
language college

VOLS 
APRENDRE 
IDIOMES? 

       @molinalanguagecollege

www.centresmolina.com

 ANY XXI   Núm. 1.003 8 octubre 2021

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

sommollet.cat

EFEMÈRIDES

EL POPULAR PUB L'ENDROIT DE 
BERENGUER III CELEBRA 40 
ANYS AMB LES PORTES OBERTES  8

CIUTADANIA  MOLLET ÉS LA SEGONA CIUTAT CATALANA ON S'HAN INSTAL·LAT MÉS COMPTADORS D'EMERGÈNCIA PER GARANTIR L'AIGUA A FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ  3

Serveis Socials tramita uns 600 
informes de vulnerabilitat a l'any

ESPORTS

LA SANTFOSTENCA CAROLINA MASDEVALL 
S'ENDÚ UNA PLATA EN EL MUNDIAL DE 
PATINATGE ARTÍSTIC DISPUTAT AL PARAGUAI  20

sergio carrillo

'MASCULINITAT' 
DESPULLADA

El Museu Abelló acull una exposició
amb el nu masculí com a protagonista 23

CULTURA

El Festival Internacional 
Sona Mollet torna als 
escenaris amb jazz, piano 
i música de cambra   21

L'equipament ha de servir 

per descongestionar l'atenció 

urgent a l'Hospital de Mollet

Monràs li reclama que posi al dia 

amb l'Ajuntament el pagament 

dels serveis socials cofinançats

INSTITUCIONAL

La consellera de Presidència 
es compromet a treballar per 
solucionar els retards en els 
pagaments del Govern  13

SANITAT

Salut construirà el Centre 
d'Urgències d'Atenció 
Primària del Baix Vallès 
a Santa Perpètua  10



2 dv, 8 octubre 2021

22, 23 ¡ 24 D’OcTuBrE

PrImEr

www.festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat

festival@festivalmuntanyesdeprades.cat

NaturaGuiatge PatrimoniAstronomia Gastronomia



dv, 8 octubre 2021 3

EN PORTADA

Els Serveis Socials 
de Mollet tramiten 
uns 600 informes 
de vulnerabilitat 
cada any 

MOBILITZACIÓ CONTRA LA PUJADA DE 
LA LLUM I L'AUGMENT DELS DESNONAMENTS  

El document és necessari perquè els afectats 

puguin accedir a ajuts per situacions de 

pobresa energètica i d'exclusió residencial 

MOLLET. Els Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Mollet tramiten 
anualment una mitjana d'uns 600 
informes de vulnerabilitat, un 
document necessari perquè les 
persones que pateixen situacions 
de pobresa energètica i exclusió 
residencial puguin accedir a ajuts 
extraordinaris i serveis de suport. 

L'accés a l'habitatge i el paga-
ment dels subministraments bà-
sics com llum, aigua i gas són els 
principals motius pels quals es 
realitzen aquests informes, que 
són revisables, segons explica Ana 
Maria Díaz, regidora i coordina-
dora de l'Àrea de Drets Socials de 
l'Ajuntament de Mollet. "Els ser-

veis socials municipals van fent 

seguiment de les famílies que 

accedeixen a aquestes ajudes, 

que en molts casos són puntuals 

i pretenen donar un suport tem-

poral perquè els afectats puguin 

sortir d'aquesta situació de vul-

nerabilitat", diu Díaz.  

Subministraments bàsics 
El pagament dels rebuts de l'ener-
gia i l'aigua és una de les despeses 
a què moltes famílies en situació 

vulnerable no poden fer front. Se-
gons Díaz, en el cas de l'electrici-
tat i el gas, els ajuntaments tenen 
menys marge de maniobra amb les 
companyies. Més enllà dels ajuts 
econòmics puntuals que pugui fer 
l'Ajuntament en el pagament de 
rebuts, els serveis socials munici-
pals estan en coordinació amb les 
companyies per evitar els talls de 
subministrament a les llars. "Les 

empreses ens passen un llistat 

d'impagaments i comprovem si 

corresponen a persones que te-

nim detectades en situació d'ex-

clusió", apunta la regidora.

Comptadors d'emergència
En el cas del subministrament de 
l'aigua, l'Ajuntament i Agbar –em-
presa concessionària del servei 
d'aigua– treballen conjuntament 
i de manera més directa en els 
casos de vulnerabilitat. Des del 
2016, i per donar compliment a la 
Llei 24/2015 de mesures urgents 
per afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica, Agbar (abans Sorea) 
i l'Ajuntament signen un conveni  
anual pel qual la companyia d'ai-

La PAH Mollet Baix Vallès i l’Assemblea de Joves Atzarola 
va convocar un centenar de persones dissabte a Mollet en 
una manifestació en contra de la pujada del preu de la llum 
i l’augment dels desnonaments. Ni fred, ni set, ni foscor. És 
una guerra contra els pobres. Sortim al carrer!, va ser un dels 
lemes de la concentració, una acció conjunta amb l'objectiu 
de "defensar els interessos dels nostres barris. Perquè, així 

com no és normal que el preu de la llum augmenti de manera 

desorbitada, tampoc ho és que ens vegem en l’obligació de 

parar set desnonaments d’aquí a final d'any", etziben ambdós 
col·lectius, assegurant que s'han hagut d'organitzar "contra 

allò que no és normal, i ens hem adonat que la millor manera 

de lluitar és cuidar-nos mútuament; no hi ha una via que no 

passi per això", diuen.
En aquest sentit avancen: "No pretenem limitar-nos 

al que ja estem fent. Sabem que en els nostres barris 

hi ha moltíssimes mancances, i que necessitem una 

organització més robusta per a combatre-les. La nostra 

intenció és no deixar de generar estructures populars: 

espais que es dediquen a cobrir aquestes necessitats en 

clau revolucionària", apunten. En aquest sentit, posen com 
a exemple alguns serveis com un banc popular d’aliments, 
un lloc en el qual fer classes d’idiomes, un gimnàs popular… 
"I si per a això necessitem fer-nos amb un espai físic, que 

ningú dubti que farem absolutament tot el que sigui a la 

nostra mà per a aconseguir-ho", indiquen.

pah

gua destina un fons solidari per 
garantir l'abastiment a llars en 
exclusió social. L'Ajuntament fa 
un informe de la llar en qüestió i 
Agbar determina la idoneïtat de 
l’atorgament de l’ajut. Els primers 
anys, Agbar destinava a aquest 
fons 12.000 euros, una xifra que 
segons avança Díaz, enguany arri-
barà als 18.000 euros. 

Una de les accions és la instal·la-
ció de comptadors d'emergència, 
una alternativa que, segons Díaz, 

és la triada en els casos que hi ha 
ocupacions d'habitatges "sempre 

de grans tenidors", aclareix, per 
així garantir l'abastiment d'aigua i 
evitar les connexions fraudulentes 
a la xarxa, que "en ocasions poden 

provocar conflicte amb la resta 
de veïns", apunta la regidora. 

Segons dades d'un informe de 
l'Aliança contra la pobresa energèti-
ca i Energia sense fronteres, Mollet 
és el segon municipi català només 
per darrere de Barcelona, on s'han 

fet més instal·lacions d'aquest tipus 
i va ser un dels primers a oferir-los. 
Entre 2015 i 2020, s'han instal·lat 
104 comptadors d'emergència dels 
112 sol·licitats, un percentatge del 
93% d'atorgaments. En aquest cas, 
el servei no és gratuït en totes les si-
tuacions, ja que la quantitat econò-
mica que assumeix Agbar tant pel 
que fa a la instal·lació del dispositiu 
com al consum va en funció de les 
possibilitats de cadascuna de les 
llars. i laura ortiz mateo
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PARETS.  La Khadija i la seva família 

no van rebre dijous bones notícies 

per part de l'Ajuntament. Segons 

la PAH, el consistori s'ha negat a 

seguir-los pagant la pensió, encara 

que la Generalitat així els ho hau-

ria demanat.

El cas de la Khadija es remunta 

a fa uns 10 mesos, quan els quatre 

integrants de la família –dos adults 

i dos menors d'edat– van haver de 

deixar el pis on vivien de lloguer, 

després que un informe tècnic de 

l'Ajuntament el declarés insalubre a 

causa de les humitats que hi patia. Es 

tracta d'un motiu que pot justificar 

l'activació de la mesa d'emergència 

(de la Generalitat) per reallotjar la 

família i així es va tramitar. Mentre 

no arribava el pis, la família va ser 

reallotjada en un hostal, costejat per 

l'Ajuntament de Parets fins al di-

mecres 15 de setembre. Aquell dia, 

"van informar la família que havi-
en de netejar i desinfectar l'habi-
tació. El que no sabien és que era 
una excusa per deixar-los al car-
rer sense més contemplacions", 

denunciava la PAH.

Després d'això, la família hauria 

passat dues nits al carrer, segons 

apunta Juanjo Ramon, portaveu de 

la plataforma. 

15 dies de pensió per als infants
Dos dies després de veure's al car-

rer, la PAH va reunir-se amb el go-

vern paretà. "Vam estar amb l'al-
calde, el regidor de Seguretat 
Ciutadana, la regidora de Drets 
Socials, la regidora d'Habitatge 
i la regidora d'Educació. Va ser 
a l'alcalde a qui se li va ocórrer 
la gran idea de només pagar la 

pensió 15 dies als nens", expli-

cava Ramon, ironitzant sobre la 

idoneïtat d'aquesta proposta.

L'objectiu més a curt termini, tro-

bar un sostre –encara que aquest 

fos temporal–, ja estava assolit en 

part, perquè els pares es van pagar 

l'hostal ells mateixos. Sobre aques-

ta decisió, la regidora de Drets Soci-

als, Gemma Garcia, assenyalava que 

estaven "protegint els menors, 
en no fer-ho l'administració que 
ho ha de fer (referint-se a la Gene-

ralitat). Pel que fa als pares, els 
professionals tècnics han valorat 
els seus ingressos per prendre la 
decisió sobre com actuar".

Sentiments agredolços
Les notícies rebudes per la família 

aquesta setmana han estat total-

ment oposades. De la satisfacció 

de dilluns, a la frustració de dijous. 

Dilluns es reunien amb l'Agència 

de l'Habitatge de la Generalitat, 

que es comprometia a oferir un 

pis de la mesa d'emergència a Pa-

rets per a la família. L'altre com-

promís acordat, segons la PAH, 

era que la Generalitat exigia a 

l'Ajuntament el pagament de la 

pensió per a tots quatre, no només 

per als nens, durant el temps que 

fes falta fins que els puguin lliurar 

el pis de la taula d'emergència.

Dijous, però, la data límit perquè 

l'Ajuntament confirmés si continu-

ava pagant-ne la pensió, les bones 

noves no van arribar. "S'han negat 
rotundament a pagar més enllà 
d'avui", lamentava Juanjo Ramon.

De moment, l'hostal de la Llagos-

ta on ara s'allotgen els permetrà 

quedar-s'hi almenys un dia més 

sense pagar, per evitar que passin 

la nit sense sostre. Ahir al vespre la 

PAH havia de celebrar una assem-

blea en la qual abordarien les ma-

neres per pressionar l'Ajuntament 

perquè accedeixi a pagar la pensió. 

Asseguren que no s'aturaran fins a 

aconseguir-ho.    sergio carrillo

LA FAMÍLIA ESTÀ A L'ESPERA D'UN PIS DE LA MESA D'EMERGÈNCIA DE LA GENERALITAT DES QUE FA DEU MESOS DECLARESSIN EL SEU PIS INSALUBRE

L'Ajuntament de Parets
es nega a seguir pagant
la pensió de la Khadija

s.c.

MOBILITZACIÓ  Dijous davant l'oficina de Serveis Socials, a Lluís Companys

BAIX VALLÈS. La Plataforma d'Afectats per 

la Hipoteca (PAH) de Mollet i el Baix Vallès 

ha aconseguit aturar des del mes de setem-

bre cinc desnonaments programats i en té 

previstos tres més (dos a Mollet i un a Mon-

tornès). Aquests tres s'han de fer efectius el 

mateix dia, el pròxim 21 d'octubre, 10 dies 

abans que acabi la pròrroga que el Govern 

espanyol va marcar per la moratòria dels 

desnonaments, prevista fins al 31 d'octubre.

"És un dels moments més bèsties que 
recordem pel que fa als desnonaments", 

ha explicat el portaveu de la PAH Mollet-Baix 

Vallès, Juanjo Ramon. 

De fet, a banda dels tres previstos pel dia 

21 d'octubre, durant aquest mes i escaig se 

n'han aturat tres a Mollet, els quals es van 

fer efectius abans del termini assignat per 

fer el llançament. També es va aconseguir 

aturar-ne un, dijous passat, al carrer Mont-

seny, 24 de Parets. Una mare i el seu fill de 

13 anys viuen en l'habitatge, propietat del 

BBVA, i Divarian n'havia sol·licitat la marxa.

Juanjo Ramon explica que era difícil que 

la primera ordre de desnonament reeixís i 

ara tenen temps per buscar solucions. De 

La PAH atura cinc desnonaments 
des del setembre al Baix Vallès i 
en té tres més de pendents

LA PLATAFORMA VA PARALITZAR AQUEST DIJOUS UN LLANÇAMENT A SANT FOST

fet, apunta que "poden passar tres mesos" 

fins a la següent petició de desnonament.

Abans que no arribi, sol·licitaran un llo-

guer social a Divarian. "No tenen l'obliga-
ció de fer-ho, però no seria la primera 
vegada que ho fan", assegura el portaveu 

de la PAH.

Aturat un llançament a Sant Fost
L'últim va tenir lloc dijous al matí al número 

25 del carrer Tarragona de Sant Fost. Tot i 

que la comitiva judicial va arribar fins a la 

porta de l'immoble -situat en un bloc de 

pisos-, els concentrats van poder aturar el 

desallotjament de la parella inquilina pre-

vist a causa d'una execució hipotecària.

Segons el portaveu de la PAH, Juanjo Ra-

mon: "Aquesta és la segona vegada que 
s'atura aquest desnonament, la primera 
va ser durant l'estiu. En aquella ocasió, 
però es va aturar abans del dia previst". 

