Catalunya del tren.
Al Vallès Oriental, el desdoblament de la R3
de Parets a La Garriga, que ja està en licitació,
és una magnífica notícia, però necessitem
seguir ampliant-lo fins a Mollet i fins a Vic.
Ens cal una forta inversió en modernització
i accessibilitat a les estacions de la comarca,
com s’ha aconseguit amb les de Granollers i
La Garriga, i resoldre l’anomalia de que Montornès del Vallès no disposi d’un abaixador al
seu terme municipal. És hora de desenvolupar la tan planificada línia orbital ferroviària,
que connecti els vallesos, el maresme i el baix
llobregat, trencant la radialitat barcelonina.
I, sobretot, ens cal una xarxa pública de ferrocarril i de bus que sigui capaç de competir
amb el transport privat, que connecti tota la
comarca, del Baix Vallès al Baix Montseny, que
incrementi freqüències i que escolti les necessitats de cada municipi. Amb 1.700 milions
d’euros podríem fer tot això... i més.
Per la salut, per la vida, pel clima: No a l’ampliació de l’aeroport, SÍ a la Catalunya del Tren!

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

Membre de la Comissió de
Jubilats i Pensionistes de Mollet

l 14 de desembre de 1990, l’Assemblea General de l’ONU en la seva resolució 45/106, va fitxar per l’1 d’octubre el Dia Internacional de la Gent
Gran, d’aquesta manera s’instava a reflexionar
sobre els reptes socials, polítics i institucionals
que suposava el creixent envelliment demogràfic i treballar per una vellesa digna i segura.
Aquesta data que celebrem i reivindiquem
any darrera any per aconseguir la visibilitat
necessària i destacar les importants aportacions que les persones grans realitzem per a
l’avanç de la nostra societat i per crear consciència intergeneracional.
Son moltes les problemàtiques que la gent
gran tenim i que la pandèmia ha posat de manifest i es per això que cal més que mai polítiques públiques a favor de la gent gran i a la
vegada enfortir els serveis públics de qualitat.
Això que defensem és un dret com a éssers
que som, el fet de ser grans no implica, que no
tinguem dret, al reves volem que es promogui
la igualtat com a la resta de la ciutadania, perquè envellir vol dir dignitat i drets fonamentals. Volem tenir veu, decidir el nostre present
i futur per viure amb benestar i dignitat.
Això que defensem no solament és en
benefici de les persones grans actuals, sinó
també per a les properes generacions que un

E

dia arribaran a ser grans. Volem potenciar un
estat del benestar social, un país que inverteix en la gent gran, és un país que estima.
S’ha de prendre consciència com a societat
i com administracions dels reptes que suposa el progressiu increment de l’envelliment
de les nostres societats.
Volem participar del nostre destí, cal recordar que a Catalunya existeix un ric entramat
d’entitats de gent gran: casals, grups d’interès
en defensa de la gent gran, associacions, sindicats etc, que demostra que la les persones
grans volem ser actives, tenir veu, decidir el
seu present i deixar un llegat millor del que
s’han trobat per a les properes generacions.
Volem més i millors serveis, som més participatius en el bé comú de les necessitats de
les persones grans a fi de millorar la qualitat
de vida a mesura que les persones envellim.
Volem una vellesa digna i que les persones
siguin el centre de les polítiques públiques.
En definitiva, volem que la nostra veu s’escolti, volem vehicular les nostres demandes,
reivindicacions i reflexions, per millorar la nostra qualitat de vida a partir de la participació
de les persones grans i demanem que les administracions locals s’impliquin en la creació
d’instruments de participació de les persones
grans, perquè aquest és un objectiu comú, de la
gent gran i dels representants de la ciutadania.
Som el 20% de la població i seguirem treballant per defensar els nostres drets com a persones grans, per acabar amb les desigualtats
i discriminacions que patim, ja que el nostre
present és el futur de les properes generacions.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

sommontornes.cat

sommartorelles.cat

Promou:

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès
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Finestrals
i mosquiteres

AQUÍ, QUAN ES MENJA?
la primera gala televisada dels
Òscars, el Bob Hope va exclamar
“Oh, la televisió!, aquell lloc on
van les pel·lícules quan moren!”
en un estirabot romàntic -i potser un pèl conservador. Però era un conservadorisme poc destructiu.
A la vora d’on jo vivia a Madrid hi havia
un bar musical amb cert prestigi de la Movida. Una nit em vaig regirar a la barra i,
sorpresa, costat per costat hi tenia un dels
pocs moguts que jo valorava. Era el Germán Coppini i vam brindar amistosament.
Vam creuar unes poques paraules i em va
dir que tot el que escrivia eren mentides de
veritat. És remarcable que aquest cantàbric
va començar al fresquíssim Siniestro Total
i saltés a fer Golpes Bajos. No és la meva
música, però en tinc l’EP fundador. Busco
el vinil i us canto els títols de les cançons:
No mires a los ojos de la gente, Estoy enfermo, Malos tiempos para la lírica, Lágrimas,
Tendré que salir algun día. Realment, un
poeta, en Coppini. Temps dolents per a la
lírica, però la coberta és un quadre de Ceesepe amb figures hieràtiques que amaguen
un hermètic secret del gaudi. Avui el pro-

A

Cave Canem

Bústia
ISIDRE OLLER
Químic bellowià

hibirien, hi apareix un pit amb mugró. Us
convido a escoltar atentament les lletres
d’aquestes cançons, semblen fetes demà
passat.
Una de les xacres més grans que pot exercir-se sobre algun familiar, alumne, o sobre
els ciutadans d’un país o del món es diu
paternalisme i és la hipocresia bonista aplicada a l’abús del poder. El conservadorisme
dur dels actuals magnats del poder està
desmotivant a les majories, de manera individual i col·lectiva. Recordo els germans
Dalton a la coberta del gran primer disc de
Siniestro Total: Cuando se come aquí?. Al
segle XXI hi ha menjar, hi ha energia, hi ha
treball, hi ha diners... però cada cop el cercle
s’estreny per a uns pocs que són més insaciables i més insatisfets.
Si us plau, gent bona del món, uniu-vos,
apleguem-nos a bones taules amb bons tiberis, encara que abans haurem de fer uns
deures bastant feixucs. Coppini va deixar
els Siniestro Total i li van pagar posant al
Bob Hope en la portada del segon disc. “Oh,
la burocràcia, l’especulació, l’explotació de
persones i territoris!, aquell lloc on va la poesia quan mor!”. A sobre, hi havia una cançó
titulada Trabajar para el enemigo. Ja som al
cap del carrer!

