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L'obligatorietat del passaport Covid a
la restauració, gimnasos i residències
dispara l'administració de primeres
dosis de la vacuna a la ciutat 4

Mor a 67 anys Isidro Carpio, qui
va ser cap de llista del PSC i regidor
socialista a l'Ajuntament de Mollet
entre els anys 1979 i 1987 10

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

sommollet.cat

fc barcelona

L'Alèxia es

corona
La molletana del FC Barcelona s'endú la
Pilota d'Or com a millor jugadora de futbol
del món, després d'un any de somni
La futbolista rebrà la Creu de Sant Jordi,
que atorga la Generalitat a les personalitats
més rellevants del país Pàg. 2, 3 i Edit.
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PREMIADA LA REVISTA 'FRANCE FOOTBALL' VA LLIURAR-LI EL GUARDÓ A LA CAPITANA DEL FC BARCELONA, QUE FA HISTÒRIA AMB 27 ANYS, I LA DEDICA A LES SEVES COMPAN

Alèxia Putellas
Pilota d' r
La molletana és reconeguda com la millor futbolista del món
en una temporada perfecta amb un triplet històric amb el Barça
MOLLET. De jugar al carrer amb els
amics a Mollet a guanyar la Pilota
d'Or de la revista France Football a
París. De les primeres patxangues
amb els amics, a l'elit del futbol
mundial amb el triplet històric
amb el FC Barcelona. Als seus 27
anys, Alèxia Putellas ha estat escollida la millor futbolista del món
amb una puntuació de 187 punts,
amb 102 punts més que la segona
classificada, la seva companya del
Barça, Jennifer Hermoso.
L'internacional francès Kylian
Mbappe va ser l'encarregat durant
la gala de dilluns de desvetllar la
guanyadora de la Pilota d'Or. Alèxia Putellas arribava a la cerimònia
com la principal favorita per guanyar el trofeu de més prestigi en el
món futbolístic i que en el passat
havien aconseguit els seus ídols,
com ara Rivaldo (1999) i Messi, que
dilluns va guanyar la setena Pilota
d'Or. Des del 2018, la Pilota d'Or
també té guanyador femení i les
han aconseguit la noruega Ada Hegerberg, la nord-americana Megan
Rapinoe i ara la molletana Putellas.
Davant l'atenta mirada de l'elit
del futbol mundial i amb milions
de telespectadors a les seves cases,
Alèxia Putellas va recollir el guardó, amb un somriure, i amb molts
agraïments. "Vull agrair a totes
les meves companyes amb qui

he coincidit al llarg de la meva
carrera, però sobretot a les que
tinc en l'actualitat. Aquest és un
premi individual, però és un èxit
col·lectiu, així ho sento jo. Gràcies als entrenadors que han cregut en mi i a l'afició, que em fan
sentir molt feliç", deia la molletana, que va fer un discurs en castellà
i també en català quan es va dirigir
al FC Barcelona: "El destí ha volgut
que avui sigui el seu 122è aniversari [del Barça]. Moltes felicitats
culers, és un privilegi estar aquí
representant al Barça".
Un dels moments més emocionants del seu discurs va ser quan
va dedicar-li la Pilota d'Or, especialment al seu pare, Jaume, que va
morir fa anys. "Sempre ha estat,

REBRÀ LA CREU DE
SANT JORDI 2021
Els reconeixements a Alèxia Putellas
no s'han fet esperardos. Dimarts la
Generalitat anunciava a la molletana
com a Creu de Sant Jordi 2021 i el
president Pere Aragonés li felicitava
per la Pilota d'Or. A Mollet, l'alcalde
Josep Monràs, que també va felicitarla, ha reconegut que es treballa per
fer-li un nou homenatge.

alèxia putellas

AMB LA PILOTA D'OR La molletana a la gala de la revista France Football amb el guar
fc barcelona

AL CAMP NOU
és i sempre serà molt especial
per a mi. Per qui ho faig tot, espero que estiguis molt orgullós
de la teva filla, això és per a tu
papa", va dir la molletana, que va
rebre el caliu dels assitents de la
cerimònia, i poc després, de la seva
mare i germana que també van pujar a l'escenari.

Missatge reivindicatiu
Un cop va passar la gala dels premis, la molletana va oferir un tó
més reivindicatiu en la roda de
premsa posterior. "No hi ha excusa perquè tothom tingui el dret
a somiar a ser futbolista profes-

TRIPLET Una temporada històrica amb la Copa, la Lliga i la 'Champions'
sional i ho faci amb unes condicions dignes", deia la capitana del
Barça, que enviava també un missatge a totes les nenes, que la tenen com a referent: "Que creguin
en elles mateixes. Que lluitin,
que confiïn i que treballin. Penso que tot el món té la responsabilitat de fer tot allò que sigui

possible perquè tots els nens i
nenes tinguin l'oportunitat de
ser futbolistes".
En acabar la gala, Putellas va
tornar a la concentració amb la
selecció espanyola a Sevilla, on la
molletana va jugar dimarts amb
Espanya amb triomf contra Escòcia (8-0). jl.rodríguez b..
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NYES, FAMILIARS, AMICS I AFICIó
fc BArceLonA / germAn pArgA