Ramon també explicava que la parella in-

quilina de l'immoble "fa temps que batalla 
per aconseguir un lloguer social" i té pre-

sentada tota la documentació pertinent als 

Serveis Socials de Sant Fost. 
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

A l’hora de reclamar a l’empresa 
una quantitat per impagaments 
(per exemple, d’hores extra, plu-
sos, nòmines, o liquidacions) és 
molt important tenir en compte els 
terminis, per a no perdre un dret 
per reclamar-lo fora de temps

Doncs bé, el termini que hem de 
tenir en compte és d’un any per a 
reclamar les quantitats degudes 
per l’empresa, segons ve regulat 
en l’Estatut dels Treballadors (art. 
59.1). És molt important assen-
yalar que el termini comença a 
comptar des del moment en què 
es va haver de rebre la quantitat en 
qüestió. 

Així mateix, cal subratllar que es 
tracta d’un termini de prescripció, 
això és, que pot ser interromput, 
i torna a iniciar-se, si el treballa-
dor reclama de manera fefaent a 
l’empresari el pagament del deute. 
La manera habitual de practicar 
aquesta reclamació fefaent és pre-
sentant una papereta de concilia-
ció davant l’organisme competent.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Quin termini tinc per a 
reclamar salaris i quantitats 
a l’empresa?
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Documental sobre la història recent de Cuba 

Mollet amb Cuba projectarà el documental Unblock Cuba el dissabte 16 
d'octubre (18 h), al Mercat Vell. L'acte comptarà amb el director, Sergio Gregori 
Marugan, que amb l'obra fa un retrat de la història recent de l'illa, els canvis que 
s'estan produint, les relacions bilaterals amb els EUA i les conseqüències del 
bloqueig. També hi serà el coguionista i ajudant de direcció Àlvaro Toca. 

SOCIETAT
Torna el Cuina sense pares

Mollet recupera els tallers Cuina sense pa-
res, dues sessions que impulsa la Diputació 
per transmetre als joves d'entre 14 i 18 
anys receptes fàcils i saludables. Seran els 
dies 19 i 26 d’octubre al Joana Barcala.

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Queixes per l'eliminació 
de parades de bus a Parets
PARETS. Les obres d’arranjament 
i millora de la seguretat viària a 
l'avinguda Catalunya, engegades 
el juliol per la Diputació de Barce-
lona, han provocat afectacions als 
usuaris dels autobusos que transi-
ten pel municipi des de mitjans de 
setembre. De fet, segons Sagalés, 
ara mateix les parades eliminades 
temporalment són tres de l'avin-
guda Catalunya –amb Monistrol, 
amb Rius i Taulet, i amb l'avingu-
da Estació– a més de la parada del 
passeig de Ronda amb Sant Jaume, 
que afecten tant el bus urbà com 
alguns dels busos interurbans.

En el ple de setembre es van rei-
terar les queixes per aquesta reduc-
ció de parades sense alternatives, i 
el govern va explicar que trobar-ne 
no estava sent una tasca senzilla. El 
regidor de Mobilitat, Alejandro Vi-
llena, n'era conscient del problema: 
"Sabem que aquestes obres supo-
sen inconvenients per a la ciuta-
dania", deia Villena, qui assegurava 
que estan treballant "per buscar 

MOBILITAT  LES OBRES DE L'AVINGUDA CATALUNYA HAN FET SUPRIMIR PARADES TEMPORALMENT

RIUS I TAULET   L'Ajuntament buscarà alternatives a aquesta parada

sergio carrillo

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

alguna parada alternativa".
L'alcalde, Francesc Juzgado, per 

la seva banda, trobava "impossi-
ble" oferir solucions per a totes 
les parades suprimides dels busos 
de Sagalés. Sí que avançava, però, 
que posaran "alguna parada pro-
visional per facilitar el despla-
çament intern del bus urbà", un 
servei que amb aquestes obres ha 
perdut la parada de l'avinguda Ca-
talunya-Rius i Taulet.

Preguntat pel motiu pel qual 
les obres s'estiguin fent ara i no 
s'hagi aprofitat l'estiu, amb menys 
mobilitat, per fer-les, el batlle 
s'excusava en els responsables de 
l'actuació: "És una obra que la 
Diputació ja hauria d'haver-la 
començat l'estiu de 2018".  

Prova pilot per instal·lar 
abeuradors per a gossos 
en fonts de Mollet
MOLLET.  L’Ajuntament de Mollet ha 
instal·lat abeuradors per a gossos 
en tres fonts situades al Parc dels Co-
lors, a l'avingda Puntaires i a l’Skate 
Park. Es tracta d’una prova pilot per 
determinar si aquests abeuradors 
es poden anar afegint a la resta de 
fonts de la ciutat que no són duals, és 
a dir, que estan dissenyades només 
per a l’ús de persones.

La ciutat disposa actualment de 
vuit fonts amb una aixeta superior 
per a persones i una d'inferior per 
omplir l’abeurador de mascotes ins-
tal·lat ja de fàbrica. La resta de fonts, 
però, no tenen aquest sistema i re-
queririen que s'hi instal·lés un abeu-
rador extern. A banda de la prova 
pilot, l’Ajuntament té en previsió la 
instal·lació de tres noves fonts duals 
al parc Rafael Alberti, la plaça de Can 
Borrell i la masia de Can Flequer.

Satisfacció dels proposants
La instal·lació de fonts adaptades 
per a gossos és una proposta que 

sorgeix del col·lectiu Mollet Opina, 
que fa dos anys va presentar-la al 
grup municipal de Ciutadans Mo-
llet (Cs) perquè la presentés al ple 
municipal. Per la seva part, Cs ha 
celebrat que s'hagi donat com-
pliment a la iniciativa que es va 
incloure als pressupostos munici-
pals de l'any 2021.  

CONVIVÈNCIA AL PARC DELS COLORS, PUNTAIRES I L'SKATE PARK

A UN PARC DE RIERA SECA

aj.mollet

Accident greu entre una furgoneta 

i un turisme a la C-17, a Parets
La conductora d'una furgoneta va haver de ser traslladada dimarts en estat 
crític a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, després de la col·lisió per encalç, 
entre el vehicle que conduïa i un turisme. L'accident va tenir lloc poc abans 
de la 1 de la matinada a la C-17, al seu pas per Parets. A causa de la col·lisió, 
es va tallar la circulació de la via mentre es feien les tasques de rescat.

El ple ordinari de setembre va tirar en-

davant l'aprovació definitiva de l'Orde-

nança municipal de Mobilitat i Circula-

ció, limitant l'ús dels patinets elèctrics 

als 16 anys. Ara Parets ERC havia dema-

nat que es rebaixés als 14, però aquesta 

petició no va ser acceptada pel govern. 

El portaveu socialista i regidor de Segu-

retat Ciutadana, Francesc de la Torre, va 

apuntar que s'ha establert l'edat míni-

ma d'ús als 16 anys "en base a criteris de 
seguretat viària i minimització de ris-
cos en menors, amb l'objectiu de reduir 
al mínim les xifres d'accidentalitat".

PATINETS ELÈCTRICS, 
A PARTIR DELS 16 ANYS
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 Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19 

o al web: 

www.triasdebes.es 

(També visites online 
per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga 
Ronda Carril, 28 · www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

L'Endroit celebra 40 anys

MOLLET. El pròxim dimecres l'his-
tòric pub molletà L'Endroit ar-
riba als 40 anys. Ho fa com diu el 
Gerard Camp, un dels propietaris, 
amb una "il·lusió grandíssima" 
de celebrar aquesta efemèride 
amb els familiars, clients i amics 
que els han acompanyat i donat 
suport durant tots aquests anys.

Una celebració que es farà en 
tres dies. Començarà dimecres 13 
d'octubre, el dia de l'aniversari, 
amb una festa a partir de les 20 h 
en què regalaran l'Auca de L'En-
droit, un detall fet especialment 
per a l'ocasió amb dibuixos del 
grafiter molletà Dase i que recorda 
els moments més memorables que 

EFEMÈRIDE L'HISTÒRIC PUB MOLLETÀ CELEBRARÀ DURANT TRES DIES L'ANIVERSARI I HA PREPARAT UNA AUCA I UN CÒCTEL PER A LA FESTA

LA FAMÍLIA D'esquerra a dreta, Gerard Camp, Julita Fernández , Miquel Camp, fundador del pub, i el seu fill Miquel

javier pequerul

L'Albus oferirà un servei 
de transport a demanda
SANT FOST. L'Ajuntament treballa 
amb l'Associació de Municipis de 
Transport Urbà (AMTU) per incor-
porar un nou servei de Transport 
a Demanda que complementarà 
els serveis de l'Albus i les línies in-
terurbanes 360 i 361 als barris de 
Mas Llombart, Mas Corts i la Con-
reria, per tal de millorar la seva 
mobilitat al nucli urbà i als prin-
cipals serveis del poble. El servei 

estarà subvencionat amb un preu 
d'1,5 € per viatge/persona i estarà 
disponible els primers mesos de 
2022.

Per altra banda, l'Albus, arriba 
des d'aquest dilluns als barris de 
Can Calet i Can Boc. La modifica-
ció s'inclou en la nova proposta de 
mobilitat, que l'Ajuntament i l'AM-
TU van presentar conjuntament fa 
dues setmanes. 

MOBILITAT  DES DE DILLUNS ARRIBA A CAN CALET I CAN BOC

Sant Fost ha començat aquest mes d'octubre les obres de condicionament 

d'un camí que connectarà les avingudes Prat de la Riba i Mauri, a través 

dels terrenys de la Bòbila. Els treballs consistiran a asfaltar els 330 m2 que 

té el recorregut, incorporar materials de plàstic reciclat, així com 12 punts 

d'il·luminació i baranes de fusta. Les obres duraran un mes.

Sant Fost habilita un camí a la Bòbila

ha viscut la sala en aquests 40 anys 
d'història. Perquè com expressa el 
Gerard, "L'Endroit no només és 

un local de copes", en aquest em-

blemàtic establiment naixia el Fut-
bol Sala Mollet, premiat dos anys 
consecutius (1996 i 1997) com a 
millor entitat esportiva molleta-
na i també es va promoure la Lliga 
molletana de Billar que després es 
convertiria en Amoba. 

Èxits esportius a banda, l'Auca 
també fa una menció especial a 
la família i recorda els pares del 
Gerard: "Ells van ajudar el meu 

germà Miquel a engegar el ne-

goci quan tenia 23 anys", explica 
el molletà.

Per al segon dia de la celebració, 
dijous 14 d'octubre, el pub estrena  
el còctel L'Endroit, que es podrà 
degustar de 20 h a 22 h i s'inclourà 
posteriorment a la carta de l'esta-
bliment. 

La celebració es tancarà diven-
dres 15 d'octubre a partir de les 
20 h amb una festa amb pica-pica 
i pastís d'aniversari fet per a l'oca-
sió pel restaurant Pitapes. La gres-
ca finalitzarà amb un concert del 
molletà Esteve Coll acompanyat 
per Frank Mercader. 

aj. sant fost

MOLLET DEL VALLÈS

28/09 Custodia Guerrero Arenas 85 anys

29/09 Cesaria Sánchez Recio 89 anys

30/09 Juan Roses Roche 84 anys

LA LLAGOSTA

02/10 Martin Elicer Carrera Ballesteros 74 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

EDUCACIÓ 

Sis escoles de 
Mollet en el 
projecte de creació 
de cooperatives

MOLLET. Sis centres escolars de 
Mollet participaran enguany en el 
programa Cultura emprenedora 
a l'escola (CUEME), que des de fa 
anys impulsa la Diputació de Bar-
celona per fomentar valors com 
l’esforç, l’autonomia i la responsa-
bilitat amb la creació de cooperati-
ves formades pels mateixos alum-
nes.  Hi participaran alumnes de 5è 
de Primària de l’Agrupació Escolar 
Anselm Clavé, Col·legi Lestonnac, 
Escola del Bosc, Escola Montseny, 
Escola Sant Gervasi i el Centre 
d’Estudis Mollet, que aquest any 
es reincorpora al programa. 
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Sant Antoni, 18 
(Cantonada la Fàbrica) 
PARETS DELS VALLÈS

Tel. 93 573 11 52 / 93 573 10 77
info@plantadamultigestio.org

TENIM 
LA MILLOR 

ASSEGURANÇA 
I PREU PER A TU!

Visita’ns sense
compromís!JUNTS 

SOM MÉS 
FORTS
Ens  adaptem 

a les teves 
nesessitats
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El Centre d'Urgències de la primària 
al Baix Vallès es farà a Santa Perpètua
BAIX VALLÈS. L’Ajuntament de San-

ta Perpètua de Mogoda va aprovar 

dijous passat la cessió al Departa-

ment de Salut dels terrenys on s’ha 

de construir el nou Centre d’Urgèn-

cies d’Atenció Primària (CUAP) del 

Baix Vallès, un espai que des de la 

Plataforma per la Sanitat Pública 

del Baix Vallès s'havia demanat que 

es construís a Mollet.

Amb aquesta cessió s’inicia for-

malment un projecte destinat a 

millorar l’atenció urgent dels veïns 

dels municipis del Baix Vallès, espe-

cialment els de l’eix de la C59: Caldes 

de Montbui, la Llagosta, Palau-solità 

i Plegamans, Sant Feliu de Codines i 

Santa Perpètua de Mogoda.

El CUAP donarà servei les 24 ho-

SALUT  L'EQUIPAMENT DONARÀ SERVEI LES 24 HORES I PRETÉN AJUDAR A DESCONGESTIONAR EL SERVEI D'URGÈNCIES DE L'HOSPITAL DE MOLLET 

Coronavirus

La pressió assistencial a l'Hospital de 

Mollet segueix a la baixa. El centre sa-

nitari tenia dimecres només un pacient 

ingressat amb Covid, havia donat tres 

altes i no havia hagut de lamentar cap 

defunció. Tot i aquesta davallada pel 

que fa a la xifra d'ingressos, les dades 

epidemiològiques havien empitjorat al 

territori respecte a la setmana passa-

da. El risc de rebrot se situava en els 125 

punts, el doble que fa dues setmanes.

UN SOL PACIENT 
INGRESSAT PER 
COVID A L'HOSPITAL 

Salut acredita la infermeria 
de l'Escola Sant Gervasi

MOLLET. La infermeria de l'Escola 

Sant Gervasi, que funciona dins del 

centre des de fa tres anys, ha estat 

acreditada pel Departament de Sa-

lut de la Generalitat com a centre 

autoritzat. Aquesta és la primera 

infermeria escolar de Catalunya 

que rep aquesta acreditació. Al 

capdavant del servei hi ha una in-

fermera titulada, la Gemma Garcia, 

qui a més d’atendre sanitàriament 

els alumnes de l’Escola treballa 

amb ells diversos programes de 

salut i prevenció. 