ORIOL ESCURA
Politòleg

ANOTACIONS
AL MARGE (VI)
i ha una ferida que recorre el sud
de la ciutat, una marca clara que
la solca i la constreny. El dolor
ens proporciona segurament
un límit, però així mateix, també ens dona l’oportunitat d’entesa quan en
compartir-lo, es pot comprendre l’altre. Així
es podria veure la inhòspita carretera de
Badalona quan s’atansa vers Galzeran en un
acte heroic de superació del riu, de la paradoxal barrera que avui en dia ens sembla un
antic agermanament de vida fluent, i de les
línies de ferrocarril que engavanyen el territori amb els flagells llampants del tren. Allò
altre que es perfila a la llunyania de cop és
apropat i vinculat, a banda i banda.
Tot i així, aquest desbordament cap a l’altre
que implica aquesta carretera també marca
un principi i un final, com també ho suposa
la fita recòndita de l’autopista a l’altre cantó
de la ciutat. L’ordre urbà s’hi conté, amuntega sistemàticament en sostrats superposats
la sedimentació de processos, productes,
codis, presències, que sobreïxen i superen
les mateixes vides acumulades i que malden
per concertar-se. Dins d’aquesta estructura,
junyida per les ferides que limiten i que atansen cap a allò altre, pren ple sentit la ciutat.
Més enllà d’això sempre se’ns planteja
allò oposat: la tabula rasa oberta i exposada

H

que nega allò que som, però que així mateix, en envoltar-nos i contrastar-se amb
nosaltres, ens defineix. Sempre hi ha la voluntat de l'urbs d’estendre allò que conté,
de vessar i fer regalimar el seu contingut: la
tasca urbanitzadora de civilitzar i ordenar
com una finalitat en si. Així s’ho prenien
els romans en la tasca d’anar més enllà i
assimilar la barbàrie i així van diluir-se en

Sempre hi ha la voluntat de
l'urbs d'estendre allò que conté,
de vessar i fer regalimar el seu
contingut: la tasca urbanitzadora
d'ordenar com una finalitat en si
entrar en una contradicció pròpia. Així ens
ho seguim prenent actualment a la nostra
fantasmagòrica Transbesònia, temptejant
els límits traçats per les ferides i obviant
el silenciós gemec dels terrossos i de les
clapes que vegeten a fora.
Cal ultrapassar els límits, negar la
periurbanitat a l’hora que diluïm les nostres ciutats i ens neguem a nosaltres mateixos? Cal que el nostre ordre s’estengui
més enllà i obviï perillosament les contradiccions que ens defineixen, tot perdent
el límit del sud? Cal desbordar-nos i anar
més enllà? La carretera de Badalona és una
ferida més, però com a ferida, ens apel·la.

La nova sala d'apostes
L'obertura de la nova sala d'apostes al local on va haver-hi la discoteca Teatre ha
provocat una resposta negativa per part
del poble des que va ser notícia. Des de
març hi ha hagut diverses demostracions
d'aquesta opinió, tot i això la corporació
municipal no ha donat cap resposta a la
demanda d'anul·lació d'aquest projecte.
El passat 6 de juliol de 2021 vaig enviar
un correu electrònic a l'alcalde Josep Monràs i a diversos regidors i regidores de Mollet del Vallès argumentant en contra de la
imminent obertura d'un saló d'apostes a
l'establiment on era l'antiga discoteca Teatre. El seu propòsit era advertir i provar
d'evitar la proliferació de sales de jocs d'atzar i les seves conseqüències socials i econòmiques. Aquest correu electrònic anava
acompanyat de documents adjunts amb signatures recollides entre les joves i els joves
de Mollet, la majoria menors, per recolzar el
propòsit de la carta. Vaig decidir fer aquesta recollida de signatures centrant-me en
l'opinió del jovent per demostrar que som
conscients del que està passant i que, en general, estem en contra. En aquell moment hi
havia un total de 66 signatures. Avui dia el
número continua creixent. Encara no he rebut cap resposta per part de l'ajuntament a
aquest e-mail.
L'ajuntament tampoc va fer res després
de les concentracions del 6 i el 27 de març
del 2021 (convocades per la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès i l'Assemblea de Joves Atzarola, respectivament). És a dir, que l'alcalde i/o els
regidors i les regidores no han estat escoltant l'opinió popular respecte la sala de
bingo, que s'obrirà a una distància poc superior a 500 metres de l'Escola Cal Músic.
Aquest sumant de factors em fa preguntar si l'ajuntament està realment interessat
en el benestar del poble i en la seva opinió
respecte al que ocorre a la ciutat.
j.m.c. / mollet del vallès

Efímers
Societat conformista, emprenyament efímer: així ens definiria.
Cridem cinc dies quan identifiquem un
problema. Inundem les xarxes mostrant
suport a causes que segons després tornen
a restar invisibilitzades. Sortim al carrer,
fem soroll i ens queixem; ens sentim bé i
altra vegada ens n'oblidem. Perdem batalles perquè realment no les hem lliurades.
Hem arribat a un punt crític, un punt que
ens va destruint mica en mica. No estem
bé, però tampoc estem malament. Tenim
encara molt a guanyar, però tenim també
a perdre. Això ens frena. Tal i com explica