Una molletana referent
cf moLLeT Ue

MOLLET. Alèxia Putellas mai ha ta-

rdó de millor jugadora del món

Culer

ÉS SÒCIA dE LA PENYA
BARCELONISTA MOLLET
No és cap secret que l'Alèxia Putellas
ha estat des de ben petita aficionada
del FC Barcelona. De fet, hi ha imatges
d'ella per les xarxes socials al Camp
Nou. La molletana hi anava amb la seva
família i en algunes ocasions ho feia
amb l'autocar de la Penya Barcelonista
de Mollet. "recordo a l'Alèxia que venia de petita amb el seu pare. El seu
avi va ser directiu de la penya i fins
a l'adolescència va venir amb nosaltres. Després ja li era més complicat
compaginar les visites en autocar al
camp amb els seus partits", recorda
Teo Sáez, vicepresident de la penya
barcelonista molletana, que afirma
que Putellas manté el seu carnet de
sòcia. "Fa unes setmanes vam muntar un primer autocar per veure-la
contra el Llevant i va ser fantàstic.
Farem més partits del femení", diu.

llat el cordó umbilical amb la seva
ciutat, Mollet del Vallès. De fet, a
l'estiu l'Ajuntament de Mollet va
retre-li un homenatge després de
guanyar el triplet històric amb el
FC Barcelona, amb la Copa de la
Reina, la lliga i la Lliga de Campiones. Uns èxits que li arriben després d'una exitosa trajectòria al
FC Barcelona. Això sí, tot i no haver jugat mai en un club de Mollet,
Putellas ha visitat en diferents
ocasions els camps municipals de
la ciutat.
Poc abans de marxar al Llevant,
quan vestia els colors de l'Espanyol
i, fins i tot, ja havia debutat a la Primera Divisió, va visitar un campus
de la UE Lourdes al Municipal Juan
Bocanegra, que ha estat un club pioner en el futbol femení a la ciutat.
"Apostem per les joves promeses
i Putellas ja presentava bones
maneres. Va passar tota una jornada amb els petits del campus,
on va explicar les seves primeres
passes cap a la professionalitat",
recorda Fernando Diago, president
de la Lourdes.

De la plaça de
Mollet a l'elit del
futbol mundial
ce SABADeLL

AL GErMANS GONZALVO Una de les trobades amb el CF Mollet UE
eSBArT DAnSAIre

Padrina del CF Mollet UE
El 2015, ja com a jugadora del FC
Barcelona, va apadrinar la secció
femenina del CF Mollet UE, que
fins aleshores només dirigia la
seva tasca al futbol masculí. "Quan
vam voler iniciar l'estructura
femenina, vam contactar amb
ella i sempre ens ha respost. Va
apadrinar la secció femenina
i des d'aleshores, sempre que
ha pogut ha vingut a passar una
jornada amb les noies del club",
explica Jordi Candela, president
del CF Mollet UE.
Totes dues entitats tenen
equips de futbol femení de base
i confien potenciar-los el pròxim
curs gràcies a l'efecte rebot de la
Pilota d'Or de la molletana. Fins i

TRAJECTÒRIA

BALL La molletana en una de les actuacions amb l'Esbart Dansaire
tot, la Molletense, que suma una
desena de noies que juguen en
equips mixtos, té com a objectiu
iniciar un projecte femení la pròxima temporada: "Hem d'estar a
l’altura de les circumstàncies.
Mai hem tingut estructura femenina, potser és el moment i
això farà que el puguem tenir".
Però l'Alèxia Putellas no sola-

ment té vincles amb la ciutat pel
futbol i la família, també perquè va
ser ballarina de l'Esbart Dansaire,
de Mollet. La futbolista va compaginar la seva passió pel futbol amb
el ball després d'haver passat des
dels grups infantils fins al cos de
dansa. L'últim ball que va fer va
ser el 2010 en l'espectacle del 15è
aniversari del grup. JL.RodRíguez

FORMACIÓ
MOLLET. De ben petita jugava a
l'hora del pati a futbol, a l'escola
Anselm Clavé, fins que els seus pares van inscriure-la amb set anys
al CE Sabadell, on va jugar durant
quatre temporades. Després es
va incorporar al futbol base del
FC Barcelona, però només va estar una temporada perquè el club
blaugrana va fer una reestructuració i amb 12 anys Putellas no tenia equip. Aleshores, la molletana
es va vincular al RCD Espanyol,
que aleshores era el club referent
en el futbol femení. La molletana
era una de les migcampistes més
prometedores i amb 16 anys va
debutar a la Primera Divisió espanyola. La bona feina va fer que el
curs 2011-2012 fitxés pel Llevant,
de València, i va destacar a la Primera Divisió amb 15 gols en 34
partits. El Barça es va fixar en ella
i va fitxar-la el juliol del 2012. La
molletana s'ha convertit en la capitana de l'equip i màxima referent.
A més, és la jugadora de la selecció
espanyola amb més internacionalitats. El curs passat va signar l'any
perfecte amb la Lliga, la Copa de la
Reina i la Champions.
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Commemoració del Dia Mundial de la Sida

Llengua de signes a l'Hospital

L’Ajuntament de Mollet ha commemorat el Dia Mundial de la Sida, l’1 de
desembre, amb diverses accions per sensibilitzar i informar sobre el VIH.
Entre altres, el Consistori ha facilitat als centres educatius d'ESO material
didàctic amb informació sobre prevenció i riscos de contagi del VIH, amb
l’objectiu que el tema es tracti a classe al llarg d’aquesta setmana.