EL SERVEI FA TRES ANYS QUE FUNCIONA AL CENTRE

RECONEIXEMENT Una infermera titulada es fa càrrec del servei

sant gervasi

res, tots els dies de l’any, per aten-

dre les urgències de baixa i mitjana 

complexitat dels municipis de refe-

rència, evitant els desplaçaments 

dels usuaris al servei d'Urgències 

de l'Hospital de Mollet, centre de 

referència d'aquestes poblacions.

El projecte està previst dins del 

Pla estratègic del Vallès Oriental 

2019-2022, el Pla d’inversions 

del CatSalut i el Pla nacional d’ur-

gències de Catalunya, aprovat pel 

Departament de Salut l’any 2017, 

i s’emmarca en el Pla director d’ur-

gències del Baix Vallès.

Aquesta planificació es completa 

amb l’ampliació de les urgències 

de l’Hospital de Mollet, unes obres 

que s’iniciaran en breu, segons Sa-

lut, i que complementaran l'oferta 

de serveis d’urgències i continuïtat 

assistencial propera al territori. 

Al recinte firal
L'espai cedit al Departament de Sa-

lut per l'Ajuntament de Santa Per-

pètua és una parcel·la del Recinte 

Firal, a l’espai comprès entre el 

Centre de Desenvolupament Local i 

el passeig de la Florida, en paral·lel 

al camí de la Granja.

El nou CUAP serà un edifici de 

nova construcció i estarà equipat 

per atendre urgències de baixa i 

mitjana complexitat. També s’hi 

durà a terme la valoració, orienta-

ció i primer tractament d’urgències 

de més complexitat. La previsió és 

que en els propers mesos es redacti 

i s’aprovi el projecte executiu i que 

les obres comencin el 2022.

Des de la Plataforma per la Sa-

nitat Pública del Baix Vallès han 

rebut la notícia amb entusiasme: 

"Ens alegrem que es pugui mate-

rialitzar una llarga reivindicació 

de la Plataforma i que d'aquesta 

manera, els CAP puguin esdeve-

nir centres dedicats a l'atenció 

ordinària amb més personal i 

més qualitat",deien.  

PARETS. L’Ajuntament i Onat Foun-

dation homenatjaran diumenge 

l'alpinista paretà i exalcalde del 

municipi, Sergi Mingote, qui va mo-

rir el 16 de gener quan intentava fer 

el cim del K2. L’homenatge tindrà 

lloc al parc del Sot d’en Barriques 

d'11 h a 13 h, i se celebrarà conjun-

tament amb la primera Diada de 

l’Esport i la Cultura Inclusiva.

A les 11.30 h es farà l’acte insti-

tucional, que comptarà amb la par-

ticipació de familiars i amics, així 

com de companys i d'entitats que 

van estar vinculats amb Mingote. 

També hi haurà parlaments entre 

ells, els de Miquel Iceta, Ministre 

d'Esports; de l’alcalde de Parets, 

Francesc Juzgado; i del president 

d’Onat Foundation, Francesc Colo-

mé. L’acte institucional clourà amb 

la descoberta d’una escultura d’ho-

menatge al paretà.

Durant tota la jornada hi haurà 

concerts, exhibicions i activitats di-

verses; també s’instal·laran carpes 

de diferents entitats que van treba-

llar amb Sergi Mingote.

Parets i Onat Foundation 
homenatjaran Sergi 
Mingote diumenge

L'ACTE SE CELEBRARÀ DINS LA PRIMERA DIADA DE L’ESPORT I LA CULTURA INCLUSIVA

arxiu

SERGI MINGOTE  

La iniciativa sorgeix de la volun-

tat de recordar i commemorar Ser-

gi Mingote per la seva trajectòria en 

l’àmbit esportiu, cultural, polític i 

social.  
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Control al Govern

Propostes per Parets

 Hem demanat un ple extraordinari, juntament amb Parets per la República-

JxCAT, per tractar qüestions de reactivació econòmica i social post 
Covid-19: Pla d’ocupació per combatre l’atur juvenil, Pla de reactivació i 
suport cultural, Avantprojecte de millora del polígon industrial sector Mollet 

i incloure Parets dins de l’àrea de municipis de mercat d’habitatge tens.

 Hem proposat crear noves parades de bus per oferir alternatives a la 

supressió del pas de les línies interurbanes, a causa de les obres de millora 

de l’avinguda Catalunya.

 Hem defensat que en la nova ordenança de mobilitat i circulació, els 

joves a partir dels 14 anys puguin portar patinet elèctric i així desplaçar-se 

amb VMP per anar a l’escola. La proposta ha estat rebutjada pel Govern de 

la moció que ha prohibit el seu ús fins als 16 anys.

 Hem demanat compensacions econòmiques en l’impost de tracció 

mecànica per als veïns del carrer Aurora i Ferrer i Guàrdia que no han 

pogut utilitzar l’aparcament durant les obres de remodelació, també hem 

reclamat que es completin tots els treballs pendents.

 Hem proposat l’ampliació de l’aparcament dels Quatre Vents per 

augmentar el nombre de places d’estacionament i veiem bé que s’hagi 

acceptat la proposta d’habilitar com a aparcament lliure les places que hi 

havia davant de l’antiga comissaria, a Lluís Companys.

 Hem instat a executar les obres de col·locació del nou enllumenat del 

parc del cementiri i del tram del passeig fluvial, que va de la petanca i fins 

a Lliçà de Vall, aprovades i adjudicades pel Govern Plural fa un any.

 Ens alegrem que a començament de setembre s’hagi obert al públic el 

nou Punt de Servei de la Cambra de Comerç de Barcelona al sector IVECO. 

Un acord, signat pel Govern Plural, que ara s’ha fet realitat.

 Hem participat en la inauguració de la remodelada plaça Espanya, una 

actuació projectada, licitada i adjudicada pel Govern Plural. Hem instat al 

Govern de la moció a fer-ne un manteniment acurat.

 Hem celebrat que l’Ajuntament avanci en el projecte de substitució d’un 

tram del clavegueram del carrer Independència, després que durant la 

gestió d’ERC vam signar un conveni de col·laboració amb el Consorci del Riu 

Besós, que finançava part de l’actuació totalment necessària.

 Hem presentat de manera conjunta, amb Parets per la República-JxCAT, 

una moció per dedicar una plaça o carrer a l’1 d’octubre de 2017, però 

PSC i Sumem Esquerres han impedit la seva votació.

 Juntament amb Parets per la República-JxCAT, Podem Parets i l’Assemblea 

Republicana hem promogut una moció de suport als veïns de Parets, 
David i Álvaro, investigats per les protestes contra la sentència del procés.

 Hem demanat una comissió informativa monogràfica sobre els problemes 

de seguretat ciutadana a Parets, el trasllat de la comissaria de la Policia 

Local a IVECO, la manca d’efectius a la plantilla i els actes vandàlics i 

delictius dels darrers mesos.

 Gràcies a les nostres al·legacions, l’Ajuntament de Parets ha fet marxa 

enrere i mantindrà els criteris del Govern Plural per poder optar als ajuts 
de 100 euros de l’IBI per a les persones amb escassa capacitat econòmica.

 Hem alertat d’una presumpta fragmentació de contractes en l’adjudicació 

de dos contractes menors adjudicats sense licitació prèvia per construir 

una passera per contemplar, des de l’exterior, les pintures de la TIPEL.

 Ens hem compromès a fiscalitzar totes les adjudicacions que es facin en 

el projecte de millora de l’entorn del riu Tenes i a defensar la proposta 

més votada per la ciutadania. 

 Hem lamentat com s’ha creat el nou servei de televisió a Parets, fet a 

mida del Govern de la moció, concebut com un mitjà de propaganda i que 

viu d’esquenes a l’activitat del teixit cultural i esportiu.

 Per responsabilitat, hem donat suport a les bases d’ajuts al comerç 
local, malgrat que la convocatòria deixa fora als establiments de més 

de 400 m2, als que han fet un ERTO i perquè no estem d’acord en ajuts 

homogenis i lineals sinó que el criteri sigui segons el grau d’afectació.

 Hem lamentat que s’hagi suprimit la campanya de suport i promoció 
del comerç i consum local, Ara més que mai, creada pel Govern Plural en 

els pitjors moments de la pandèmia. 

 Hem denunciat aquest estiu el mal estat de neteja dels polígons 

industrials, on no s’havia actuat des de feia 8 mesos, o l’estat de deixadesa 

del llac dels ànecs. 

 

#totsSOMParets

Jordi Seguer Montserrat Folguera Kènia Domènech Joan Martorell Carme Herrero
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L’expert respon

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Reconeixement de la Covid-19 
com a malaltia professional 
a les residències de gent gran 

El Jutjat Social 3 de Barcelona 
ha dictat a instàncies de Col·
lectiu Ronda i el sindicat Co.Bas 
la primera sentència que reco·
neix com a malaltia professio·
nal el contagi per la SARS CoV·2 
d’una auxiliar de geriatria. Una 
sentència que esperem que 
obri la porta a una veritable 
allau de demandes i resoluci·
ons favorables cap a un col·lec·
tiu laboral que ha patit des de 
primera línia i en condicions de 
màxima precarietat l’exposició 
a la Covid·19. 

Precisament, la sentència re·
corda que el Quadre de Malal·
ties Professionals vigent des 
del 2006 ja contempla com a 
risc laboral específic per a les 
persones treballadores, en·
tre d’altres, de residències i 
centres geriàtrics l’exposició a 
malalties causades per agents 
biològics entre els quals, i de 
forma explícita, se citen els 
virus pertanyents a la famí·
lia coronavirae. Però des de 
l’INSS i les mútues es detecta 
una voluntat  de reduir al mà·
xim el mantell protector de la 
seguretat Social sobre la clas·
se treballadora, negant frau·
dulentament les prestacions i 
drets  que corresponen a les 
persones que han estat treba·
llant a primera línia en condi·
cions de manca de mesures 
de seguretat.

La treballadora prestava servei 
a una residència de Barcelona 
i va estar en situació d’inca·
pacitat temporal des del 29 
de març de 2020 fins a l’1 de 
maig del mateix any, amb un 
diagnòstic de «infecció per co·
ronavirus no especificada» que 
tant l’INSS com la mútua de 
treball van considerar derivada 
de malaltia comuna.

La normativa específica dicta·
da arran de l’inici de la pandè·
mia i l’estat d’alarma sanitària  
no afecta ni deixa en suspens 
el contingut de la Llei General 
de la Seguretat Social ni la del 
Quadre de Malalties Profes·
sionals. Sent així, la sentència 
recorda que aquesta norma·
tiva anterior a la pandèmia 
estableix l’origen laboral de 
les «malalties infeccioses» (in·
cloent-hi un esment específic 
a les causades pel virus coro·
navirae) que afectin «personal 
no sanitari, treballadors de 
centres assistencials o de cures 
de malalts, tant en ambulatoris 
com en institucions tancades o 
a domicili» així com, entre d’al·
tres, el «personal sanitari i au·
xiliar d’institucions tancades». 

Tant l’INSS com la mútua Mutu·
al Cyclops van denegar a la tre·
balladora el reconeixement de 
la seva malaltia com a contin·
gència professional argumen·
tant que la normativa dictada 
pel Govern  exigia per a aquest 
reconeixement l’acreditació 
de l’exposició al risc específic 
i l’acotava al personal sanitari 
i sociosanitari. Extrem descar·
tat per la sentència que recor·
da, tal i com exigíem des de 
Col·lectiu Ronda, que aquesta 
normativa extraordinària es va 
dictar amb posterioritat al con·
tagi de la treballadora i que, 
per contra, vigent com estava 
la norma general que regula i 
preveu la malaltia professional, 
cal atendre’s a aquesta i resol·
dre d’acord als criteris de pro·
tecció de les situacions de risc 
per a la salut de les persones 
treballadores i la desvaloració 
de la situació global i estat de 
la pandèmia en el moment en 
què les persones treballadores 
es contagiaven.

El bernat pescaire nidifica amb èxit 
per primer cop a la conca del Besòs
BAIX VALLÈS. Dins els treballs de se-

guiment de la línia d’aus que desen-

volupa l’Observatori RIVUS a les 

conques del Besòs i de la Tordera, 

s’ha confirmat per primera vegada 

la nidificació amb èxit d'una parella 

de bernats pescaires (Ardea cine-

rea) a la conca del Besòs.

Concretament ha niat en una 

bassa d'accés restringit de la pla-

na agrícola, com també ho han 

fet la majoria de cames llargues 

(Himantopus himantopus). “Cal 

generar espais fluvials amb una 

major tranquil·litat si volem 

que s'hi reprodueixin les espè-

cies més sensibles a la pertor-

bació humana”, ha explicat Xavi 

Larruy, ornitòleg i investigador 

responsable d’aquesta línia de se-

guiment a la conca del Besòs.

Hi ha molt poques dades prèvies 

d’intents de nidificació confirmats: 

el 2018 l’ornitòleg Xavi Mendoza va 

reportar un intent a la mateixa bas-

sa i, anteriorment, l’ornitòleg Xesco 

Macià va detectar l’existència de di-

versos nius construïts en pins d’un 

vessant de la Serra de Marina. Tan-

mateix, en cap d’aquestes ocasions 

la nidificació va tenir èxit.

El bernat pescaire és una espècie 

que ha experimentat un notable in-

crement poblacional a la conca del 

Besòs els darrers 30 anys, afavorida 

per la colònia reproductora del Parc 

Zoològic de Barcelona i per la millo-

ra de la qualitat de l’aigua.  

FAUNA  L'ESPÈCIE HA EXPERIMENTAT UN NOTABLE INCREMENT A LA ZONA ELS DARRERS 30 ANYS

POLÍTICA  LA FORMACIÓ ORGANITZAVA UN ACTE INFORMATIU DIJOUS PASSAT AL PARC DE CAN MULÀ

MOLLET. Amb el títol Construïm el 

futur protegint el present: Pujada 

de les pensions i el salari mínim, 

derogació de la reforma laboral, 

la formació En Comú Podem a 

nivell nacional va organitzar di-

jous al parc de Can Mulà un acte 

informtiu per tractar el futur de 

les pensions. 