Daniel Kahneman, preferim evitar pèrdues
a aconseguir guanys equivalents perquè
perdre sempre té més pes que guanyar.
Això és una de les causes que explica l'immobilisme social que estem vivint actualment. Ens manquen referents, ens manca
activisme, ens manca la força de la gent.
Som una societat efímera: una societat
que identifica els problemes però que no
està disposada a fer grans sacrificis per solucionar. Creiem que amb alçar la veu una
setmana ja està tot fet. Malauradament, no
és pas suficient. Cal constància. El món no
s'arregla en quatre setmanes.
On és Palestina? On és Israel? On és Colòmbia? On són els nostres drets? On són les retallades? On són els preus exorbitants? On és
La Manada? On són els Papers de Panamà?
On és la corrupció? On és el rei? On és Síria?
On són les 28 dones assassinades? On són les
refugiades? On és el plàstic del mar? On són
les guerres? On és la pobresa? On és la fam?
On són els minerals de sang? On són els temporals? On són les desigualtats? On és el collectiu? On és el conill Ralph? On és el gel que
es fon? On, on,... on som? Ens n'hem oblidat?
Ens hem oblidat? Ens necessitem.
No veieu que tot l'esmentat perdura?
Desaparèixer del focus mediàtic no implica desaparèixer de la realitat. No arribem
mai a sortir de la caverna. Cal obrir els ulls,
deixar el sencionalisme i posar-nos a treballar. El món no el canviarem amb quatre
piulades a Twitter des del sofà. Hem d'anar
més enllà. Han de ser petits esforços que
sumats ens proporcionin els grans canvis
que desitgem. Podem fer-ho. És necessari
només canviar les dinàmiques a què estem
acostumats, deixar enrere els emprenyaments efímers i canalitzar les nostres energies en moviments eterns. Som a temps.
Avui proposo que fem tots primer un
exercici de mirar dins nostre, d'identificar
aquestes conductes, d'analitzar si ens sentim identificats amb l'exposat i, si de veritat hi ha res que ens preocupi, de començar a canviar. No cal que ens impliquem al
100% ni que ens sentim culpables per no
fer-ho; som humans i no podem arribar a
tot. Però potser el que sí podríem fer és triar cada dos mesos una causa i anar-ne fent
un seguiment, veure com evoluciona, llegir
autors que parlin del tema, fer publicacions per recordar als nostres seguidors que
encara persisteix el problema, mirar com
podem contribuir-hi,... i així mica en mica.
Serien unes sis causes l'any que requeririen una mica més d'implicació i acció per la
nostra part. És un esforç que podem fer, oi?
Societat inconformista. La lluita ja no és
efímera. Tenim el poder.
andrea castillo gonzález
mollet del vallès

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet
.@rod3cat @rodalies #rod3 estació de Mollet-StaRosa elimina un tren anunciat
sense previ avís. Estació Mollet-StFost tancada amb clau i un de seguretat a la
porta per no deixar passar ningú. Aquesta és la representació de la deriva de Renfe
en els darrers anys.

Jose Angel Estrada @jaestradam
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Ca n'Arimon amb la Setmana Europa de l'Esport

El Club Ciclista acaba la Copa

Un any més, Mollet se suma a la Setmana Europa de l’Esport, que
ha comptat amb activitats aquesta setmana al Complex Esportiu
Municipal Ca n'Arimon. Dilluns es va celebrar una activitat en la
pista exterior de gespa, dimarts va tenir lloc una sessió de body
combat i dimecres una zumba a la pista exterior.

El Transluján-CC Mollet ha acabat la Copa
Catalana júnior amb el 10è lloc d'Íker Bernal
en la classificació individual. L'última prova
va tenir lloc el cap de setmana amb el Gran
Premi Ciutat d'El Prat.

BÀSQUET | Leb Plata L'EQUIP MOLLETÀ ASPIRA AL SEU PRIMER TÍTOL CATALÀ CONTRA EL CORNELLÀ

Copa Catalunya

HOQUEI | Primera Catalana

El Recanvis Gaudí es posa a
prova amb la Lliga Catalana

El Sant Gervasi
vol encadenar la
segona victòria

Triomf de mèrit
del Mollet HC
femení a Horta

cb tarragona

CB CORNELLÀ - CB MOLLET
Divendres, 1 - 20 h Mollet

MOLLET. Arriba l'hora de la veritat
pel Recanvis Gaudí Mollet amb el
primer partit oficial, en què a més,
està en joc el títol de la Lliga Catalana AON LEB Plata. El conjunt dirigit per Josep Maria Marsà disputarà directament la final catalana
contra el CB Cornellà perquè són
els dos únics equips catalans que
militen en la categoria de bronze
del bàsquet estatal. El duel es jugarà divendres a les 20 h al Parc
Esportiu Llobregat de Cornellà de
Llobregat, en un partit que s'emetrà en directe pel canal de YouTube de la Federació Catalana de
Basquetbol.
El Mollet afronta l'opció de celebrar un títol que mai ha aconseguit guanyar –tot i haver participat en finals de la Lliga Catalana
d'EBA– com una prova abans de
l'inici de la fase regular de la Leb
Plata la pròxima setmana a Eivissa. "Serà una bona manera de
saber on estem, a una setmana
d'iniciar la lliga", assenyala el
tècnic Josep Maria Marsà, que admet que "volem guanyar el títol,
però la prioritat és començar
bé la fase regular de la lliga".

SANT GERVASI - SANT ADRIÀ
Diumenge, 3 – 19.30 h Mollet

MOLLET HC FEMENÍ - MALGRAT
Diumenge, 3 – 18 h Mollet

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi ha

MOLLET. El sènior femení del Mollet HC va estrenar la temporada
amb un primer triomf de mèrit
contra el complicat Horta, per 1 a
3 amb el doblet de Sandra Bernal
i el gol d'Elsa Carpintero. L'equip
dirigit per Rafa Trillo disputarà el
primer partit com a local diumenge contra el Malgrat, que va guanyar contra el CP Roda (5-4).

iniciat l'era Toni Sáez amb victòria
a la pista del Lliçà d'Amunt (7179), que entrena l'exentrenador
col·legial Jordi Grau. L'equip molletà va decantar el duel en el tram
final i vol encadenar diumenge
una segona victòria. Els de Toni
Sáez rebran el Sant Adrià, que va
perdre contra el Santa Coloma.

SCOOTER ES VA QUEDAR A LES PORTES DE LA FASE FINAL
radical 360

EN JOC Un partit d'aquesta pretemporada contra el Tarragona
Pel duel contra el Cornellà, el
Mollet tindrà la baixa segura d'Ignasi Bellver i seran dubte fins a
última hora per molèsties físiques Sergi Tell i Àngel Soto. Tot
i que l'aficionat molletà voldrà
veure en acció per primer cop
en partit oficial els dos nous fitxatges procedents de les lligues
universitàries dels Estats Units,
amb Yeikson Montero i Gilbert
Thomas Jr. "Arribem a la final
catalana amb un equip en construcció perquè hem tingut més
baixes de les que volíem i, a
més, hem incorporat dos jugadors estrangers i per a ells és
la primera experiència europea i hi ha coses diferents. Per

això encara estem en un moment d'adaptació", diu Marsà.