L’Hospital de Mollet ja disposa de servei d’intèrpret i
protocol de Llengua de Signes, un servei que es realitza
mitjançant l’aplicació del 061. El centre disposa de dues
tauletes per si la persona sorda acudeix sense telèfon
mòbil. La demanda l'havia fet Mollet Opina.

SANITAT AQUEST DIVENDRES HA ENTRAT EN VIGOR L'OBLIGATORIETAT DE PRESENTAR-LO PER ACCEDIR A BARS, GIMNASOS I RESIDÈNCIES

INSTITUCIONAL

Les primeres dosis de vacuna a Mollet i
el Baix Vallès es disparen amb l'anunci
de la implantació del passaport Covid

Monzó reelegit per
tercer cop jutge de
pau a Martorelles
arxiu

francisco avia

MOLLET / BAIX VALLÈS. El passaport
Covid per accedir a la restauració,
els gimnasos i les residències ha
entrat en vigor aquest divendres,
després que el Govern de la Generalitat hagués de suspendre l'obligatorietat d'ensenyar el certificat
divendres passat perquè la pàgina
web de La Meva Salut –d'on s'ha de
descarregar el document– s'havia
saturat des de dijous, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar-ne el seu ús.
Tot i que, fins ara no ha entrat
en vigor, només l'anunci de la seva
implantació ha estat un revulsiu
per a la vacunació. Des del 23 de
novembre que es va anunciar la
intenció del Govern català de tirar endavant la mesura, les dades
de vacunació de primeres dosis
s'han disparat al territori, on gairebé s'han triplicat. Entre el 23 de
novembre –dia en què es va anunciar– i l'1 de desembre, a Mollet
es van administrar 221 primeres
dosis de la vacuna per la Covid,
un 140% més que els nous dies
anteriors, quan se n'havien posat
92. Un efecte similar s'ha viscut al
Baix Vallès, on també s'ha disparat la vacunació que ha passat de
263 primeres dosis a 623 en els
mateixos períodes, un 136% més.

El dia amb més persones que es
van posar la primera dosi va ser
divendres passat 26 de novembre,
amb 121 persones al Baix Vallès,
46 de Mollet. Cal remuntar-se al
mes d'octubre per trobar algun
dia amb un nivell de vacunacions
tan elevat.
Segons dades de Salut, a Catalunya, la vacunació de primeres dosis ha augmentat un 82% des que
es preveu el certificat covid.

ANDREU MONZÓ
MARTORELLES. Andreu Monzó ha

Nous punts de vacunació
Per altra banda, la Regió Metropolitana Nord ha habilitat 13 punts de
vacunació poblacional per administrar les dosis de reforç de la vacuna
de la Covid, dos dels quals al Vallès
Oriental. En concret, un d'aquests
punts s'ha obert aquest dimecres al
CAP Corró d'Avall de les Franqueses del Vallès. L'altre, s'ha ubicat al
CAP La Florida de Santa Perpètua
de Mogoda. Ambdós són gestionats
per l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la
Salut i obren cada dia, en horari de
matí i de tarda.
Les persones de 65 anys o més
i les persones vacunades amb
Jansenn ja poden demanar cita a
vacunacovid.catsalut.gencat.cat
per rebre la dosi addicional de la

TERCERA DOSI Professionals sanitàries preparen el vaccí
vacuna contra la Covid-19 en qualsevol d’aquests punts. També s’hi
vacunarà els majors de 12 anys
que hagin de posar-se una primera
o segona dosi, preferiblement amb
cita prèvia.

Menys ingressats
La xifra de persones ingressades
amb Covid-19 a l'Hospital de Mollet ha registrat un descens respecte a les dades facilitades la setmana passada. Segons la Fundació
Sanitària Mollet (FSM), aquest

CONFIANÇA DES DE 1929
CREACIONS EN ALTA JOIERIA
ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:
Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

dimecres hi havia nou persones
hospitalitzades amb la malaltia,
sis menys que la setmana anterior.
Pel que fa a les defuncions per la
Covid-19, l'hospital continua mantenint-se a zero i aquesta setmana
el centre hospitalari ha donat nou
altes.
Tot i que les dades de pressió
assistencial no són alarmants, segons la Generalitat de Catalunya,
el risc de rebrot i la velocitat de
transmisió continuen al Baix Vallès a un nivell molt alt. s.c.