En Comú Podem es mostra sa-

tisfet per l'acord de pensions a 

què s'ha arribat a nivell estatal 

i destacava el fet que, a partir 

d'ara, part de les pensions es fi-

nancïin amb els pressupostos ge-

nerals de l'Estat. També assegu-

raven que l'increment del salari 

mínim interprofessional ajudarà 

al manteniment de les pensions. 

A l'acte van participar les regido-

res de Mollet en Comú i Podem 

Mollet, Marina Escribano i Núria 

Muñoz. 

En Comú Podem celebra l'acord 
estatal pel sistema de pensions

fundació rivus

EXEMPLAR DE BERNAT PESCAIRE

mollet en comú

A L'ESCENARI  Les regidores Núria Muñoz i Marina Escribano, durant l'acte

        

Les persones interessades poden enviar e-mail a: casarural@xuriguera.com

Per a més informació podeu trucar a partir de les 18 h · T. 630 01 35 73 (Sr. Vila)

ES NECESSITA MATRIMONI - PARELLA 
PER A REALITZAR TASQUES DE MASOVER

Situació finca: Comarca del Berguedà
DEMANEM:
- Persones responsables, sense límit d’edat, 
   netes i organitzades, per la neteja i cura  
   de la casa rural i casa dels propietaris. 
- Reparacions i manteniments generals.
- Manteniment de jardins i voltants. 
- Cura dels animals per consum propi, preferible 
   saber sacrificar conills i pollastres.
- Imprescindible carnet de conduir, 
   preferiblement totes dues persones.
 

OFERIM:
- Casa de 3 habitacions, 
   cuina menjador, bany, rebost, porxada 
   totalment equipada...
- Llum, aigua, calefacció, i telèfon 
   a compte de la propietat.
- Vehicle 4x4 per utilitzar 
   a la finca i realitzar les compres.
- Alta a la Seguretat Social 
   i contracte.  
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Marxa de l'ANC i els CDR el 12-O amb el 
lema 'Res a celebrar, molt a reivindicar'
BAIX VALLÈS. L'ANC i CDR del ter-
ritori han organitzat una acció rei-
vindicativa el proper dimarts 12-O. 
Sota el nom de Marxes per Gallecs 
i amb el lema Res a celebrar, molt 

a reivindicar, hi haurà quatre mar-
xes simultànies que aniran a parar 
a l'església de Gallecs, on a les 12 h 
tindrà lloc un acte polític. Les mar-
xes sortiran a les 10 h de la rambla 
Balmes (quatre bancs), de Mollet; 
del parc del Sot d'en Barriques, 
de Parets; del parc 1 d'Octubre de 
Santa Perpètua de la Mogoda; i de 
la plaça de la Vila de Palau-solità 
i Plegamans. Amb la mobilització 
es vol "exigir la independència, 

aturar la repressió, lluitar con-

tra el feixisme i defensar el ter-

ritori", apunten els organitzadors.

Mercadet pels represaliats
D'altra banda, els passats 1 i 2 d'oc-
tubre les Àvies i avis per la llibertat 
i l'ANC de Mollet van organitzar un 
mercadet solidari per recaptar 
fons per a les persones represalia-
des del moviment independentis-
ta, amb el qual van recaptar 1.533 

euros, amb la col·laboració del 
CDR, Moviment d'Esquerres, Òm-
nium, Junts, CUP, PDeCAT, ERC, 
Súmate, CxR i El Casal.

Rosa Maria Securún, membre de 
les Àvies i avis per la llibertat, expli-
cava que "abans de la Covid haví-

em demanat a la gent que ens fes 

arribar coses que tingués a casa 

i que pogués donar". L'objectiu 

aleshores era fer una gran tómbola, 
però va arribar la pandèmia i la ini-
ciativa va quedar frustrada. "Vam 

pensar que, aprofitant l'1 d'Oc-

tubre, podríem fer un mercadet 

solidari en el qual posaríem tot 

el que teníem perquè la gent ho 

comprés i aquests diners els do-

naríem per als represaliats", hi 
afegia Securún.  

EL MERCADET DE LES ÀVIES I AVIS PER LA LLIBERTAT I L'ANC RECAPTA 1.500 EUROS PER ALS REPRESALIATS

Monràs demana a la consellera de la 
Presidència que posi al dia el pagament 
dels serveis socials cofinançats
MOLLET.   Laura Vilagrà, consellera 
de la Presidència, i l'alcalde, Josep 
Monràs, mantenien divendres una 
reunió a l'Ajuntament, per tractar 
diversos temes, entre els quals el 
deute que la Generalitat té amb el 
Consistori molletà. En aquest sen-
tit, el batlle li ha demanat que el Go-
vern es posi al dia dels pagaments 
dels serveis socials cofinançats. La 
consellera es comprometia a tre-
ballar per trobar-hi una solució, i 
hi apuntava: "Hem traslladat al 

govern molletà la idea que la 

Generalitat és un Govern muni-

cipalista, que vol estar al costat 

dels municipis i que vol ser-ne el 

principal aliat", deia la consellera.
L’alcalde valorava la predispo-

sició de la consellera a "treballar 

plegats" per trobar-hi una solució. 
"Hem d’anar de la mà amb la Gene-
ralitat pel benefici dels molletans i 
molletanes", assenyalava Monràs, 

qui posava de manifest les tensi-
ons que pateixen les arques mu-
nicipals quan hi ha retards en els 
pagaments de la Generalitat dels 
serveis socials cofinançats. Amb 
tot, Vilagrà ho ha volgut puntua-
litzar: "La Generalitat ha fet un 

esforç molt gran per posar-nos 

al dia amb els pagaments: ara el 

deute que tenim amb els muni-

cipis és molt menor", assegurava.

Trobada amb els represaliats
Vilagrà també aprofitava la visita 
a Mollet per trobar-se amb els re-
presaliats baixvallesans amb cau-
ses pendents. En aquest sentit, la 
consellera considerava que moltes 
de les causes obertes "són incon-

sistents", i garantia que s'està tre-
ballant perquè la Generalitat no col-
labori a amplificar-ne les causes: 
"Estem fent canvis per evitar que 

en alguns casos la mateixa Gene-

ralitat demani anys de presó que 

ens semblen excessius".
Per part d'Ara Mollet ERC, la re-

gidora Marta Vilaret es mostrava 
"contenta" de comptar amb Vilagrà: 
"La consellera vol estar al costat 

dels municipis i conèixer els pro-

blemes de primera mà". També 
recalcava les "discrepàncies" amb 
el govern local amb els problemes 
econòmics de la ciutat: "Tot i que fa 

30 anys que són a govern, en car-

reguen la responsabilitat sempre 

a la Generalitat", etzivava.   

POLÍTICA  LA CONSELLERA D'ERC LAURA VILAGRÀ VISITAVA DIVENDRES MOLLET, ON ES REUNIA AMB L'ALCALDE I AMB REPRESALIATS

s.carrillo

A LA RAMBLA  El mercadet es va fer els dies 1 i 2 d'octubre

s.carrillo

SÍMBOLS  Monràs mostrava a Vilagrà la instal·lació-rellotge El pas del temps 

EL PSC VA DEMANAR RETIRAR EL PUNT, PER QÜESTIONS JURÍDIQUES

El govern de Parets 
esquiva la votació per 
dedicar un espai del 
municipi a l'1 d'Octubre
PARETS. La proposta presentada 
per Parets per la República i Ara 
Parets ERC per dedicar un espai 
del municipi al referèndum d'au-
todeterminació de l'1 d'Octubre. 
La Junta de Portaveus del 16 de 
setembre no va votar la moció, 
després que el PSC demanés la 
retirada del punt, al·legant qües-
tions jurídiques. Els socialistes 
van votar a favor de la retirada del 
punt, Sumem Esquerres no s'hi va 
mullar i va abstenir-se, i la resta de 
partits –els dos sotasignants de la 
moció i Ciutadans– van votar en 
contra de la retirada de la moció. 
Amb un empat a vots –7 a favor i 
7 en contra–, el vot de qualitat de 
l'alcalde, Francesc Juzgado, va im-
pedir la votació de la moció.

Segons criticaven des d'Ara Pa-
rets ERC en un comunicat, "pels so-

cialistes, la proposta per dedicar 

una plaça o carrer a l’1 d’octubre 

de 2017 s’hauria de debatre en 

la comissió de nomenclàtor, que 

no es reuneix des de fa més de 

4 anys". De fet, la darrera reunió 
d'aquesta comissió, en què es va re-
butjar la retirada del carrer dedicat 
a l'alt càrrec franquista Gual Villal-
bí, es va celebrar el 2017.

Compromís del Govern Plural 
La proposta de moció era un dels 
compromisos que les tres forces de 
l'autoanomenat Govern Plural van 
aprovar en el Pla de Mandat 2019-
23, en el qual també hi havia Sumem 
Esquerres. El portaveu republicà, 
Jordi Seguer, considera que el partit 
de Casandra Garcia ara se’n desdiu, 
"segurament per no incomodar 

al seu soci de govern, el PSC". Amb 
tot, Seguer assegura que miraran 
"d'articular-ho d'altres maneres" 
perquè un espai públic del municipi 
porti el nom de l'1 d'Octubre. 

Parets per la República publicarà 
trimestralment L'urna, un butlle-
tí amb informació política i local, 
que en el seu primer número, 
que es va començar a repartir l'1 
d'octubre, compta amb un article 
d'opinió de Jordi Turull. En la pre-
sentació, la regidora Neus Jordà 
explicava que "la millor manera 

de fer política és amb la proxi-

mitat" i que aquest nou projecte 
és una manera per aconseguir-la.

El grup de treball de Feminisme 
de Mollet en Comú ha publicat a 
les seves xarxes d’una nova edició 
del Butlletí Feminista, que tracta 
diversos temes com la situació de 
les dones a l’Afganistan i la pandè-
mia. També hi apareix una entre-
vista a l’artista musical molletana 
Merit Fernández i el llibre Cambio 

Climático, de Yayo Herrero, com a 
recomanació literària.

Parets per la 
República publicarà 
un butlletí trimestral

Mollet en Comú 
publica un nou 
Butlletí Feminista
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Contractació juvenil a Sant FostLa Cambra impulsa uns premis per promoure l'FP
L’Ajuntament de Sant Fost ha incorporat tres 

joves, que estaven a l'atur, en contracte de 

pràctiques per un període de sis mesos. El 

consistori s'ha acollit a una subvenció del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

La Cambra del Vallès Oriental posa en marxa els Premis Futur Cambra 

amb l’objectiu de promoure la formació professional a la comarca i 

reconèixer el talent del seu alumnat. Les propostes es poden presentar fins al 14 d’octubre. L’entrega d'aquests premis es farà el pròxim dia 11 de novembre al Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló).

ECONOMIA

Menys aturats que fa dos anys
BAIX VALLÈS. El mes de setembre ha tancat amb 6.749 persones sense feina al Baix Vallès, 1.683 
menys que el mateix període del 2020 i gairebé 300 menys que el setembre del 2019. Una millora generalitzada arreu del territori, també si es compara amb les xifres registrades el mes d'agost passat 
quan el nombre d'aturats superava les 7.000 persones, és a dir, era un 4,4% més alta que el setembre.Per municipis, la Llagosta ha 
tancat el mes de setembre amb 808 persones sense feina (un 6% menys que el juny) i una taxa d'atur del 15,32%; Martorelles amb 252 
aturats, els mateixos que el mes passat i una taxa d'atur del 13,26%; Mollet amb 3.016 desocupats (un 4,2% menys que a l'agost) i una taxa d'atur del 14,10%; Montmeló amb 459 persones sense feina (un 3,7% menys que el mes d'agost) i una taxa d'atur del 12,17%; Mon-tornès amb 1.016 aturats (un 3,8% menys que el mes passat) i una taxa d'atur del 15,57%; Parets amb 873 persones (un 5,3% menys que a l'agost) i una taxa d'atur del 10,75%; Sant Fost amb 341 aturats (un 6,1% menys que el mes ante-rior) i una taxa d'atur del 10,84% i Santa Maria amb 29 aturats (un 14% menys que a l'agost) i una taxa d'atur del 12,68%.
Millora "insuficient"
El secretari de Treball del Depar-
tament d’Empresa i Treball, Enric 

Vinaixa, es mostrava “optimista” 

LABORAL EL BAIX VALLÈS TANCA SETEMBRE AMB 6.749 PERSONES SENSE FEINA

La planta de Coca-Cola 
redueix, en una dècada, 
un 52% de les emissions
MARTORELLES. La planta de Coca-Co-la a Martorelles ha aconseguit re-duir des de 2010, les seves emissi-ons en més d'un 52% i, en el cas de la ràtio d'aigua, en un 15,5%. De la mateixa manera, ha aconseguit un percentatge de valoració dels seus residus del 91,6%. Les dades les feia 
públiques la companyia dimecres 

de la setmana passada en la presen-tació, a Barcelona, de l'Informe de Sostenibilitat 2020 per a Ibèria.Segons aquest document, al llarg 
dels últims anys, la planta ha rea-litzat diverses inversions amb la 
finalitat de poder avançar en els 

objectius de sostenibilitat de l'em-
presa. Per exemple, va adaptar una 

de les línies per a la incorporació de la tecnologia CanCollar® amb 
la qual se substitueixen les anelles 

agrupadores de plàstic per anelles 
de cartó per al mercat balear.A més, també desenvolupa un projecte de reproveïment d'aigua a 
la llacuna de Can Fenosa, al costat de la seva planta. A través d'aquesta 
acció, des del seu inici, s'han recu-perat 339 milions de litres d'aigua.
Gairebé 15.000 llocs de feinaLes activitats de Coca-Cola aporten 872 milions d'euros de valor afegit 
al territori, la qual cosa represen-ta el 0,4% del seu PIB. En matèria d'ocupació, la companyia genera 14.930 llocs de treball a Catalunya. D'ells, 875 són directes i es corres-
ponen amb els dels empleats de la seva fàbrica de Martorelles, així 
com a treballadors de magatzems i de les delegacions. 

MEDI AMBIENT LA FIRMA TÉ 14.930 EMPLEATS A CATALUNYA

SOSTENIBILITAT La planta de Martorelles ha reduït un 15,5% el consum d'aigua

coca-cola

Una vuitantena de persones van gaudir durant el passat cap de setmana de les  

activitats que va oferir Gallecs durant la jornada Benvinguts a Pagès. "Tot un 
èxit", de participació segons els organitzadors, ja que moltes de les activitats 

es van quedar sense plaça. Entre les propostes, que van començar amb un 

itinerari per conèixer el projecte agroecològic de l'espai rural, els assistents 

van poder visitar el molí de farina ecològica del Santi de Can Jornet i degustar 

pans fets pel forn Prat de Mollet amb farines ecològiques de Gallecs.