El Cornellà, favorit
L'amfitrió cornellanenc, entrenat
per Mateo Rubio que debuta a la
banqueta local, busca el seu primer títol a la competició. Els locals, que són un dels dominadors
de la Lliga Catalana EBA amb un
total de 4 trofeus, volen estrenar-se a la categoria superior i
agafar forces per a l'inici de lliga
domèstica. El conjunt del Baix Llobregat complirà el seu segon exercici consecutiu a la LEB Plata, després d'un curs en què van ocupar
el 13è lloc, amb un total de 8 triomfs i 18 derrotes. jl.rodríguez b.

Martí Conesa al Mundial d'scooter
Martí Conesa i Adrián Navarro, del Radical 360, van formar part de la
delegació espanyola del Mundial d'scooter 2021, que va tenir lloc a
Barcelona el cap de setmana. Conesa es va quedar a les portes de la fase
final del campionat, mentre que Navarro es va lesionar i no va participar.
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FUTBOL | Primera Catalana L'EQUIP DE DAVID PARRA PODRIA TENIR FINS A SET BAIXES A MATARÓ

Segona Catalana

El CF Mollet UE té la infermeria
plena per al debut a la lliga

La Molletense es La nova Lourdes
reforça amb dotze s'estrena amb una
incorporacions
maneta de gols

Quarta Catalana

arxiu

EF MATARÓ - CF MOLLET UE
Diumenge, 3 - 17 h Mataró

MOLLET. El CF Mollet UE arriba a
la primera jornada amb la infermeria plena, un fet que altera els
plans del tècnic David Parra. El
conjunt molletà acumula fins a set
jugadors que podrien ser baixa
diumenge en la primera jornada
al camp de l'Escola de Futbol Mataró. Els que segur que no arriben
són Bilal, Andrés, Jimi, Andreu
i Edgar, mentre que encara són
dubte Alejandro i Alexis.
El conjunt molletà va tancar la
pretemporada el cap de setmana
amb una derrota contra el Sant
Cugat, per 1 a 2. En total, el Mollet ha guanyat quatre amistosos
i ha perdut tres. "Encara crec
que estem en fase de pretemporada. El més important és

recuperar la gent lesionada",
apunta el tècnic David Parra, qui
també assenyala que s'ha renovat
la meitat de la plantilla de la temporada passada: "De les 23 fitxes
que tenim, hi ha 12 jugadors
que són nous i això requereix
temps. A més, hem fet una aposta per la gent jove, alguns dels
quals juguen el seu primer any
d'amateur. Tot això, necessita
un aprenentatge a la categoria,
que és molt exigent".
El Mollet vol començar amb victòria a Mataró, però David Parra
admet que no serà gens fàcil. "La
temporada passada el Mataró
només va perdre un partit en
tota la campanya i va ser contra nosaltres. Això vol dir que
és un conjunt molt complicat i
que guanyar al seu camp és dificil, però volem començar de
la millor manera", diu el tècnic,
que no es queixa de començar la
Primera Catalana a l'octubre, una
data gens habitual. "Hem comen-

DAVID PARRA
çat més tard la pretemporada i
comencem més tard la temporada, més o menys és la mateixa
preparació que altres temporades. Això sí, tenim ja moltes
ganes de començar a fer rodar
la pilota", explica. jl.rodríguez b.

SJ MONTCADA - MOLLETENSE
Diumenge, 3 - 20 h Montcada

LOURDES - PALAU
Diumenge, 3 - 12 h Mollet

La Molletense s'ha reforçat aquesta campanya amb 12 jugadors,
que han arribat en les últimes setmanes abans d'iniciar la competició. En la porteria, l'equip molletà
ha fitxat Miguel Ángel que procedeix de l'Horta. A la defensa, Adri
Simón, del Mataró; Raúl Melendo,
del Mollet; Marc Collado, del Parets; Cristian Falcón, del Cerdanyola juvenil; i Marc Arroyo; del
Mirasol. Al migcamp, Mohamed
Diarra, del Turó de la Peira; Abdel
El Asri, del Molins de Rei; Adrià
Carricondo, del Montmeló; Arnau
Girabent, de Les Franqueses. I a la
davantera, Juan Carlos Carrillo, de
Les Franqueses; i Amadou Kaba,
del Racing París. La Molletense
visitarà diumenge el complicat
camp del San Juan Montcada.

La UD Lourdes, dirigida per Juan
Vinuesa, ha començat la Quarta
Catalana amb una maneta de gols,
que il·lusiona l'aficionat del Camp
Municipal Juan Bocanegra. El club
molletà tornava a presentar un sènior masculí a les lligues territorials i el primer partit es va tancar
amb una victòria contundent al
camp del Llinars B, per 0 a 5 amb
un doblet d'Arnau Suñé i els gols
d'Albert Ortega, Thomas Anthony
i Xavier Alcántara.
El pròxim partit dels molletans
serà a casa contra l'històric FC Palau-solità i Plegamans, que és un
dels teòrics favorits per a l'ascens
a Tercera Catalana. La jornada
passada, els del Vallès Occidental
van guanyar contra l'AE Ramassà,
per un ajustat 4 a 3.
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POLIESPORTIU LES SALES DE LLOGUER DE L'EQUIPAMENT MOLLETÀ ACULLEN LES PROPOSTES I ACTIVITATS D'AQUESTES DUES EMPRESES SANTFOSTENQUES

El Club Pantiquet es reactiva com a complex
esportiu i artístic amb Ares Arena i l'Assaig
s.c.

jl.r.b.

ASSAIG Jordi Cid i Júlia Trias enmig de la nova sala de l'entitat artística

ARES ARENA Cristian Jodar va obrir al setembre dues noves sales al Pantiquet

MOLLET / SANT FOST. Des de fa uns mesos el

estava Sant Fost. "Feia temps que buscàvem un nou emplaçament perquè a Sant
Fost hi havia moments de molta activitat,
i d'altres que estàvem aturats. Llavors
va sorgir l'oportunitat de Pantiquet, que
havia tancat el seu històric gimnàs i es
reconvertia en sales de lloguer", explica el responsable de l'Ares Arena, Cristian
Jodar, que n'ha llogat dues de sales per fer
esport que doblen l'espai que tenien a Sant
Fost. "Volem quedar-nos el màxim temps
possible a Pantiquet perquè és un espai
ideal que ens permet seguir fent el que
hi havia a Sant Fost i ara oferim noves
activitats, com ara classes de superació
d'obstacles per a infants [OCR] i de defensa personal per a dones", explica Jodar.
L'altra entitat instal·lada a Pantiquet és
l'Assaig, també de Sant Fost, dirigida per
Júlia Trias i Jordi Cid. L'aterratge a Mollet
suposa una ampliació del negoci, ja que
l'empresa manté les instal·lacions al barri santfostenc de Can Calet, on va obrir fa