estat nomenat de nou Jutge de Pau
de Martorelles. El ple de dilluns el
va ratificar per exercir el càrrec
durant els pròxims quatre anys. La
proposta es va aprovar amb els vots
a favor de l'equip de govern (ERC),
Martorelles En Comú Podem i Units
per Martorelles. La coalició formada
pel PSC i Més Acció per Martorelles
es va abstenir. Monzó, va accedir al
càrrec l'any 2013 substituint Juan
Prera. L'any 2017 va tornar a ser
escollit pel càrrec i ara, després que
l'Ajuntament convoqués un concurs
públic el mes d'octubre passat, el
ple l'ha tornat a nomenar de nou
Jutge de Pau titular de Martorelles.
Monzó, qui va assistir al ple d'aquest
dilluns, va intervenir al final de la
sessió: "Vull mostrar el meu agraïment per la reelecció per tercera
vegada. Estic molt content i molt
agraït. No us decebré i continuaré
fent-ho el millor que sé", deia.

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

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

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

TOT UN

-40% dte

I MÉS
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equipaments martorelles preveu adjudicar la licitació dels treballs el gener per un import de gairebé 2,4 milions

tribunals

Aprovat definitivament el projecte
per reprendre les obres de La Vinya

L'Ajuntament de
Mollet es persona
en el contenciós
contra el Calderí

s.c.

MARTORELLES. El ple va aprovar definitivament, aquest dilluns, el projecte que permetrà reprendre les
obres de La Vinya. El document, el
qual l'Ajuntament va demanar modificar després que es detectessin
errors en l'execució de l'obra, s'havia aprovat provisionalment en el
ple del mes de juliol passat, després
de dos anys amb l'actuació aturada,
però el Consistori restava a l'espera d'un informe dels Bombers de
la Generalitat per poder donar-li el
vistiplau definitiu en el ple.
Segons l'alcalde, Marc Candela,
el cos de seguretat es va demorar
en enviar aquest informe i un cop
rebut, des del Consistori els van
sol·licitar un canvi en els criteris
d'evacuació en cas d'emergència:
"Avui aprovem el mateix projecte aprovat inicialment el 29 de
juny amb una petita modificació, la instal·lació de dues portes
d’emergència per sobre la grada
que fan que incrementi el cost

dors que formen el govern. Els grups
de l'oposició van mantenir el mateix
sentit del vot que a l'anterior ple: el
PSC-MAPM i Units per Martorelles
(UxM) s'hi van abstenir i Martorelles En Comú Podem va votar-hi en
contra. Des dels comuns, el seu portaveu, Juan Francisco García Caba,
anunciava la decisió del seu partit de
presentar una instància a secretaria
per demanar una auditoria tècnica i
econòmica del projecte.

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet
s'ha personat com a part en el contenciós administratiu interposat
contra el projecte d'urbanització
del Calderí. El ple de dilluns ratificava el decret d'Alcaldia pel qual,
el Consistori defensarà l'acord
pres per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de 19 de març de 2021, que va
aprovar la modificació puntual del
PGOU en l'àmbit del Calderí.

El cas al TSJC
Licitació de l'obra

a l'espera L'Ajuntament va aturar els treballs el setembre del 2019
de l’obra en 14.082 euros més",
anunciava el batlle.
Així, segons aquests criteris, l'aforament a l'interior del centre cultural polivalent serà de 799 persones
(707 a la pista i 92 a les grades)
per a qualsevol mena d'activitats,

menys per a concerts. Per aquestes
actuacions musicals l'aforament
s'amplia fins a un màxim de 971
persones (879 a la pista i 92 a les
grades).
El projecte modificat es va aprovar amb els vots a favor dels regi-

Recuperar l’habitatge llogat
per necessitat
a) En els contractes subscrits des del 6 de juny
del 2013 fins al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’habitatge arrendat per necessitat són les següents:
1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de
l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per
a qualsevol familiar en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els
supòsits de sentència ferma de separació, divorci
o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitatge per necessitat sense que sigui necessari que
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fins que
no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article
9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga
obligatòria«, cosa que significa que si el contracte es troba en el termini contractual pactat,
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat
fins que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari
haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos
d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi
a necessitar.
6. No és suficient només la mera comunicació

El contenciós, presentat formalment pels grups de Mollet en
Comú, Ara Mollet ERC i la CUP en
le marc de la campanya de la plataforma Slavem el Calderí, es tramita
davant la secció segona de la Sala
Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC).
El ple va ratificar la personació
amb els vots a favor de tots els
grups i les abstencions de Mollet
en Comú i Ara Mollet ERC MES.

seguretat s'ha registrat una reducció del 20% en accidents de trànsit

consultori

El règim serà diferent segons la data del contracte d’arrendament:

Per altra banda, durant el ple també es va aprovar la nova licitació
del contracte de les obres per un
import de 2.394.284,21 euros, IVA
inclòs. Aquesta licitació arriba després que en el ple de juliol es decidís
rescindir el contracte a l'empresa
que havia iniciat l'obra. L'Ajuntament preveu que els treballs puguin adjudicar-se el mes de gener i
que el termini d'execució de l'actuació sigui de 8 mesos.