Èxit de públic del Benvinguts a Pagès

per l’evolució de les dades d’atur arreu de Catalunya, i afegia que 

“ja ens permeten comparar-les 

amb les dades de 2019, abans 

de la pandèmia”.  Vinaixa, però 
remarcava que “la millora és in-

suficient”.

“Encara hi ha gairebé 48.000 

persones en ERTO i el mercat 

de treball està marcat per l’alta 

temporalitat de la contractació i 

per les xifres d’atur juvenil i de 

llarga durada”, posava en relleu 

el secretari de Treball de la Gene-
ralitat.

Augment de la contractació
Per altra banda, la contractació formalitzada ha crescut un 8,35% al Baix Vallès respecte al setembre 
de l'any passat. A la subcomarca s'han signat 4.370 contractes, 336 més que fa un any. L'increment ha estat generalitzat arreu del territo-ri, menys a Martorelles on la con-tractació ha caigut un 61%. 
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OPINIÓ

Després d'anys de reivindicació, el Departament de Salut de la Generalitat 

finalment ha anunciat la construcció del Centre d'Urgències d'Atenció Primària 

(CUAP) del Baix Vallès, un equipament que donarà servei les 24 hores per atendre 

les urgències de baixa i mitjana complexitat. Tot i que des de la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i des de l'Ajuntament molletà 

s'havia advocat perquè l'equipament s'ubiqués a Mollet, des de Salut han decidit 

construir-lo a Santa Perpètua de Mogoda, des d'on es donarà servei a municipis 

com Caldes de Montbui, la Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Sant Feliu de 

Codines, que tenen l'Hospital de Mollet com a referència. L'estratègia és apropar 

l'atenció urgent a les poblacions de l'eix de la C-59 i descongestionar així el servei 

d'Urgències de l'Hospital, que té prevista l'ampliació en els propers mesos. Els 

anuncis són esperançadors però caldrà seguir amb atenció l'execució perquè 

aquesta no s'allargui més del compte i els baixvallesans no continuïn patint les 

mancances d'unes Urgències sobrepassades ja de fa anys. 

LA URGÈNCIA DE LES URGÈNCIES

Editorial

Promou:

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

l’ideari col·lectiu opinava que no donava peu 
a tenir una bona sortida professional. Durant 
molts anys el tractament diferenciat de l’FP 
en la dotació de recursos respecte d’altres 
etapes educatives representa una manca 
d’equitat i de vulneració dels drets de les per-
sones segons els estudis als quals han optat, 
majoritàriament alumnat de famílies de clas-
se treballadora. Segurament per això avui ens 
trobem en la urgent necessitat d’un fer canvi 
radical en la visió que l’administració ha de 
tenir d’aquesta etapa educativa.

Aquest any fruit d’aquesta visió, que 
malauradament ja dura molts anys i que 
comporta una manca de previsió i planifi-
cació per part del Departament d’Educació, 
ens hem trobat amb una situació de des-
bordament absolut en l'accés als Cicles de 
Formació de Grau Mig (CFGM) i als Cicles de 
Formació de Grau Superior (CFGS). Milers 
de joves s’han quedat sense plaça presencial 
als estudis que volien cursar i molts milers 
més han hagut de matricular-se o bé en es-
tudis que no eren la primera opció o bé en 
línia. Aquesta matriculació digital ha crescut 
sobretot en els CFGM amb la qual cosa abo-
quem molts joves amb 16 anys a estudiar de 
manera telemàtica i amb l’ombra d’un aban-

Per una FP de qualitat
donament prematur del sistema.

Amb tot això el sector que ha crescut ex-
ponencialment han estat els instituts pri-
vats-concertats, augmentant en molt les 
sol·licituds per cursar estudis d’FP.

Des de Mollet en Comú pensem que aques-
ta situació és del tot insostenible per injusta 
i per manca de visió de futur de país. Calen 
mesures contundents i aquestes passen sen-
se cap dubte per tenir els recursos necessaris 
per poder fer unes polítiques educatives que 
no deixin a ningú enrere per cap qüestió dis-
criminatòria. Necessitem un 6% del PIB com 
a mínim en inversió educativa per pal·liar les 

mancances del sistema. Ens hi juguem molt.
D’altra banda per aquest curs és impres-

cindible posar mesures urgents per solucio-
nar el desgavell que ha suposat l’increment 
de la demanda en els Cicles. Ampliar l’oferta 
pública buscant espais alternatius per poder 
encabir els nous grups, contractar docents 
de manera extraordinària per evitar la so-
breràtio i sobresaturació de les aules, incre-
mentar l’oferta en l’Institut Obert de Catalu-
nya sobretot en els CFGS són algunes de les 
actuacions urgents per al curs 2021/2022. 
Tot això no serà possible sense una partida 
pressupostària extraordinària que permeti 
la consecució d’aquests objectius.

Per una FP digna posem solucions ja!!

D

GABRIEL 
ESPINOSA

Regidor de Mollet en Comú

Bústia

Allò que la Covid s'endugué, 
cinquena onada!

Seguim amb paraules noves, diversos 
mesos després: variant Alfa, incidència 
acumulada, variant Delta, més variants 
... lambda, en fi, que segueixen pujant els 
contagis un cop més i no sabem quan va a 
acabar aquesta maleïda i mortal pandèmia. 
Ens ho has anat treient tot i no ens deixes 
recuperar-nos. Jo ja tinc les dues dosis de 
Pfizer, però segueixo mantenint la distàn-
cia de seguretat i uso mascaretes, ja s'està 
parlant d'una tercera dosi.

Quan acabarà aquest malson? Van ja 
més de 4.500.000 morts per Covid al món 
... més de 86.000 a Espanya... i un expert en 
epidèmies ens va dir que si això arribava 
al nostre país només hauria alguns casos.

Cada vegada poso menys les notícies, tot 
el que diuen és dolent: Covid, successos, 
assassinats de dones a mans de les seves 
parelles, assassinats o violacions de ne-
nes... a qui no li afecta tot això? A les perso-
nes amb un problema de salut mental, com 
jo, ens afecta i molt. Abans veia un canal de 
televisió, feien concursos, parlaven del cor, 
dels famos@s... Però últimament només 
diuen que una famosa va abusar de la me-
dicació prescrita, va estar ingressada i que 
es va intentar suïcidar.

Cada dia, cada setmana, cada mes, com-
panys meus ho intenten i molts per desgràcia 
el consumen. Les televisions mai diuen res 
sobre el tema de salut mental, miren sempre 
a un altre costat. Per què? Possiblement tots 
i totes tinguem part de responsabilitat en tot 
el que està passant. Aquesta societat va molt 
de pressa, accelerada, també crec que els 
nostres fills i polítics haurien de coordinar-se 
millor, cooperar d'altres maneres.

Aquest relat el dedico a la meva filla, 
Alba Díaz, cada dia quan acaba la seva jor-
nada de treball em truca, viu a Sevilla i em 
pregunta "papa, com estàs?" També va el 
meu record per a totes les nenes, noies i 
dones, les que estan, les que vindran i les 
que per desgràcia ens van deixar ja ... sou 
totes molt valentes. Amunt el 8 de març!

Vull agrair a tot l'equip de sanitaris la seva 
gran tasca, als professionals del CAP de Plana 
Lledó, així com als de l'Institut de Salut Men-
tal Jaume Vilaseca i Pujades, inclòs l'Hospital 

de Dia. I com m'he d'oblidar de la botiga de 
llaminadures "Roca", fent-nos la vida una 
mica més dolça... També dedicar unes frases 
al Bar Restaurant i Parador Nacional, al Bar 
la Gamba, gràcies pel vostre suport, des que 
va tornar a obrir l'hostaleria, ja que vaig a fer 
un cafè amb llet i els dissabtes a per la tape-
ta de paella. Se m'oblidava el més important 
... donar un cop més, les gràcies a la Cristina 
Bigas de Fundació Lar i a tot el seu equip de 
el Servei de Suport a la Llar, mai dubta a tru-
car-nos a mi o a la meva filla, quan la necessi-
tem, gràcies per tot.

 josé manuel díaz hidalgo / Membre del 

Club Social la Llum de salut mental

 mollet del vallès

Carta d'agraïment a 
Marea Blanca del Baix Vallès

Companys Antonio López  i José Feria, 
membres i dirigents de la Plataforma en 
Defensa Sanitat Publica Baix Vallès. No 
podíem deixar passar el temps sense fe-
licitar-vos per la gran conquesta que heu 
aconseguit, com es la construcció del nou 
CUAP per a la ciutadania del Baix Vallés en 
el municipi de Santa Perpètua, al Vallès Oc-
cidental. Us coneixem i sabem que aquesta 
no és una lluita d'un dia ni de dos, sinó de 
molt de temps. Porteu molts anys i és un 
premi immens al valor de la constància i a 
saber llegir les necessitats de la ciutadania 
de Mollet del Vallès i dels pobles del Baix 
Vallés i altres pobles veïns com és Santa 
Perpètua de Mogoda.

Sou coneixedors que estem reclamant el 
servei d’urgències a Polinyà. Per a nosaltres 
va ser un orgull el assabentar-nos de la no-
tícia del CUAP i que l'anunci es faci el dia 30 
de setembre en una assemblea a Polinyà. La 
notícia va ser rebuda amb l'aplaudiment. 
Efectivament, aquests aplaudiments es van 
traduir en la possibilitat que la demanda de 
la urgència de Polinyà, ara podria estar lliga-
da al CUAP de Santa Perpètua. Considerem 
que haurien d'incloure Polinyà en aquest 
projecte. És part de la nota que li hem enviat 
a Salut i ens agradaria que tingués a bé treba-
llar aquesta possibilitat.

 roque fernández / Portaveu de la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública de Polinyà  polinyà

Necessitem un 6% del PIB com a
mínim en inversió educativa per

 pal·liar les mancances del
 sistema i no deixar ningú enrere 

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Ahir els nens de #Mollet van anar a l'#escola amb 6 vegades més del que 
recomana l'#OMS de NO2. Avui l'estació no funciona. Necessitem zones lliures 
de cotxes al voltant de les escoles. Quina por hi ha per pendre solucions que millora 
la salut dels nens @ajmollet?

actuing @actuing



dv, 8 octubre 2021 17

OPINIÓ

arlava Paco Candel al seu llibre In-

migrantes y Trabajadores (1972) 
com l’ofici, la classe i estament 
social i no només la procedència 

creaven vincles d’afinitat entre les persones, 
sentiment de paisanatge o de pertinença a 
un mateix col·lectiu.

En certa manera és el que va passar també 
a casa nostra, tants anys després de la pu-
blicació del llibre, i que va culminar amb la 
vaga general del 3 d’octubre. Una vaga que 
culminava un procés d’autodeterminació del 
poble de Catalunya i que, finalment, va ser 
desbordat pel poble deixant a les instituci-
ons -com tantes altres vegades en la nostra 
història- incapaces de seguir el pols i la de-
terminació de la gent.

Faré un recordatori molt breu. El movi-
ment independentista es conjura per cele-
brar un referèndum d’autodeterminació, i 
la reacció de l’Estat esdevé en una escalada 
repressiva mai vista en les darreres dècades 
(obviarem que aquesta violència contra la 
dissidència política o social no ha deixat mai 
de tenir lloc contra sindicalistes, moviments 
socials, etc. però que llavors va tenir un abast 
generalitzat). La progressiva militarització 
del territori, la retallada continuada de lli-
bertats individuals i col·lectives, i les contí-
nues amenaces administratives contra qual-
sevol cosa que fes olor de desobediència van 
propiciar un estat d’excepció de facto, que va 
propiciar el 20 de setembre de 2017 la con-
vocatòria per part del sindicalisme de classe 
i alternatiu a una vaga general el 3 d’octubre 
contra la repressió i la defensa dels drets so-
cials i les llibertats.

El seguiment de la vaga fou un èxit sense 
precedents en les darreres dècades. De fet 
la violència de l’Estat contra la població civil 
l’1 d’octubre va catapultar, dos dies després, 
una participació en la vaga general i a les  ma-
nifestacions en la que moltes persones que 
no van voler votar al referèndum van sortir, 
en canvi, al carrer a protestar per una repres-
sió que traspassava totes les línies verme-
lles, i que esdevenia una resposta de classe 
i antiautoritària contra la seva repressió per 
sobre de sentiments nacionals.

Però els qui vam estar promovent la vaga 
i defensant-la, hem de recordar avui que no 
tothom que defensava el dret fonamental 
a votar va defensar igualment el dret fona-
mental a la vaga. La nit després del referèn-
dum, la CNT ho vam dir clar: els Comitès de 
Defensa del Referèndum han de convertir-se 
avui en Comitès de Vaga i garantir l’èxit 
d’aquesta. Quan la política institucional 
va arribar al límit i es mostrava incapaç, la 
classe treballadora al marge dels sindicats 
majoritaris tenia clar que disposava de més 
eines. La classe treballadora, contra la cri-
minal repressió de l’Estat, tenia al seu abast 
l’eina més poderosa: la vaga.

No obstant això, aquella nit els responsa-
bles de l’ANC, Òmnium, ERC i Junts no sabi-
en què fer, no sabien què dir davant la vaga 

Recordant el 3 d'octubre
general i no es van atrevir a mullar-se. Ni 
quan Jordi Cuixart, segurament portat per 
l’impuls de la gent treballadora que fos d’on 
fos tenia clar que calia anar a la vaga (ho vam 
palpar durant tota la jornada als punts de vo-
tació), va cridar a la vaga aquella nit, la cosa 
no seria tan senzilla.

Els líders del procés, aquella nit, van tancar 
una aliança per buidar de contingut la vaga 
general. Es van treure del barret l’anomena-
da "aturada de país" consensuada entre els 
partits del procés, les entitats independen-
tistes, algunes patronals i els sindicats ma-
joritaris. Uns i altres no volien una mobilit-
zació que els desbordés, que no depengués 
de les institucions que van sostenint malgrat 
tot el Règim del 78 i sobretot que reforcés un 
sindicalisme de classe, autònom i veritable-
ment independent fora de CCOO i UGT.