Club Esportiu Pantiquet ha redreçat el seu
negoci per la Covid. Amb el nom Centresport
Pantiquet, lloga les seves sales polivalents
a diverses entitats per a la pràctica d'activitats. L'històric gimnàs alberga des del
setembre dins el seu complex dos centres

RACÓ
ANIMALISTA
amb Fran J. Fradejas

que arriben des de Sant Fost: l'Ares Arena,
de pràctica esportiva, i l'Assaig, de caràcter
artístic, a banda d'entrenadors personals i
classes esportives de particulars.
El primer centre a aterrar al nou Pantiquet
va ser el gimnàs d'arts marcials i preparació
física Ares Arena, que des de feia set anys

Observador del comportament
animal i de la naturalesa

Coloms, de l'amor a l'odi
Darrerament he estat observant comportaments incívics amb certs animals, especialment aus, als nostres municipis.
Hi ha gent que dona gra i pa als coloms, i
a altres ocells que habiten els nostres carrers. Amb això, fan un gran favor a aquests,
ja que els permeten alimentar-se quan hi
ha poc menjar. Tant els coloms com d'altres
aus, consumeixen durant els seus vols gran
quantitat d'energia que han de reposar ràpidament. Per això són tan voraços i necessiten menjar durant totes les hores del dia.
Deixar-les menjar lluny de la trampa
mortal que són els cotxes, és el que s'ha
de fer. Però no falten les persones que donen puntades de peu al tros de pa que hi
ha a la vorera i l'envien a la carretera, on
un ramat de coloms intentarà menjar-se'l
el més aviat possible, sense prestar atenció
als cotxes que, molt probablement, poden
atropellar una d'elles, causant-li una mort
horrible.
També hi ha qui els llença pa i espera que
comencin a menjar-lo i, un cop distrets,
les trepitgen ferint-les feroçment o matant-les. Ho fan amb coloms, ocells i, fins
i tot, ànecs. Tots els ocells serveixen per
divertir-se mutilant-los o assassinant-los.

Molts pensen, i ho diuen obertament,
que els coloms només transmeten malalties i no mereixen viure perquè són rates
amb ales. Aquesta afirmació és falsa, els
coloms sans no transmeten malalties als
humans.
Algú ha pensat que si els coloms estiguessin ben alimentats, amb menjar en
bon estat, amb pinso anticonceptiu per no
criar, tenint accés a aigua neta, i a un lloc
net on descansar i niar, a més de l'assistència veterinària -que no reben perquè
no són una espècie protegida-, aquests coloms de ben segur estarien sans i no infectarien res?
A això cal afegir la consideració de plagues per part dels mateixos municipis, i el
descontrol sobre la seva població, una cosa
fàcilment evitable mitjançant pinso amb
anticonceptiu. I, finalment, la terrible mort
per verins o agressors dels quals són víctimes en moltes ocasions.
No ens enganyem a nosaltres mateixos,
ens agradi o no, els únics culpables de tot
això que passa són exclusivament nosaltres per no haver fet les coses bé.amb la
globalitat de l’existència de la qual en formem part.

cinc anys. "Ja fa temps que volíem anar
creixent, però, des de fa un any, Mollet
n'era l'objectiu", explica Cid, qui hi afegeix: "Vam estar mirant locals i sales,
sense pressa, esperant una oportunitat, i aquesta va arribar el mes d'agost,
a través del Cristian de l'Ares Arena",
expliquen. L'espai els semblava idoni: "Per
arrencar no necessitem més que una
sala diàfana de 100 metres quadrats i
una mica d'alçada per treballar teles i
aros, així que és perfecta", diu Cid.
Trias esmenta que l'oferta que ofereixen
a Mollet "està enfocada al sector infantil i
juvenil: des dels 3 anys fins als 18 o 20. De
moment no hi ha activitats per a adults".
Les activitats que ja es fan són teatre, ballet,
jazz, contemporani, hip-hop, acrobàcia i fitkid i teles aèries, així com predansa per als
alumnes de preescolar.
Assaig farà dissabte una inauguració del
seu nou espai a Pantiquet amb activitats
al llarg de tot el dia. SeRgio CaRRiLLo / JL.R.B.

BILLAR L'ENTITAT DONA 3.136 EUROS RECAPTATS AMB LES INSCRIPCIONS A L'OPEN

Amoba, solidària amb Càritas
amoba

MOLLET. L'Associació Molletana de Billar Americà (AMOBA)
ha donat 3.136 euros al menjador social de Càritas, recaptats
durant l'Open de Billar Americà, en què van participar 160
billaristes. "Estem orgullosos
perquè aquesta aportació
solidària és tota una fita",
assenyala un dels responsables d'Amoba, Gerard Camp.
Els diners s'han aconseguit de
l'augment de les quotes d'ins- DONACIÓ Moment de l'entrega del xec a Càritas
cripció i "cap dels particiga i la 2a edició de la Copa. La competició se
pants s'ha queixat", destaca Camp.
D'altra banda, Amoba ha iniciat aquesta celebrarà fins a finals d'any i compta amb
setmana la disputa de la 37a edició de la lli- 95 billatistes, d'entre 17 equips. JL.R.B.
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La ballarina Núria Guiu, al Mercat de les Flors

Nova exposició al Museu Abelló

La ballarina molletana Núria Guiu participarà el novembre en una
nova edició del Mercat de les Flors. Ho farà amb dues funcions. El
dijous 4 i divendres 5 de novembre a les 20.30 h i a la Sala MAC
representarà Spiritual Boyfriends. La següent setmana (divendres
12 i dissabte 13) portarà a escena Likes, a la Sala PB, a les 20 h.

El Museu Abelló inaugurava dijous l'exposició L’home
nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat,
que pretén despullar l’home, des d’un posicionament
feminista, fugint de mites i idees que també l’han
empresonat, i qüestionant la visió binària del gènere.