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat,
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres mesos.
Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retornar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indemnitzi per les despeses que ha comportat el seu
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat
equivalent a una mensualitat per cada any que
quedés per complir fins a completar a tres, tret
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de
força major.
b) En els contractes subscrits des del 5 de març
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàusula no podrà invocar-se la recuperació.
iker cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

Lleuger increment dels
robatoris amb força a
domicilis de Sant Fost
SANT FOST. Els robatoris amb força a domicilis de Sant Fost han incrementat lleugerament en el darrer any. En concret, s'ha
passat de 37 a 42 robatoris amb força a
l'interior de domicilis i s'han practicat nou
detencions de persones relacionades amb
aquests delictes. Així ho indiquen les dades
facilitades pels Mossos d'Esquadra durant
la Junta Local de Seguretat, celebrada el
passat 24 de novembre a l'Ajuntament de
Sant Fost.
Amb tot, segons la policia catalana, s'ha
registrat un manteniment contingut dels
fets penals en relació amb el 2019. De fet,
els delictes més usuals al municipi són les
estafes per internet. En el darrer any se
n'han produït 77.

Reducció dels accidents en un 20%
Pel que fa a les dades de la Policia Local,
destacar que en els últims quatre anys (des
del 2017) no hi ha hagut cap víctima mortal en accidents de trànsit al municipi. Així
mateix, en el darrer any s'ha registrat una
reducció del 20% en els accidents de trànsit

a la via pública. Segons dades dels agents locals, la majoria d'accidents són xocs i encalços lleus que es produeixen a la carretera
B-500.

Fa quatre anys, des del 2017,
que sant Fost no registra cap
víctima mortal en accidents de
trànsit produïts a la localitat
Mentre que del 2020 al 2021 s’ha produït
un augment a l’atenció a les incidències a la
via pública. En concret d’un 7%. Segons la
Policia Local, els dies que més incidències
es produeixen són els dijous i divendres a
les 7 h, a les 15 h, a les 23 h i a les 24 h.
L’alcaldessa Montserrat Sanmartí, i el primer tinent d’alcalde Alberto Bastida, van
presidir la Junta Local de Seguretat que es
va celebrar el passat 24 de novembre. En la
trobada van assistir els diferents cossos de
seguretat d'àmbit supramunicipal, així com
la Policia Local i Protecció Civil.
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medi ambient la població de peixos a la zona afectada encara no ha assolit els nivells previs a l'incident

El riu Besòs, gairebé recuperat dos anys
després de l'incendi a l'empresa Ditecsa
arxiu

BAIX VALLÊS. El pròxim 11 de desembre farà tot just dos anys que
va tenir lloc l’incendi ocorregut a
l’empresa Ditecsa, ubicada a Montornès del Vallès i dedicada al reciclatge de dissolvents, que va comportar abocaments tòxics al medi
fluvial, així com al sistema de sanejament, provocant greus danys en
el riu Besòs i en l’EDAR Montornès.
Segons les dades del Consorci
Besòs Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el tram de
riu Besòs afectat es troba totalment recuperat, excepte per les
poblacions de peixos que tenen
una velocitat de recuperació més
lenta i necessiten més temps per
estabilitzar-se i assolir els nivells
anteriors a la catàstrofe. Un cop
ocorregut l’incident, ACA i Consorci van activar el pla de xoc, que es
va desplegar entre desembre de
2019 i juliol de 2020 i al cap de sis
mesos, els diferents mostrejos de
la zona van constatar que la toxicitat i contaminació al medi pràc-

ticament havien desaparegut, tret
d’un plomall d’aigua subterrània
contaminada localitzada i situada
en un radi d’aproximadament 300
metres al voltant de la zona sinis-

l'evolució dels diferents
paràmetres de qualitat del
riu són analitzats de manera
habitual per l'aca
trada, que va ser posteriorment
acotat i tractat amb sistemes de
remediació per part de l’empresa
responsable.
L’evolució dels diferents paràmetres de qualitat del riu són analitzats per l’ACA dins el marc del
Programa de Seguiment i Control
que realitza de manera habitual.
Per la seva banda, l’empresa
responsable dels danys està duent
a terme un projecte de restauració, inclòs dins de l’expedient de
Responsabilitat Ambiental que es

mortaldat La població de peixos és la que més triga en recuperar-se
tramita des de l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada a Barcelona
(OGAU) i que té l’objectiu garantir
la restauració de l’entorn afectat.
L’ACA està sent l’encarregada de
fer-ne el seguiment i l’assessorament tècnic d’aquest expedient.

les saques per a la recollida de la poda són 100% reciclades a partir d'ampolles de plàstic

Aquests treballs inclouen també
la descontaminació de l’aqüífer,
que va quedar acotat al recinte de
l’empresa, i fa uns mesos que es va
posar en servei la planta de descontaminació de les aigües subterrànies.