El dia 2 d’octubre vam veure als centres de 
treball com arribaven consignes als comitès 
d’empresa per intentar confondre i que en 
lloc de vaga hi hagués una aturada consen-
suada entre patronal i representants, una 
aturada que no té cap cobertura legal per-
què no existeix i que va ocasionar situacions 

tan vergonyoses com l’administració pública 
pactant tenir el dia 3 d’octubre lliure i setma-
nes després informar el seu personal haver 
de recuperar-lo.

Diguem-ho clar: l’aturada de país va ser 
un intent de boicot a una mobilització de 
classe, independent de cap líder polític ni 
institució i genuïnament popular. La mena 
de mobilitzacions que han portat històrica-
ment el poble de Catalunya a avançar en la 
seva conquesta de llibertats i drets socials. 
Malgrat tot no van tenir èxit. Aquella jornada 
va haver-hi piquets de vaga, i moltes empre-
ses que no van voler respectar el dret a vaga 
dels seus treballadors van haver, finalment, 
de tancar.

Aquella jornada ho vam afirmar a la Por-
xada de Granollers: no serem un país lliure 
si no són lliures totes les persones que hi 
vivim. Sense drets socials, sense llibertats 
individuals i col·lectives, no podrem ser re-
alment lliures.

En tot aquest temps el sindicalisme de 
classe, autònom i independent de l’Estat i els 
partits hem sortit reforçats. Moltes caretes 
han anat caient durant aquests anys, i avui 
podem reafirmar que quan el poble recordi 
que només avançarà per si mateix, per les se-
ves organitzacions i giri l’esquena a totes les 
forces que d’una forma o altra han sostingut 
el Règim del 78, s’han mantingut de les seves 
subvencions i han pactat amb les elits contra 
el poble tantes altres vegades... només ales-
hores tornarem a ser un exemple de justícia 
social i de llibertat.

P

GENÍS 
FERRERO

Secretari d’Acció Sindical 

de CNT al Vallès Oriental

VENDA D’ENTRADES:

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès 
T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat 
secretariat.elcasal@gmail.com 

Filosofia Amena és una 

conferència que barreja la 

filosofia i l’espectacle. 

Una conferència de filosofia 

molt amena en la qual es llancen 

preguntes, es practica l’humor, 

l’amor, la poesia, la màgia 

i la numerologia.

Preu: 15€ / 13€ socis Casal i Cra’p 

Divendres 15 d’octubre 

a les 20h.

FILOSOFIA AMENA

Cia: Colectivo Ameno

AFORAMENT LIMITAT

AL JARDINET
CICLE

Rda. Can Fàbregas, 5

Mollet del Vallès

L'aturada de país del 3 d'octubre

 de 2017 va ser un intent

de boicot a una mobilització de

classe, independent de cap líder

polític ni institució i 

genuïnament popular

ntre els drets reconeguts de les 
persones hi ha el dret a la feina, 
a disposar dels recursos neces-
saris per viure dignament; com 

a complement del dret al treball existeixen 
els drets al descans i al lleure. Pel que fa a 
la feina, prou sabem que és un dret amb 
força exclusió perquè els índexs d’atur fluc-
tuen per diferents variables i la precarietat 
laboral va en augment, especialment entre 
la gent jove, les dones i els immigrants. En 
temps de pandèmia es parla molt dels efec-
tes sobre la feina i l’economia dels sectors de 
la cultura i de l’oci. Sectors culturals com el 
teatre i determinats festivals es normalitzen 
a mesura que les condicions sanitàries mi-
lloren; queden lluny els esdeveniments amb 
molta gent a l’aire lliure i en locals tancats.  
Tanmateix són notícia les grans concentraci-
ons a les platges i punts emblemàtics de les 
grans ciutats. Espais de relació i de festa im-
provisada per milers de joves que no troben 
altra manera d’omplir les nits en companyia, 
i si pot ser amb música i amb alcohol, que no 
hi faltin. Si a aquest conglomerat hi afegim 
els buscadors de brega, els carteristes i els 
furtadors de mòbils ja tenim les condicions 
perfectes perquè el sarau acabi com veiem 

E

FESTES I FEINA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

per les notícies: brutícia, violacions, des-
trosses i ferits.
Els empresaris de l’anomenat oci nocturn 
proposen els seus locals com la solució 
per frenar el descontrol. Volen controlar la 
gresca com ho feien abans de la pandèmia, 
amb una divisió classista del consum d’oci. 
Recordem com anava la cosa. Selectes coc-
teleries, bars de copes i sales de concerts 
per qui s’ho pot pagar i  per a la resta, dis-
coteques o carpes a baix preu i amb segure-
tat a les portes per seleccionar el personal. 
Qui no recorda  la concentració de locals 
d’aquesta mena a un polígon industrial de 
Sabadell, vora la platja a Badalona o a dife-
rents indrets del Vallès? Recordem també 
les denúncies de brutícia i soroll a les proxi-
mitats dels establiments i les baralles, ferits 
i alguna mort de tant en tant. Fets similars 
es reprodueixen a festes organitzades per 
ajuntaments o col·lectius populars. Res de 
nou, doncs. La qüestió és complexa, ho sé, 
però si la festa nocturna només és viable 
amb un consum compulsiu i abusiu d’alco-
hol tenim un problema com a societat, un 
problema de salut pública. Hi ha alternati-
ves a aquest model de festa que passa per la 
presa de consciència cívica i per l’existència, 
encara que sembli contradictori, d’espais 
de descontrol autogestionats pels joves. Ja 
que no tenen poder, fem-los confiança.
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Festival de Velocitat al CircuitAlèxia Putellas rep el guardó de millor jugadora

El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà 

el cap de setmana el Festival de Velocitat de 

Barcelona. Es disputaran diferents proves de 

grans turismes, com ara la Fanatec GT World 

Challenge Europa Powered by AWS l.

Alèxia Putellas va rebre dimarts el guardó de millor futbolista de 

l'any i millor migcampista de la Lliga de Campiones just abans del 

primer partit de la fase de grups del torneig continental contra 

l'Arsenal. La molletana va rebre els guardons de mans de Nadine 

Kessler, de la UEFA. El Barça va guanyar l'Arsenal, per 4 a 1. 

BÀSQUET | Leb Plata  JOSEP MARIA MARSÀ TINDRÀ A TOTA LA PLANTILLA DISPONIBLE 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

tindrà tota la plantilla disponible 

pel debut a la Leb Plata a la pista 

del Sant Antoni Eivissa. El conjunt 

de Josep Maria Marsà manté les 

bones sensacions tot i perdre els 

dos últims partits de la pretempo-

rada contra dos equips de la cate-

goria de bronze estatal. Divendres 

passat, l'equip va caure en la final 

de la Lliga Catalana contra el Cor-

nellà i diumenge a la pista del Be-

nicarló (84-80).

El tècnic molletà demana paci-

ència amb el nou sènior molletà a 

la Leb Plata perquè acabi d'encai-

xar totes les peces i s'adapti a la 

nova categoria exigent. "Crec que 

cada vegada jugarem millor. 

En la final de la Lliga Catalana, 

excepte el primer quart, la res-

ta va ser molt positiu, i contra 

el Benicarló, que és aspirant a 

l'ascens, vam estar a punt de 

guanyar el partit i vam acabar 

molt contents", explica Marsà, 

qui confia plenament en la planti-

lla: "Crec que en dues o tres set-

manes veurem el Recanvis Gau-

dí Mollet real de la temporada". 

El primer rival del Mollet a la 

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL

El Recanvis Gaudí, preparat 
per debutar a la Leb Plata

Leb Plata és el Sant Antoni Ei-

vissa, que la temporada passada 

també va obtenir l'ascens. L'equip 

té com a jugador franquícia el 

nord-americà, amb nacionalitat 

jamaicana, Byron Richards, d'1,99 

metres. A més, té altres quatre ju-

gadors estrangers amb Laron de 

Same, del Carib; Tautvidas Julius, 

de Lituània; Toms Skuja, de Letò-

nia; i Matija Bilalovic. 

D'altra banda, el CB Mollet pre-

veu fer el primer entrenament 

al Plana Lledó el pròxim dime-

cres, segons planifica Josep Maria 

Marsà. Les obres de millora de la 

instal·lació estan al tram final i la 

pròxima setmana haurien d'en-

llestir-se per acollir el primer par-

tit del pavelló a la Leb Plata.  JL.R.

SANT ANTONI - CB MOLLET

Dissabte, 9 - 20 h Eivissa

HANDBOL | Primera Catalana  EL CH PARETS REBRÀ EL MATARÓ B

Nova derrota a la final catalana

El Recanvis Gaudí Mollet va plantar cara al CB Cornellà en la final de la 
Lliga Nacional Catalana AON LEB Plata, però va perdre per 72 a 63. L'equip 
dirigit per Josep Maria Marsà va anar a remolc durant tot el partit, sense 
desconnectar-se, però sense opcions de victòria. La final va tenir lloc 
divendres passat al pavelló de Cornellà i el Mollet va patir un mal inici, que 
va trastocar els plans del tècnic molletà. Aquesta és la cinquena final de la 
Lliga Nacional Catalana que perd l'equip molletà, amb quatre finals de la 
Lliga d'EBA i una, ara, a Leb Plata. 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  REP LA VISITA DEL MANLLEU

PARETS. Victòria contundent de l'FS 

Parets a la primera jornada de la Di-

visió d'Honor, que l'ha deixat com 

a primer líder del grup 1. L'equip 

dirigit per José Manuel Ibáñez va 

imposar-se a la pista del Sant Cugat, 

per 3 a 8 i lidera la classificació. El 

curs passat el Parets va quedar-se 

a les portes de l'ascens i enguany 

parteix amb la voluntat de lluitar 

per les posicions capdavanteres. 

El Parets és el nou líder del grup 

1 i el pròxim partit serà a la seva 

pista contra el Manlleu, que ve de 

perdre a casa contra el Sant Julià 

de Ramis, per 3 a 4.  

L'FS Parets goleja i és 
el primer líder del grup

PLANTILLA  Celebració per la victòria contra el Sant Cugat, per 3 a 8

FS pARETS

FS PARETS - CEFS MANLLEU

Diumenge, 10 - 12.30 h Parets

Estrena amb victòria
PARETS. El Club Handbol Parets va iniciar la nova era sota la direcció de Jo-

sep Manel Herrero amb una victòria contundent contra el Banyoles B, per 

22 a 31. L'equip paretà s'estrena a la Primera Catalana amb un triomf de 

mèrit i intentarà mantenir la bona dinàmica a la segona jornada dissabte a 

casa contra el Mataró B (18h), que ve de perdre contra l'Espanyol.  
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FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP DE DAVID PARRA REP L'EMPAT A MATARÓ EN L'ÚLTIM MINUT

ef mataró

MOLLET. El CF Mollet UE ha seguit 

el mercat de fitxatges gairebé so-

bre la botzina. La setmana passa-

da, dos dies abans del primer duel 

oficial de la temporada, va anunci-

ar la incorporació de quatre juga-

dors més a la plantilla que dirigeix 

David Parra. Les incorporacions 

són quatre joves jugadors amb ta-

lent, que busquen consolidar-se a 

la Primera Catalana. 

De les quatre incorporacions, 

dues són per reforçar la defensa. 

Jordi Gil, procedeix del juvenil de 

Divisió d'Honor del CE Sabadell, 

que pot jugar de lateral, central o 

pivot; i Gerard Nieto, del juvenil 

de Divisió d'Honor de l'Europa, 

és lateral. "Són jugadors que 
venen d'equips de la màxima 
categoria juvenil, però tenen 
molta qualitat i ens donen mol-
tes opcions en defensa. Fins i 
tot, Nieto ja va debutar l'altre 
dia contra el Mataró jugant els 
90 minuts, i Gil va disputar els 

El CF Mollet UE es reforça amb 
quatre incorporacions més

últims minuts", explica el tècnic 

David Parra. Els altres dos fitxat-

ges són el davanter Andreu Mauri, 

del juvenil del Jabac i Terrassa; i 

l'extrem Alieu Baldeh, que pro-

cedeix de l'EC Granollers, de la 

Tercera Divisió. "Mauri és un ju-
gador corpulent, que juga molt 
bé d’esquena a porteria; men-
tre que Baldeh té experiència a 
Tercera Divisió i és rapidíssim 
per la banda", diu Parra.  

El Mollet confia sumar el primer 

triomf de la temporada diumen-

ge davant la seva afició contra el 

Lloret i així treure's el mal regust 

de l'empat al camp del Mataró, en 

l'últim minut. "Va ser una jugada 
desafortunada perquè teníem 
un jugador fora que estaven 
atenent per un cop, i en una úl-
tima acció ens fan l'empat. És 
mala sort, i ens priva de sumar 
els tres primers punts", assenya-

la el tècnic, que es mostra contra-

riat per l'empat final.   JL.R.b.

CF MOLLET UE - CF LLORET

Diumenge, 10 - 12 h Mollet

Segona Catalana  REBRÀ LA VISITA DE L'ESCOLA BARBERÀ

Empat de la Molletense
MOLLET. La Molletense va estrenar el grup 5 de la Segona Catalana amb un 

empat al complicat camp del San Juan de Montcada. Els molletans van en-

caixar un primer gol al quart d'hora de joc, però a la represa van aconseguir 

el gol de l'empat definitiu mitjançant Mouhammad Sara. El pròxim partit 

de l'equip dirigit per Toni Filgaira serà dissabte a casa contra l'Escola Bar-

berà Andalucia (18h), que ve de guanyar el Lloreda (2-1).  

TRIOMF  Celebració per la victòria a la pista del Santa Perpètua

MOLLET. El Mollet HC masculí ar-

riba a l'aturada competitiva situat 

colíder del grup 1A de la Segona 

Catalana després de guanyar els 

dos partits de les dues primeres 

jornades. L'equip molletà pre-

senta una ratxa positiva amb els 

triomfs a la pista del Santa Perpè-

tua, per 2 a 4, i el cap de setmana 

passat al Riera Seca contra el Pa-

lau-solità i Plegamans, per 3 a 1. 

La dinàmica de l'equip d'Eloi 

Gaspar és immaculada i li permet 

situar-se colíder amb sis punts, els 

HOQUEI PATINS  EL FEMENÍ PUNXA CONTRA EL MALGRAT

Doblet de victòries del 
Mollet HC, que és colíder

mateixos que el Castellar, i amb 

un marge ja de tres punts amb el 

tercer, el Palau-solità i Plegamans. 