ARTS ESCÈNIQUES S'OFEREIXEN TALLERS DE CABARET, UKULELE, IMPROVISACIÓ GUIADA I TEATRE MUSICAL ELS CAPS DE SETMANA D'OCTUBRE I NOVEMBRE

La Tramolla i l'Esbart Dansaire
programen el primer Tast d'Art
s.c.

i de la Tramolla, així com al públic general de Mollet". "Farem
un tastet de diferents coses, i ens
barrejarem per veure què en
surt de tot plegat", hi afegia.
L'acte, que va tenir lloc en una
sala de La Tramolla –escenari dels
Dijous Clandestins–, va comptar
amb un "tastet de teca" a càrrec
del Forn i Pastisseria Prat i del Restaurant PiTapes, així com d'una interpretació del Let it be a ukulele, a
càrrec de la mestra Sonia Jiménez
i la seva filla.

Els quatre tallers

PRESENTACIÓ DEL CICLE A LA TRAMOLLA Sonia Jiménez i la seva filla van interpretar el 'Let it be' amb l'ukulele
MOLLET. La Tramolla i l'Esbart
Dansaire de Mollet van presentar
dimarts a la tarda el primer cicle d'intensius d'arts escèniques
a Mollet, anomenat Tast d'Art.
Aquest programa de formacions
artístiques, que es presenta com
"un projecte cuinat conjuntament per als amants de les arts
escèniques de la nostra ciutat",
arrenca aquesta tardor, amb sessions els caps de setmana d'octubre
i novembre a l'escola La Tramolla,
però té la voluntat d'esdevenir un

cicle que es programi els tres trimestres del curs acadèmic.
El director artístic de l'Esbart,
Sergi Roldán, explicava que el context d'aturada de l'activitat a causa
de la pandèmia ha acabat provocant aquesta programació: "Fa un
any que l'activitat que tenim és
baixa, per la Covid. Donant voltes sobre quines coses podríem
fer, plantejàvem que la gent de
l'entitat pogués provar altres
disciplines artístiques". A partir
d'aquí, fent un cafè amb el Ferran

Jiménez (director de La Tramolla)
van decidir unir esforços per tirar
endavant aquest Tast d'Art. Roldán també destacava que aquesta
és una idea per obrir l'Esbart una
mica més "al poble i a altres entitats i llocs on es fa art a Mollet".
El primer trimestre hi haurà quatre tallers que giraran entorn de la
música, la dansa i el teatre. Segons
explicava Jiménez, "la proposta
és organitzar cicles trimestrals
d'arts escèniques que puguin
interessar als públics de l'Esbart

El 9 d'octubre (de 10 h a 13 h) arrencarà el Tast d'Art, amb la iniciació al cabaret a càrrec d'Ester
López. Ferran Jiménez explicava
dimarts que serà la segona vegada que acullin aquest taller a La
Tramolla, i de la primera en parla
meravelles: "Ens va agradar tant
i ens ho vam passar tan bé... És
una proposta molt interessant,
però també molt divertida".
Els dissabtes 16 i 23 d'octubre
(de 10 a 12.30 h) tindrà lloc el taller d'iniciació a l'ukulele, amb la
molletana Sonia Jiménez, qui explicava en l'acte que l'objectiu és
"conèixer l'instrument, aconseguir tocar quatre acords bàsics i
tenir les eines per tocar qualse-

vol cançó". Jiménez també farà els
dissabtes 6 i 13 de novembre (de
10 h a 12 h) el segon nivell d'ukulele, "per aprofundir amb més
acords i més repertori".
La ballarina i coreògrafa Vero
Hernández serà l'encarregada de
dinamitzar la sessió d'improvisació guiada del dissabte 20 de novembre (de 10 h a 13 h). En Sergi
Roldán indicava que "encara que
tu no hagis ballat mai a la teva
vida, pots venir i trobar el teu
moviment propi i amb quins
moviments et sents còmode".
Per últim, el cap de setmana del
27 i 28 de novembre (de 10 h a 14
h) clourà tot plegat amb tècniques
d'interpretació al teatre musical,
a càrrec de la molletana Cinta Moreno. L'actriu, membre de la companyia de teatre i música La Copla
de Wisconsin, apuntava en la roda
de premsa que la sessió treballarà
"com posar una cançó sobre escenari i que cantar no en sigui
l'impediment". En aquest sentit
deia que "el que sol passar és que
quan estem pendents de cantar
maco (al teatre musical), perdem
de vista el més important, que
és que hem vingut a explicar
una història. Cantar provoca
rigidesa i moltes pors, però intentarem treure tot això". A més,
la formació comptarà amb l'acompanyament al piano de Guillem
Cirera.
Les reserves es poden fer a
info@latramolla.cat o mitjançant
WhatsApp al 717 712 483, i els
preus dels tallers van des dels 20
euros fins als 80. sergio carrillo

EL PRIMER TALLER SERÀ DE GÒSPEL, AQUEST DISSABTE

SOLIDARITAT UN TOC DE FESTA SERÀ A LA REGIÓ DE JARRA SUKUTA DEL 2 AL 8 D'OCTUBRE

Estoc de Veus organitza
el 'Cicle de veus en
moviment' al Mercat Vell

Bombolles a Gàmbia

MOLLET. El cor Estoc de Veus ha
programat tres tallers de cant i
d'interpretació musical sota el nom
de M'encanta. Cicle de veus en moviment. Totes tres sessions tindran
lloc al Mercat Vell. La primera serà
aquest dissabte 2 d'octubre, amb
Ramon Escalé, i es tractarà d'un taller de gòspel. Carmen Nàjera oferirà el 6 de novembre el segon taller,
que girarà entorn del moviment en

escena. El darrer taller programat
serà l'11 de desembre, amb Javier
Prieto, amb qui els participants treballaran la tècnica vocal.
Els tallers es realitzaran de 10 h a
13 h –tots tres dies són dissabtes–,
el preu de cada taller per separat és
de 15 euros i el preu per als tres tallers és de 30 euros. Per confirmar
l'assistència cal escriure al correu
estocdeveus@gmail.com.

un toc de festa

DOCTOR BOMBOLLES Actuant a la seu morada de la festa major de Mollet

MOLLET. El Doctor Bombolles farà
arribar les bombolles solidàries
d’Un Toc de Festa a Gàmbia de la
mà d'Asperpol, on l'ONG de Santa
Perpètua de la Mogoda treballa per
millorar l'escola i l'hospital de la
regió de Jarra Sukuta. Hi aniran del
2 al 8 d'octubre. "L’ONG ens dona
l’oportunitat de portar la felicitat efímera de les bombolles de
sabó a un racó de món que difícilment hi arribarien", explica
el molletà, qui destaca que el naixement de la companyia "anava
lligat a un esperit solidari". Un
exemple és la Global Bubble Parade, agermanada amb l’associació
Juntos Podemos Superarnos.
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MÚSICA EL FESTIVAL INTERNACIONAL, QUE ARRIBA ENGUANY A LA SEVA SISENA EDICIÓ, HOMENATJARÀ LES PERSONES QUE HAN MORT DURANT LA PANDÈMIA

El Sona Mollet torna a Can Gomà i
al Mercat Vell del 8 al 10 d'octubre
a.m.