LA CAusA pEr dELICTE
MEdIAMBIEnTAL,
oBErTA ALs juTjATs
Encara resta oberta la causa judicial
que instrueix el jutjat de Granollers,
després que el febrer fos admesa a
tràmit la querella presentada per la
Fiscalia de Medi Ambient contra l’empresa per delictes contra els recursos
naturals, el medi ambient i la flora i
la fauna, de la qual el Consorci Besòs
Tordera i l’ACA també s’han personat
com a acusació particular. El passat
mes de juny van tenir lloc les declaracions dels treballadors que hi eren en
el moment dels fets, així com del director general i del màxim responsable
a Catalunya. El gener hi ha previstes
noves declaracions i és molt probable
que, amb aquestes, es doni per conclosa la instrucció.
Incorporat dintre d’aquest mateix
procediment s’està gestionant l’expedient sancionador que el Consorci va
obrir a l’empresa cinc dies després dels
fets, el 16 de desembre de 2019, pels
danys ocasionats en el sistema de sanejament. Aquest expedient preveu una
indemnització de 395.276,37 euros per
al rescabalament dels danys ocasionats
a les instal·lacions de sanejament i una
sanció per valor de 401.276,37 euros.

el web de l'ajuntament està pensat com a eina pedagògica

Sant Fost implanta la recollida de poda mollet obre un portal
porta a pota i instal·la minideixalleries interactiu sobre medi ambient
aj. sant fost

aj.sant fost

mOLLET. L’Ajuntament ha creat un
nou portal web interactiu amb informació i recursos sobre el medi
ambient de la ciutat. Està format
per les àrees temàtiques de la biodiversitat i els espais verds, l’energia, la gestió de residus, l’aigua, la
promoció ambiental i la mobilitat
i la qualitat de l’aire.
L’usuari pot navegar per les
àrees temàtiques i clicar sobre les
diferents icones o dibuixos. Els
enllaços permeten accedir a jocs

la saca Està feta a partir de 117 ampolles de plàstic reciclades

minideixalleries

SANT FOST DE cAmpSENTELLES.

de saques fetes amb ampolles de
plàstic. En concret, cada una de les
saques ha estat feta amb 117 ampolles de plàstic reciclades.
Aquesta recollida porta a porta de
poda i restes vegetals té la intenció
de fer més eficient el servei i evitar
abocaments incontrolats de restes de poda a l’espai públic. El nou
servei de recollida és gratuït pels
empadronats al municipi de Sant
Fost de Campsentelles. Per aconseguir la saca cal trucar al telèfon de
l'Ajuntament (93 579 69 80).

Amb l'objectiu de fomentar i facilitar el reciclatge de residus especials, l'Ajuntament ha instal·lat
quatre minideixalleries en diversos punts del poble. En elles es poden dipositar piles i bateries, CDs,
DVDs, cartutxos d'impressora,
bombetes de baix consum i LED i
residus d'aparells elèctrics i electrònics de petit format.
En concret, s'han instal·lat al pavelló esportiu municipal, al CEM
Can Lladó, a la carretera de Bar-

celona (a la cantonada del carrer
Verge del Pilar entre la parada
d'autobús i l'illa de contenidors) i
a Mas Llombart (a la carretera de
Badalona, al costat de la parada
d'autobús).

Nou servei de recollida de poda
Per altra banda, l'Ajuntament ha
posat en marxa un sistema de recollida de poda porta a porta amb
saques 100% reciclables. El municipi és el primer de Catalunya
en iniciar aquest servei a partir

interactius, exposicions virtuals,
vídeos, informació d’interès, bones pràctiques o projectes que es
portin a terme a la ciutat.
L’objectiu principal del portal
interactiu és apropar a la ciutadania els projectes i activitats ambientals que s’estan duent a terme
a la ciutat, especialment com a
recurs complementari per als centres educatius, fomentant parallelament la participació ciutadana
en aquest àmbit.

Espai Gos alerta de martorelles instal·la
la troballa d'agulles una quarentena
en saltxitxes
de caixes niu
mOLLET. L'entitat molletana Espai

mARTORELLES. L'Ajuntament ha

Gos ha alertat de la troballa de salsitxes amb agulles –una segons li
consta a la Policia Municipal– per
la zona de la plaça Mercè Rodoreda i el carrer Feliu Tura. Espai Gos
avisa que no és la primera vegada
que se'n detecten a Mollet i recorda el perill que pot comportar per
a les persones i els animals.

instal·lat una quarantena de caixes
niu per fer el seguiment de les aus
insectívores del municipi a la zona
de la Riera, a la plaça Catalunya, al
safareig de Can Camp i a la Masia
de Carrencà. L'actuació està inclosa
dins el pla de biodiversitat urbana
que s’està redactant. També es va
col·locar una caixa niu per a xots.
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MEDI AMBIENT MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES BATUDES I DELIMITAR-LES ALS ESPAIS MENYS CONCORREGUTS, ALGUNES MESURES