Aquesta setmana hi ha jornada de 

descans i el pròxim partit serà el 

16 d'octubre a Castellar. 

Empat del femení
El sènior femení va punxar al Ri-

era Seca amb l'empat contra el 

Malgrat, 1 a 1. El gol de l'honor de 

les molletanes va ser de Sandra 

Bernal. El pròxim partit de les de 

Rafa Trillo serà dissabte contra 

l'Arenys de Mar, que encadena 

dues derrotes i és cuer. El Mollet 

HC femení ocupa el cinquè lloc 

amb quatre punts.   

mOLLet HC

MOLLET HC FEMENÍ - ARENYS

Dissabte, 9 - 19.45 h Mollet

BÀSQUET | Copa Catalunya  DERROTA CONTRA EL SANT ADRIÀ

El Santger visita Santa Coloma
MOLLET. L'Escola Sant Gervasi visitarà el CB Santa Coloma després d'en-

caixar la primera derrota de la temporada a la segona jornada contra el 

Sant Adrià, per 69 a 84. Arnau Miquel va tornar a ser el jugador més des-

tacat dels molletans amb 25 punts, ja que al primer duel a la pista del Lliçà 

d'Amunt va anotar 34. Els de Toni Saéz visitaran dissabte la pista del Santa 

Coloma, que ve de perdre contra el CB Granollers (61-69).  

EMPAT  Un dels moments de la primera jornada al camp del Mataró

La Lourdes visita 
el CF Santa Agnès 

MOLLET. La Lourdes visitarà diu-

menge el camp del Santa Agnès 

(12h), que ve d'empatar contra el 

Ramassà (2-2).  Els molletans van 

ajornar el duel contra el Palau.

Quarta Catalana
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PATINATGE ARTÍSTIC   HA QUEDAT SUBCAMPIONA AL PARAGUAI AMB EL CLUB PATÍ MATADEPERA

c.m.
SANT FOST. Carolina Masdevall, de 

28 anys, va pujar diumenge al se-

gon esglaó més alt del Mundial de 

patinatge artístic al Paraguai, en 

la modalitat de xou petit. Des de 

fa cinc anys, la santfostenca for-

ma part del Club Patí Matadepera 

dins el grup de xou petit i enguany 

han tocat la glòria amb la medalla 

de plata de la cita internacional 

que se celebra des de la setmana 

passada a la ciutat d'Asunción.  

La formació vallesana, que 

havia fet el cinquè lloc a l'Euro-

peu, va aconseguir a Asunción 

amb la coreografia Salem, en ho-

nor a les bruixes de Salem dels 

Estats Units d'Amèrica, la sego-

na millor puntuació amb 124.1, 

només superat per l'equip Roma 

Roller Team italià. "Va ser tota 

una sorpresa perquè és la nos-

tra primera medalla interna-

cional. Vam sortir les vuitenes 

i després del nostre exercici 

encara faltaven quatre equips 

més, llavors quan vam veure 

que seríem segones, va ser un 

esclat d'alegria i emoció", as-

senyala Masdevall, que dimecres 

va aterrar a Barcelona després de 

cinc dies al Paraguai. 

La santfostenca va iniciar-se al 

patinatge artístic amb només set 

Carolina Masdevall, plata al  
Mundial 2021 de xou petit

anys al CPA Mollet i va especia-

litzar-se en figures obligatòries, 

disciplina amb què, en edat sèni-

or, va aconseguir quedar tercera 

en un Campionat d'Espanya. Des 

de fa cinc anys va centrar la pràc-

tica dels patins en xou petit amb 

bons resultats el 2020 amb el tí-

tol barceloní i català, amb el Ma-

tadepera, fins que va esclatar la 

pandèmia. "Vam decidir que el 

2021 mantindríem la mateixa 

coreografia amb Salem perquè 

ens havia donat molts bons re-

sultats i enguany vam aconse-

guir el bitllet al mundial amb el 

subcampionat estatal", recorda 

la patinadora, que admet que "el 

simple fet d'anar al Mundial ja 

era un somni, era el que em me-

ravellava quan era petita i, a so-

bre, hem fet medalla, no es pot 

demanar més".

Carolina Masdevall ha acceptat 

el repte de competir, com a mínim, 

una temporada més amb el CP Ma-

tadepera i mantenir viu el somni 

en el qual està immersa.   JL.R.b.

A PARAGUAI  Carolina Masdevall dins la pista amb la coreografia Salem 

El Campionat de Catalunya de Figures Obligatòries 2021 s'ha celebrat aquest 

cap de setmana a Mollet, al Pavelló Riera Seca, i estava organitzat pel CPA 

Mollet. El club molletà va celebrar una medalla d'or amb la victòria d'Ariadna 

Nevot, en la categoria infantil, que ha aconseguit l'accés al Campionat 

d'Espanya. Durant el campionat català, van participar un  total de 53 

patinadores i patinadors repartits en nou categories.

Ariadna Nevot, campiona infantil

PATINATGE ARTÍCTIC  MOLLET DECIDEIX EL CAMPIONAT CATALÀ
fecapa

PARETS. Pau Garcia viu una tempo-

rada per emmarcar. Al setembre va 

guanyar l'or al Campionat d'Europa 

de patinatge artístic a Itàlia, en la 

localitat de Riccione, i aquesta set-

mana competeix per fer el mateix al 

Mundial, que se celebra a la capital 

del Paraguai, Asunción. 

Pau Garcia apunta al 
Mundial després de 
l'or a l'Europeu d'Itàlia

EN PISTA  Pau Garcia al Campionat d'Europa d'Itàlia

fecapa

El paretà ha signat una tempora-

da històrica en el seu primer any en 

categoria sènior del patinatge artís-

tic amb els triomfs a Catalunya, Es-

panya, Europa i ara vol fer el mateix 

amb el Campionat del Món. De fet, 

Garcia ja va competir dimecres en 

la primera prova del programa curt 

del Mundial i ho va fer amb el segon 

millor registre de la modalitat lliure 

amb una puntuació de 97,18 punts. 

Un registre que li permet quedar-se 

molt a prop del que fins ara lidera la 

classificació, l'italià Luca Lucaroni, 

amb 97,84 punts.

Les medalles es resoldran avui, 

divendres, amb la disputa  del pro-

grama llarg de la modalitat lliure, 

on ara mateix el paretà és un clar 

favorit pel podi i està dins la lluita 

de l'or. 

Or a l'Europeu amb rècord
Tot i la seva joventut, a Pau Garcia 

no li ha tremolat mai el pols a l'hora 

de mostrar-se dins la pista. Al Cam-

pionat d'Europa, el paretà va mera-

vellar els jutges, que li van atorgar 

una puntuació de 269'77 punts, 

rècord en campionat continental.   

ATLETISME | Cursa Popular  PROP DE 400 PARTICIPANTS 

BAIX VALLÈS. Iván Limia, de l'Atletis-

me Montornès, i Sara Roca, de l'At-

lètic Mollet, han guanyat els 10 km 

de la 15a edició de la Cursa Popular 

de Parets. L'esdeveniment esportiu, 

organitzat pel CA Parets, va tenir 

lloc diumenge amb gairebé 400 

participants, entre les distàncies de 

5 i 10 km. 

Iván Limia va celebrar a les pis-

tes municipals paretanes el triomf 

de la distància llarga amb un temps 

de 33 minuts i 27 segons. De fet, 

l'atleta del club montornesenc, que 

durant molts anys va viure a Pa-

rets, va travessar la meta amb set 

segons de marge respecte al segon, 

Carles Pérez, de l'Esportiu Penedès. 

El podi es va completar amb Carlos 

Rodríguez, de L'Hospitalet Atletis-

me, que va entrar en meta mig mi-

nut després dels dos primers. 

En categoria femenina, la molle-

tana Sara Roca ha dominat la cursa 

amb un registre de 40 minuts i 26 

segons i un marge de gairebé dos 

minuts amb la segona, Sandra Gó-

mez, i de tres amb la tercera, Vanes-

sa Pérez, del CA Parets. 

En la distància curta de 5 km, els 

guanyadors van ser Ewen Toulgoat 

(Triatló Cornellà), amb 15 minuts 

i 13 segons i Georgina Martínez 

(Transtriatlón) amb 20 minuts i 39 

segons. 

El president del CA Parets, Salva 

Corbera, es mostrava molt content 

“ja que el temps ens ha respectat 

i els corredors i corredores han 

complert les mesures de segure-

tat, de fet hem pogut augmentar 

les inscripcions a última hora i 

les hem exhaurit apropant-nos 

als 430 participants”. Salva Cor-

bera també tenia paraules d’agra-

ïment als col·laboradors “perquè 

sense ells això no hagués estat 

possible”.   

Iván Límia i Sara Roca 
triomfen a Parets

SORTIDA  Un dels moments de la sortida de la cursa paretana

ajuntament de parets
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MOLLET.  Aquest divendres arrenca 

la sisena edició del festival inter-

nacional de música en memòria de 

la jove promesa molletana, Anna 

Villaescusa Rebull. El Sona Mollet 

torna a la presencialitat, després 

de l'edició virtual del 2020 a cau-

sa de la pandèmia, i ho fa amb tres 

actuacions.

Daahoud Salim Quintet donaran 

el tret de sortida aquest vespre a 

partir de les 21 h al Mercat Vell 

amb un concert de jazz. La música 

de la banda es basa en les compo-

sicions de Daahoud –sevillà– i del 

seu pare, el saxofonista i compo-

sitor nord-americà Abdu Salim, 

un dels pioners del jazz a l'Estat i 

fundador de la primera escola de 

jazz a Andalusia. Els assistents 

gaudiran d'un directe enèrgic, on 

l'espiritualitat i l'alt nivell de co-

municació amb el públic no deixa-

rà ningú indiferent.

Dos pianistes internacionals se-

ran els protagonistes dels concerts 

que Can Gomà acollirà dissabte a 

partir de les 19 h. La pianista russa 

Daria Piltyay interpretarà Toccata 

en mi menor, de Johann Sebastian 

Bach; la Sonata per a piano núm. 

17 en re menor, op. 31 núm. 2, 

coneguda com La tempesta, com-

posta per Ludwig van Beethoven 

entre el 1802 i 1803; i Elegie en 

mi menor, Op. 3 No. 1, de Serguei 

Rakhmàninov. Per la seva banda, 

Hugo Schuler, un dels màxims re-

ferents pianístics argentins de la 

seva generació, actuarà a continu-

ació interpretant les bandes sono-

res de grans llargmetratges com 

La La Land, Parc Juràssic, Pirates 

del Carib, Cinema Paradiso o Star 

Wars, entre d'altres.

Aquesta sisena edició del Sona 

Mollet clourà diumenge amb la 

música de cambra de Clara Ensem-

ble i Trio Jakob, que faran sonar 

Johannes Brahms i Joseph Haydn 

sobre l'escenari de Can Gomà. La 

primera banda, formada per sis 

joves músics que comparteixen 

una gran passió per la música de 

cambra, per la intimitat dels seus 

formats i per la bellesa i expressi-

vitat del repertori, interpretaran 

el sextet de corda número 1 en si 

bemoll major, Op. 18, de Brahms. A 

continuació, Trio Jakob, on actua la 

molletana Carla Peña al violoncel, 

i compost per tres estudiants del 

Liceu, seran els encarregats d'in-

terpretar el trio per a piano núme-

ro 2 en do major, Op. 87, també de 

Brahms, i el trio en do major Hab. 

XV:27, de Haydn.  

MÚSICA  DAAHOUD SALIM QUINTET, DARIA PILTYAY, HUGO SCHULER, CLARA ENSEMBLE I TRIO JAKOB ACTUARAN AL FESTIVAL

Una intèrpret local i el fill d'un 
pioner del jazz, al Sona Mollet

arxiu / aj. Barcelona

TRIO JAKOB  Asier Merino (violí), Imanol Casan (piano) i la violoncel·lista molletana Carla Peña formen la banda

Les entrades es poden adquirir a tra-

vés del web molletvalles.koobin.com. 

També es poden comprar presencial-

ment al Centre Cultural La Marineta de 

16 h a 20.30 h. El preu és de 5 euros pels 

concerts de divendres i diumenge i de 

10 euros per les actuacions de dissabte. 

Tots els beneficis de la venda d'entrades 

es destinaran a la Fundació Josep Car-

reras contra la Leucèmia. 

VENDA D'ENTRADES

Concert de
tardor d'Units
per Martorelles

MARTORELLES. Aquest diumenge a 

les 11.30 h, el Celler de Carrencà 

acollirà el concert de tardor orga-

nitzat per Units per Martorelles. 

El preu de l'entrada és de 2 euros 

i els assistents podran gaudir de 

l'actuació a càrrec de les sopranos 

Esther Ribot i Mercedes Gancedo, 

Joan García, a la trompeta i Joan 

Ruiz, al teclat. 

ARTS ESCÈNIQUES

'Ser menys, 
interrogar les 
pedres', al CRA'P

MOLLET. Aquest divendres (de 17 h 

a 20 h) CRA’P acollirà el laboratori 

Ser menys, interrogar les pedres - 

Escoltar i moure's mirant objectes 

inanimats, dirigit per Alessandro 

Quaranta. El laboratori forma part 

d'un projecte d'investigació que 

utilitza el llenguatge del vídeo com 

a eina pedagògica i exercici d'es-

colta i atenció. El mètode experi-

mental utilitzat fins ara està dirigit 

a subjectes en edat escolar amb 

dèficit d'atenció i hiperactivitat a 

diferents nivells. El que es practica 

amb les activitats que proposa re-

velarà el que es pot tenir en comú 

amb un os, una fruita o un objecte 

antic, amb una major consciència 

de la memòria del propi cos quan 

es mira a través de la lent de la cà-

mera de vídeo.  

CULTURA
Un Pilar sense hissada de banderaJoan-Lluís Lluís presenta llibre a L'Illa de Mollet

La tradicional hissada de la bandera d’Aragó del 

12 d’octubre s’ha anul·lat, però el Centro Cultural 

Recreativo Aragonés de Mollet y Comarca celebrarà 

el Pilar amb un programa especial a Ràdio Mollet (9 h 

i 15 h) i un Festival Folklórico a les 17 h a Can Gomà.