A L'AJUNTAMENT Els pares de l'Anna amb l'alcalde i la regidora de Cultura
MOLLET. El Sona Mollet tornarà a omplir els
escenaris de Can Gomà i del Mercat Vell els
pròxims dies 8, 9 i 10 d'octubre. El festival internacional de música en memòria de la jove
promesa molletana Anna Villaescusa Rebull
arriba a la seva sisena edició recuperant el
format habitual –l'any passat es va fer telemàtic– i amb la participació de joves promeses i destacats músics del jazz, el piano i la
música de cambra en l’àmbit internacional.

El concert de jazz de Daahoud Salim Quintet, íntims amics de la molletana Anna Villaescusa, inaugurarà el festival el divendres 8
d'octubre, a les 21 h, al Mercat Vell. Mentre
que dissabte serà el torn de la pianista russa
Daria Piltyay, qui va començar els seus estudis amb 5 anys i el 2006 es va traslladar a Barcelona per acabar el títol al Liceu. La música
de Piltyay es podrà sentir el dissabte 9 d'octubre a Can Gomà. També dissabte a Can Gomà

3 D’OCTUBRE

2 D’OCTUBRE

MAAAA!!!!

EL CICLE
DE LA VIDA
Grup Segle XX,
de Sant Fost
de Campsentelles
9 D’OCTUBRE

A LA META
TAT
(Taller d’Assaig Teatre),
de Vilafranca del Penedès.

Companyia Teiatròlics,
de Banyoles.

ENTRADES ANTICIPADES
AL WEB I A LA MARINETA
Les entrades es podran adquirir de forma anticipada al
web molletvalles.koobin.com a partir d'aquest divendres 1 d'octubre a les 16 h. També es podran comprar
presencialment a La Marineta de 16 h a 20.30 h. El preu
és de 5 euros per als concerts de divendres i diumenge i de 10 euros per a les actuacions de dissabte. Els
beneficis de la venda d'entrades es destinaran a la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

POPULAR HI HAURÀ ATRACCIONS INFANTILS, SARDANES I HAVANERES

El barri de Sant Pere acollirà
dissabte les festes de Sant Faust

10 D’OCTUBRE

HISTORIES
COMPLEXES
EN ESPAIS
SINGULARS
Grup Segle XX,
de Sant Fost
de Campsentelles.

els assistents podran gaudir d'un dels màxims
referents pianístics argentins i distingit amb
nombrosos guardons en concursos de piano a
escala internacional, Hugo Schuler.
El Sona Mollet posarà punt final a aquesta sisena edició diumenge 10 d'octubre a
Can Gomà amb dos concerts de música de
cambra a càrrec de Clara Ensemble, un grup
format per sis intèrprets formats a Europa,
i del Trio Jakob, format per tres estudiants
del Conservatori Superior del Liceu de Barcelona l'any 2014.
Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Mercè Pérez explicava que enguany, per
la situació de pandèmia, s'ha volgut comptar
amb músics que estiguessin a Catalunya. Peréz també ressaltava l'edició anterior, assegurant que va tenir "un índex d'audiència
extraordinari" i "va permetre fer arribar
el festival a molta més gent". Mentre que
l'alcalde, Josep Monràs, recordava l'essència del festival i la importància que té per la

ciutat: "És un projecte internacional que
ens ha regalat l'Anna".
Per la seva banda, el pare de l'Anna, Marià
Villaescusa, avançava en la roda de premsa: "Per a nosaltres el memorial sempre
han estat unes dates molt emocionants
i en aquesta sisena edició ens agradaria
fer-les servir com a record per a totes les
persones que ens han deixat en aquest
període de Covid i de les quals no ens hem
pogut acomiadar com calia, i també fer-ho
servir com un homenatge per a tots els
servidors públics que estan treballant per
fer la nostra vida molt millor". anna mir

42 MOSTRA DE TEATRE
A SANT FOST

SANT FOST. Dimarts, dia del patró de Sant
Faust, van arrencar les activitats per celebrar aquesta festivitat amb el concert d'In
Crescendo a l'Auditori de l'Ateneu Jaume
Rifà. Però el plat fort serà aquest dissabte
amb diverses activitats al barri de Sant Pere.
Les activitats començaran a les 10 h, amb
una fira d'atraccions artesanals i amb tallers
infantils, que estaran actius fins a les 13 h.
D'11 h a 13 h hi haurà una ballada de sardanes
amb la cobla La Principal de Terrassa davant

de l'església antiga. A la tarda hi haurà dos espectacles ben diferents: un d'adreçat al públic
infantil (17 h), i, per acabar, el concert d'havaneres, a càrrec de Peix Fregit, que començarà
a les 19 h. A més, Les Colles organitzaran una
DJ Party de 23 h a 3 h a La Llera, amb la música
a càrrec de La última y nos vamos.
Activitats culturals a banda, les Festes del
Patró també compten aquest divendres a
les 20.30 h amb un acte de reconeixement
esportiu per a entitats i esportistes locals.

Una catifa de la Generalitat, amb toc molletà

Preu de l’entrada: 5 € · Jubilats i amb carnet jove: 4 €
Dissabte actuacions a les 21 h · Diumenge actuacions a les 18 h.
Lloc. Ateneu Sant Fost (Plaça de la Vila).

16 D’OCTUBRE

LA CASA
DE BERNARDA
ALBA
Grup la K-mama,
de Calafell.

Entrades

17 D’OCTUBRE

23 D’OCTUBRE

Grup El Coverol,
de Granollers.

Grup Magma 2011,
de Valldoreix.

IMPASSE

EL MODULO 34

24 D’OCTUBRE

SUCRE AMARG
Grup de teatre El Tramvia,
de Mataró.