Acord d'un nou protocol per fer
més segures les batudes de caça
arxiu

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural ha
acordat amb la Diputació de Barcelona i la Representació Territorial a Barcelona de la Federació
Catalana de Caça signar un protocol que implementarà una sèrie de
mesures per incrementar la seguretat en les batudes de caça que es
realitzin en onze espais naturals
protegits de les comarques de Barcelona i la Catalunya Central, entre
els quals els parcs de les serralades Litoral i de Marina.
Precisament, el parc de la serralada Litoral, va ser l'escenari
el passat 30 de gener de la mort
d'una persona que recollia pinyes als boscos de Santa Maria de
Martorelles pel tret d'un caçador
que participava en una batuda de
senglars i que va conmocionar la
població en un moment, en plena
pandèmia, en què moltes persones
sortien a passejar pels camins i
boscos de la serralada.

SENGLAR La temporada de caça és entre setembre i març
En aquest sentit, l’objectiu final
del protocol, segons la Generalitat,
és que les batudes siguin més segures tant per a les persones caçadores
com per a la resta d’usuaris, i la idea
és més endavant replicar aquestes
mesures a altres batudes que es facin en espais protegits, però també
en aquells que no ho siguin.
Així doncs, l'acord inclou una

sèrie d’accions, algunes de les
quals ja estan funcionant per iniciativa dels parcs i dels caçadors,
que incorporaran totes tres entitats signants. Aquestes mesures
són: informació anticipada a tots
els usuaris de l’organització de
les batudes; senyalització dels accessos; presència de personal informador; divulgació a les xarxes

socials; planificació de les batudes
fora dels llocs més concorreguts;
promoció de Bones Pràctiques de
la caça, i dignificar les peces de
caça i fomentar el component gastronòmic.
"En els espais naturals protegits, conviuen una sèrie d’usos
tant tradicionals com de nova
creació. L’atractiu d’aquests ecosistemes que es troben en un grau
de conservació superior atrau un
nombre de visitants que durant
alguns períodes i zones assoleix
màxims que necessiten una regulació que els permeti ser compatibles amb la temporada de caça
que va de setembre a març", expliquen des de la Generalitat.
Per la seva part, des del govern
de Santa Maria de Martorelles, en
veu del seu alcalde, Rodolf Casas,
feliciten els diferents ens per haver pres aquesta determinació.
"És gratificant veure com la
pressió que hem fet des de diferents municipis per forçar una
millora en la informació, d'un
tema tan important com és el de
la cacera, a la fi ha obtingut un
consens. Esperem que això, sigui el començament d'una nova
llei de caça a Catalunya", conlou
Casas.

Setè Premi de
Treballs Acadèmics
Sergi Mingote
MOLLET. La Fundació RIVUS posa
en marxa el 7è Premi de Treballs
Acadèmics Sergi Mingote, que té
per objectiu promoure i reconèixer la feina dels estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius que
han dedicat els seus treballs de
recerca o treballs escrits de mòdul
a l'aigua o als entorns fluvials. La
temàtica del premi és la importància de l’aigua com a recurs escàs,
els seus usos, la importància de la
seva preservació i els processos de
depuració de les aigües residuals,
així com els usos dels entorns fluvials. El termini per presentar els
treballs finalitzarà el 17 de juny.

Nova trituradora per
a l'ADF La Conreria
BAIX VALLÈS. Diumenge es va realitzar a Sant Fost l'assemblea general de l'ADF La Conreria, en un
acte en què es va presentar la nova
trituradora vegetal, que es posarà
en servei per millorar el manteniment dels boscos.

dv, 3 desembre 2021

10

EQUIPAMENTS

SERVEIS SOCIALS ES VA FER UN TRIPLE HOMENATGE A QUI VA SER DIRECTORA DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS

Els centres
cívics de Mollet
tancaran per Nadal

Una Dona d'Aigua amb
l'empremta de l'ISMD per
homenatjar Montse Tarrés

MOLLET. La majoria d'equipaments
públics tancaran del 24 de desembre al 7 de gener, tot i que hi ha algunes excepcions. L'OAC romandrà
tancada només els dies 24 i 31 de
desembre. El Centre Cívic de Can
Borrell tancarà del 21 de desembre
fins després de reis. El Centre Cívic
de Can Pantiquet obrirà de 9 a 15.30
h el 27, 28, 29 i 30 de desembre, i
tancarà el 24 de desembre i del 31
de desembre al 8 de gener. L'Espai
Sant Jordi obrirà els dies 28, 29 i 30
de desembre de 15.30 a 19.30 h i el
31 de desembre de 15.30 a 18 h. El
Casal d’avis del barri de Lourdes
tancarà els dies 24 de desembre i 6
i 7 de gener. La Biblioteca tancarà
del 24 de desembre al 2 de gener.
El Museu Abelló tancarà els dies 25
i 26 de desembre i 1 i 6 de gener. I
EMFO tancarà els dies 7, 24 i 31 de
desembre i el 6 de gener.