Divendres vinent, 15 d'octubre (19 h), l'escriptor Joan-Lluís 

Lluís presentarà el seu nou llibre Junil a les terres dels bàrbars 

(Club Editor) a la llibreria L’Illa de Mollet. Es tracta d'una 

gran novel·la d’aventures, un viatge per l’Imperi romà en què 

la poesia, la llengua i la traducció són el motor de l’acció.
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El Parc dels Colors i els murals de la Tipel, 
protagonistes de les Jornades de Patrimoni
BAIX VALLÈS. Aquest cap de set-
mana se celebren les Jornades 
Europees de Patrimoni, i la visita 
guiada al Parc dels Colors, a Mollet, 
serà un dels actes per excel·lència 
que es faran al Baix Vallès.

Serà aquest mateix divendres a 
les 19 h, on els assistents coneixe-
ran aquest espai de disseny com-
plex i exclusiu, carregat de sim-
bolisme i que no deixa indiferent 
ningú. Aquest acte, a càrrec del 
Centre d’Estudis Molletans i el Mu-
seu Abelló, està emmarcat en l’any 
Miralles, que des del 2020 comme-
mora els 20 anys de la mort de l’ar-
quitecte, autor del parc molletà.

A continuació, la ciutadania des-
cobrirà la singular història del pri-
mer espai verd de la ciutat: el parc 
de Can Mulà. L’acte acabarà amb 
l'espectacle-recital de poesia mu-
sicalitzat Aviat serà aviat, de David 
Ymbernon –autor de La menjadora 

i Latung La La, mostra que ha aco-

llit el Museu Abelló fins fa unes set-
manes– i Xavi Lloses al piano. Serà 
al Jardí Literari, amb un passeig-vi-
sita per l’exposició i l'espectacle.

A banda d'això, al Museu Abelló 
hi haurà portes obertes –divendres 
de 17 h a 20 h, dissabte d'11 h a 14 
h i de 17 h a 20 h i diumenge d'11 h 
a 14 h– i s'oferiran visites comenta-
des a la Casa del Pintor Abelló –di-
vendres a les 18 h, dissabte a les 12 
h i a les 18 h i diumenge a les 12 h–. 

Les reserves prèvies obligatòries 
per a totes aquestes activitats es po-
den fer al telèfon 93 544 50 99 o mit-
jançant el correu electrònic museu-

abello@molletvalles.cat. L'accés al 
Museu Abelló no requereix reserva.

Descobrir la Tipel i el Barri Antic
A Parets, per la seva banda, una 
de les novetats serà aquest diven-
dres una visita guiada a les pintu-
res de l'antiga fàbrica Tipel, obra 
d'Arranz-Bravo i Bartolozzi.

Dissabte tindrà lloc un recorre-
gut arreu del conjunt escultòric de 
l’Església de Sant Esteve, la pèrgo-
la de la plaça de la Vila –obra d'En-
ric Miralles– i La maternitat –obra 
de Frederic Marès al jardí de l'es-

cola bressol La Cuna–.
Per últim, per diumenge s'ha 

organitzat un itinerari circular pel 
Barri Antic sota el nom de Conèixer 

els nostres camins, que permetrà 
descobrir les peculiaritats de la 

masia i l’espai de Can Serra, Can 
Rosset, la Pedra del Diable i el car-
rer Barcelona.

Totes les visites començaran a 
les 11 h i cal inscripció prèvia tru-
cant al telèfon 93 573 98 00.  

PATRIMONI  A MOLLET S'APROFITARÀ L'AVINENTESA PER COMMEMORAR TAMBÉ L'ANY MIRALLES, EN HONOR A L'ARQUITECTE AUTOR DEL PARC DELS COLORS

patrimoni gencat

PARC DELS COLORS  Aquest divendres s'hi farà una visita guiada, en una de les novetats de les jornades

Xavi Castillo reinterpreta 
La Bíblia a Can Rajoler
PARETS.  Can Rajoler acollirà dissab-
te a les 20.30 h l'espectacle La Bíblia 

contada per Xavi Castillo, en el qual 
l'humorista en farà una interpreta-
ció molt personal i satírica. Segons 
afirma la companyia, l’actualitat 
brinda nous motius per actualitzar 
el  text:  declaracions  de  polítics,  
la  irrupció  de  partits  d’ultradreta  
a  les  institucions i les conclusions 

del Papa sobre la pederàstia, en les 
quals culpa Satanàs...

Pròximes actuacions a Parets
A banda, el 17 d'octubre hi actua-
rà l'Associació d'Amics de l'Òpera 
del Vallès Oriental amb Una tarda 

d'òpera, i el dia 24 Butai Producci-
ons representarà L'hort de Can Pit-

rocs, emmarcat en Rialles.  

TEATRE   L'ACTUALITAT BRINDA MOTIUS PER ACTUALITZAR-LA, I L'ACTOR HO FARÀ DES DE LA SÀTIRA

XAVI CASTILLO

x.c.

Antzoki Teatteri presenta a la 
Fiveller una revisió de 'Carmen'
MOLLET. Antzoki Teatteri repre-
sentarà diumenge (18 h) a la Sala 
Fiveller Carmen, una versió lliure 
i moderna de l'homònima novel-
la que ara fa 175 anys va publicar 
Prosper Mérimée. L'original Car-

men explicava la història d'una 
jove gitana de Navarra que treba-
llava com a cigarrera a Sevilla. En la 
present revisió de l'obra, Carmen 

és una noia d'una vintena d'anys, 
de l'extraradi, apàtrida, objecte de 
desig, lliure. L'acció, les navalles 
o les baralles no hi mancaran. En 
l'adaptació de Tony Casla, el femi-
nisme, la llibertat i l'amor hi seran 
ben presents.

Les entrades tenen un preu de 
8 euros i es poden reservar al 661 
928 653.  

EL FEMINISME, LA LLIBERTAT I L'AMOR EN SERAN PROTAGONISTES

'A la meta' i 'El cicle de la 
vida', a la mostra del Segle XX
SANT FOST. La Mostra de Teatre que 
el Segle XX organitza a l'Ateneu 
Jaume Rifà acull aquest cap de set-
mana dues noves obres. La primera 
serà dissabte a les 21 h. TAT  (Taller 
d’Assaig Teatre), de Vilafranca del 
Penedès, interpretarà A la meta, on 
el concepte d’espera esdevé motor 
dramatúrgic. Els personatges viuen 
en una mena d’espera i de silenci 
basculant, i filosofen sobre si matei-

xos com en una existència hamleti-
ana. L'endemà a les 18 h serà el torn 
del grup jove del Segle XX, amb El 

cicle de la vida, un espectacle for-
mat per gags que parlen d’algunes 
de les situacions que viu una de les 
espècies més fascinants del plane-
ta, l’ésser humà. Les entrades (5€) 
es poden comprar una hora abans 
de l'espectacle i es poden reservar 
a grupteatreseglexx@gmail.com.  

AQUEST CAP DE SETMANA HI ACTUEN TAT I EL GRUP DE CASA

dissabte 9

diumenge 10

divendres 8

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

Cel tapat de núvols baixos, 
més abundants al matí, 
però que no desaparei-
xeran del tot a la tarda. 
Temperatures, amb menys 
insolació, més baixes.

Continuarem amb aquesta 
nuvolositat abundant en 
tot el litoral i prelitoral, 
fins i tot amb alguna gota, 
i amb temperatures sense 
gaires variacions.

No volen desaparèixer del 
tot aquests núvols persis-
tents, però alguna clariana  
deixarà entreveure el sol 
en alguns moments.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 30 25ºC 18ºC 23ºC - 24 km/h SSW

DIVENDRES, 1 24ºC 15ºC 22ºC - 24 km/h SE

DISSABTE, 2 26ºC 16ºC 23ºC 1 29 km/h SSW

DIUMENGE, 3 26ºC 22ºC 24ºC 10,6 32 km/h NE

DILLUNS, 4 18ºC 14ºC 18ºC 22,4 19 km/h W

DIMARTS, 5 24ºC 11ºC 23ºC - 31 km/h W

DIMECRES, 6 22ºC 17ºC 20ºC 0,1 23 km/h SSW

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

als museus és aclaparadora, però 

gairebé no hi ha obres de dones'

em desplegar en aquesta exposició", que 

naixia "a partir de l'autocrítica".

La dada enfronta els nus masculins 

(25,86%) i femenins (74,14%) als nou mu-

ART  EL MUSEU ABELLÓ ACULL FINS AL 9 DE GENER L'EXPOSICIÓ ITINERANT 'L'HOME NU. TOT DESPULLANT ELS ARQUETIPS DE LA MASCULINITAT' 

El molletà Gerard 
Martínez exposa 
'Projecció art en 3D'

MOLLET. El Centre Cultural La Marineta acull 

des de divendres passat l'exposició Projecció 

art en 3D, a càrrec del dissenyador molletà 

Gerard Martínez. Tot plegat es distribueix en 

dues parts. La primera és una mostra dels mi-

llors treballs de Martínez. "El currículum de 

l'artista, el que s'utilitza per buscar feina i 

el que hi entregues a les empreses", expli-

ca l'autor, que defineix la seva especialització 

en "la creació de personatges", amb un estil 

semblant al que podríem veure a Disney. El 

molletà assegura que "cada personatge té 

la seva pròpia història", així com que amb 

tots ells intenta "transmetre alguna cosa".

La segona part és més didàctica: "Un vídeo 

d'una hora on explico com es fa una pro-

ducció en 3D i quines fases conté, des de 

la preproducció fins a la postproducció". 

D'aquesta manera, qui ho vulgui podrà anar-

hi, asseure's al sofà i aprendre la part teòrica 

de tot aquest procés. Martínez anima "tot-

hom a venir a veure una petita part del 

que faig i del que es pot fer dins del món 

del 3D". També afegeix: "Estic segur que 

la majoria de gent ha vist una pel·lícula 

de Disney o de Pixar, d'animació 3D, o ha 

jugat a algun videojoc, i m'agradaria que 

vinguessin per veure la feinada que hi ha 

darrere d'una producció d'aquest estil".  

MOLLET.  El Museu Abelló va inaugurar dijous 

l'exposició L’home nu. Tot despullant els ar-

quetips de la masculinitat, que "planteja una 

descoberta a partir de la presència o l'ab-

sència del nu masculí als museus locals", 

explicava Txema Romero, director del Museu 

d'Art de Cerdanyola i un dels dos comissaris 

de la mostra, conjuntament amb Fina Duran.

seus de la província de Barcelona que han 

participat en aquesta exposició. Amb tot, en 

aquesta gairebé desena de galeries d'art no-

més hi ha un 1,86% d'obres fetes per dones, 

mentre que el 98,14% restant són d'homes.

En aquest sentit, el comissari deia: "Per 

què quan vas a un museu, la presència 

de nus femenins és aclaparadora? Això 

està molt relacionat amb què la majoria 

d'obres que veus són d'homes; pràctica-

ment no hi ha obres de dones, no arriben 

ni al 2%". Però, on són els nus masculins? 

"Els hem amagat", lamentava Romero, qui 

felicitava la feina duta a terme: "Però els 

hem trobat a la reserva i han anat sor-

tint obres espectaculars que estaven 

ocultes", assegurava.

Sobre el rol de la dona –com a artista i 

com a protagonista de les obres– en l'art, 

cloïa dient que "s'ha ensenyat aquesta 

visió de la dona despullada, de la musa 

d'objecte passiu de la creació; i la dona 

com a creadora ha estat absolutament 

invisibilitzada. Han existit dones crea-

dores? Absolutament. Menys que homes, 

perquè els era molt més difícil accedir 

a la creació artística, però el seu paper 

ha estat molt important, el que passa és 

que a posteriori sovint les hem esbor-

rat. Això ens ha fet plantejar que potser 

moltes obres que tenim als museus com 

a anònims realment podrien no ser anò-

nimes, podrien ser obres de dones que 

han estat silenciades".    sergio carrillo

A partir de la recerca de la presència mascu-

lina, duta a terme pel museu cerdanyolenc i per 

l'Abelló, amb el suport de la Xarxa de Museus 

de la Diputació de Barcelona, "ens adonem de 

quina imatge de la masculinitat s'ha donat 

a la història de l'art i quina imatge ens ha 

arribat fins avui", hi afegia Romero.

La imatge "del que representa que és 

un home, de com s'ha de representar i 

de quins són els valors que ha de reivin-

dicar", n'ha estat ben present. Tanmateix, 

el comissari apuntava que, "a partir de 

l'art, s'han deixat veure des de fa molt de 

temps algunes dissidències, que mostren 

que aquesta diversitat de la qual parlem 

avui ha existit sempre, tot i que no se li ha 

posat nom i s'ha ocultat".

Amb tot, Romero destacava que, en aquest 

cas, han fet servir l'art com un mediador i 

que aquesta mostra "és l'excusa per plan-

tejar-nos què és el que entenem i què s'ha 

entès tradicionalment pel gènere".

Per la seva banda, la regidora de Cultura 

de Mollet, Mercè Pérez, celebrava la inaugu-

ració d'aquesta "exposició fantàstica", que 

posa el visitant "davant la masculinitat 

tradicional" i "reivindica les masculini-

tats i les feminitats diferents".

La instal·lació anirà acompanyada, com 

ja és habitual, d'activitats paral·leles. En 

aquest cas, una d'elles estarà adreçada als 

alumnes de batxillerat i d'ESO, a qui se’ls 

farà reflexionar a través de l'art sobre les di-

ferents identitats.

On són els nus masculins a l'art?
La reflexió és la fi de L'home nu. Així que el 

recorregut per la sala va guiant els visitants 

per obres diverses –incloent-hi dibuixos de 

Dalí, Picassó, Miró, etc.–, però també per pa-

nells que conviden a la lectura i a pensar-hi. 

El primer de tots compta amb una dada 

"decisiva" que, en paraules de Txema Ro-

mero, "explica tot el que nosaltres volí-

s.c.

AL MUSEU ABELLÓ  Algunes de les obres incloses a l'exposició 'L'home nu'

GERARD MARTÍNEZ  

Si no el trobeu a la vostra biblioteca el podeu demanar 
a jsalavila@hotmail.es

Proper títol: “DEMOCRÀCIA UN PROCÉS HISTÒRIC DE LLIBERTAT”

“EL MÓN NECESSITA 
UNA POLÍTICA HUMANA” 

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

“Estilísticament parlant, 
la composició s’estructura basant-se 
en tot un continu de capítols que 
desfullen com si es tractés 
d’una margarida, cada una de 
les problemàtiques que ens han dut 
a aquest atzucac en què ens trobem 
actualment i al que aparentment, 
no si li figura el desllorigador”. 

Bep d’Utxí
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