Una hora abans de l’espectacle.
També es poden reservar al correu: grupteatreseglexx@gmail.com

El Casal Cultural de Mollet va ser una de les entitats catifaires que va participar en l'elaboració d'una catifa
per al saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Amb el nom de Passat, present i futur, “el bé sobre el mal”,
va ser amb motiu de la Diada quan la Federació Catalana d'Entitats Catifaires van presentar l'obra. S'hi pot
veure una adaptació de la clau de volta central de la capella de Sant Jordi del Palau.
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TEATRE LA PROGRAMACIÓ COMPTA AMB QUATRE OBRES QUE ES REPRESENTARAN ELS QUATRE PRIMERS DIUMENGES D'OCTUBRE A LES 18 H

Tàndem estrena el 6è Cicle de
Teatre a la Tardor de la Fiveller
MOLLET. Quatre obres protagonitzaran el 6è Cicle de Teatre a la Tardor de la Sala Fiveller, que arrencarà aquest diumenge amb el grup de
teatre Tàndem, que interpretarà
Divorci, escrita per Franz Keppler.
L'obra tracta la trobada de dos
advocats per tramitar la separació
de dues persones molt conegudes
públicament, la Bruna Monroy, famosa model, actriu i cantant, i en
Cesc Santana, un futbolista guardonat. Els dos advocats havien sigut
parella, es retrobaran cinc anys
després del seu divorci per tramitar
la separació i això els provocarà recordar antigues vivències, amb tot
el que això representa. L'obra parla,

amb ironia i humor, d’aquelles parelles que caminen en cercle sense
que mai acabin de trobar-se…o sí.
Les altres tres representacions
seran Carmen, d'Antzoki Teatteri, el
diumenge 10; Tu i jo, de Fil Vermell,
el 17; i Elna Roca clourà el cicle el 24
amb Atlàndida. Tríptic desaparegut.
Totes les obres seran a les 18 h, les
entrades tenen un preu de 8 euros i
es poden reservar al 661 928 653.

Es reactiva la Sala Fiveller
Des que va esclatar la pandèmia,
ara fa un any i mig, la Sala Fiveller
ha tingut la seva activitat regular
aturada. Amb aquest cicle, volen reactivar l'espai, retornant la

programació pròpia –en la qual hi
haurà més teatre al novembre, així
com la Botiga Efímera el Nadal– i
llogant-lo per a espectacles aliens.
Tot plegat, però, complint amb totes les mesures necessàries.
L'equipament ja va ser la passada primavera una de les ubicacions que va acollir la MITMO,
un esdeveniment que va servir
"d'assaig pel compliment de les
mesures i com a referència per
tornar-hi a programar", segons
explica Toni Amaya, coordinador
de la Sala Fiveller, qui ja tenia ganes de tornar a donar vida a l'escenari. "Després de molts mesos
de tancament, la gent vol gaudir

TEIATRÒLICS, DE BANYOLES, I EL SEGLE XX, DE SANT FOST, ESTRENARAN LA PROGRAMACIÓ

Arrenca la 42a Mostra de Teatre
de Sant Fost, amb molt d'humor
SANT FOST. Aquest cap de setmana
engegarà motors la nova edició de
la Mostra de Teatre de Sant Fost
amb dues obres que faran petar de
riure els espectadors. La companyia Teiatròlics, de Banyoles, seran
els primers a aixecar el teló de la
42a Mostra. Ho faran dissabte amb
Maaaa!!!!, una comèdia que entre
timbres, pastilles i llibretes d’estalvis mostra la realitat d'una generació que ronda la seixantena i que
ningú no va preparar per aguantar
uns pares incombustibles.
L'endemà diumenge serà el torn
dels de casa, el Grup de Teatre Segle XX, amb Històries complexes

EL TEMPS
divendres 1

dissabte 2

diumenge 3

per

en espais singular. Es tracta d'una
comèdia composta "per diferents
historietes de microteatre que
ens podrien passar en la nostra
vida, o no". La companyia santfostenca assegura que "l’objectiu final és garantir la rialla durant la
seva representació i fer passar
al públic una bona estona".

Quatre caps de setmana
Més enllà d'aquest cap de setmana,
la Mostra arribarà fins al 24 d'octubre. Les obres dels dissabtes seran
a les 21 h i les dels diumenges, a les
18 h. Les entrades tenen un preu
de 5 euros –4 euros per a jubilats

Felip Comas

Núvols alts que circularan de ponent a llevant.
Al final del dia es podria
produir algun ruixat feble.
Temperatures semblants.

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

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

Un front, que acabarà passant al final del dia, provocarà alguns ruixats, més
importants ja a la nit, amb
temperatures més baixes.

Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

25ºC

16ºC

24ºC

2

18 km/h ESE

DIVENDRES, 24 26ºC

15ºC

24ºC

-

16 km/h ESE

DISSABTE, 25

29ºC

20ºC

26ºC

1,4

26 km/h SE

DIUMENGE, 26 30ºC

19ºC

23ºC

-

35 km/h SE

DILLUNS, 27

30ºC

17ºC

27ºC

-

24 km/h W

DIMARTS, 28

28ºC

17ºC

24ºC

-

29 km/h SSW

DIMECRES, 29 24ºC

18ºC

22ºC

-

27 km/h SSW

DIJOUS, 23

Cel serè al matí, amb temperatures més fresques
a primera hora, però que
pujaran a migdia respecte
ahir. Més núvols a la tarda.

i amb el carnet jove–, i es poden
comprar una hora abans de l'espectacle, però també es poden reservar mitjançant el correu electrònic grupteatreseglexx@gmail.com.
Les altres sis obres seran: A la
meta, del Taller d'Assaig Teatre
(TAT), de Vilafranca del Penedès,
el dia 9; El cicle de la vida, del grup
jove del Segle XX, el 10; La casa de
Bernarda Alba, de la K-mama, de
Calafell, el 16; Impasse, d'El Coverol, de Granollers, el 17; El módulo
34, del Grup Magma 2011, de Valldoreix, el 23; i Sucre Amarg, d'El
Tranvia de Mataro, clourà la mostra el diumenge 24 d'octubre.

Cop màx. vent

tàndem

'DIVORCI' L'advocada, tramitant els papers del divorci, el 2019
de l'oci i la cultura", apunta.
Pel que fa al cicle que arrenca
aquesta setmana, el coordinador
de la sala destaca que les quatre
companyies "són professionals o
semiprofessionals", a excepció de
Tàndem, que "són amateurs, però

tenen molta experiència". Tanta
és aquesta, que enguany compleixen els seus 50 anys sobre els escenaris. Amb tot, clou recalcant que
amb aquest cicle teatral són "molt
exigents per oferir un alt nivell
de qualitat". sergio carrillo
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