Defuncions

s.c.

A LA SEU DE L'ISMD Usuaris i professionals del centre hi han volgut deixar la seva empremta a la Dona d'Aigua

MOLLET DEL VALLÈS
24/11 José Santos Ayala
25/11 Francisco González Luque
25/11 Cecília Pérez Barea
27/11 Ángel Salvachua Zornoza
27/11 Encarnación Jiménez Gil
28/11 Isidro Salustiano Carpio García

96 anys
73 anys
94 anys
67 anys
84 anys
67 anys

MARTORELLES
29/11 Carlos González Gallardo

57 anys

LA LLAGOSTA
30/11 Concha Pérez González

87 anys

MONTMELÓ
27/11 Gerardo Martín Arranz

90 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
26/11 Francisco Javier Tovar Porras
26/11 Josefa Botello Rodríguez
27/11 Fructuosa Marina Revilla

48 anys
75 anys
85 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

MOLLET. L'Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats (IMSD)
de Mollet va acollir dijous al matí
un emotiu homenatge a qui va ser
la seva directora des del 1997 fins
al passat octubre, quan va morir
als 65 anys.
L'entrada del centre acull des de
dijous un triple record ben visible
per a Tarrés: un arbre plantat durant l'acte; l'escultura d'una rosa
amb la inscripció Seguim creixent
amb tu, Montse; i una gran Dona
d'Aigua a la qual usuaris i professionals de l'ISMD, així com la resta
d'assistents, hi van voler deixar la
seva empremta ben acolorida.
L'homenatge es va celebrar just
el dia abans del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat,
i al manifest del centre amb motiu

d'aquesta jornada –llegit per una
usuària, Irene Expósito– no hi va
faltar, evidentment, un record per

a l'exdirectora, de qui deien que ha
estat "una de les persones que
més ha fet pel nostre col·lectiu

a Mollet". "La Montse Tarrés ha
dedicat la seva vida a atendre i
defensar els drets i el benestar
de les persones amb discapacitat. Hi ha aportat el seu caliu,
amor per la feina i per la seva
gent. La tindrem sempre al nostre cor", hi afegia Expósito.
Sobre Tarrés també s'hi van referir la regidora de Serveis Socials,
Ana María Díaz, i l'alcalde, Josep
Monràs. Díaz assegurava que la
commemoració d'enguany del
Dia Internacional de les persones
amb Discapacitat era especial,
per la pèrdua de la directora. "Fa
poques setmanes es va aturar
el motor del nostre centre, la
Montse Tarrés, però continuarem treballant i lluitant en nom
seu. Ens ha deixat la seva llum
per il·luminar el camí perquè
tot tiri endavant", deia l'edil, qui
també celebrava que amb aquests
elements inaugurats, "la Montse
sempre hi serà al centre, a l'entrada, i la trobarem cada vegada
que hi vinguem".
El batlle, per últim, explicava que l'homenatge és "un petit
símbol a la feina fantàstica que
durant tants anys va fer la Montse, i perquè continuem pensant
que ens segueix empenyent en
aquest projecte". s.c.

OBITUARI CAP DE LLISTA SOCIALISTA AMB EL RETORN DE LA DEMOCRÀCIA, HA MORT A 67 ANYS

Mor Isidro Carpio, regidor
de Mollet entre 1979 i 1987
MOLLET. El passat cap de setmana va
morir Isidro Carpio García, qui va
ser el primer cap de llista dels socialistes a l'Ajuntament de Mollet amb
el retorn de la democràcia. Carpio
va morir a Mollet als 67 anys.
Nascut a Salamanca el 1954, en
l'àmbit laboral, Carpio va ser administratiu al ram del metall, criminòleg i cap de gestió de serveis
a clients d'ADIF. El 1973 es va traslladar a Barcelona, on va començar
a treballar a l'empresa d'electrodomèstics New Pol de Martorelles.
El 1976 es va incorporar a la UGT
i el 1977 a la Federació Socialista
Catalana del PSOE.
Restablerta la democràcia, va formar part de l'Agrupació Socialista
de Mollet del Vallès, de la qual va ser
primer secretari. Va ser cap de llista
a les primeres eleccions municipals
de la democràcia celebrades l'abril
de 1979, guanyades pel PSUC, i va
exercir com a primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Mollet. En
aquell primer mandat també va ser

ISIDRO CARPIO
regidor de Governació.
El 1983 va tornar a encapçalar les
llistes del PSC, que van guanyar les
eleccions amb el 40,76% dels vots,
però no va aconseguir l'Alcaldia,
que va ostentar Carme Coll, a conseqüència del pacte entre el PSUC
i CiU. Durant aquest mandat va ser
diputat provincial de Barcelona.

En discrepància amb la línia més
catalanista del PSC de l'època, va
deixar el partit el 1987, després
que Montserrat Tura el rellevés,
amb el suport de la direcció del
partit que cercava un perfil diferent al de Carpio. Aquell mateix
any es va traslladar a Andalusia,
on va estar treballant uns anys. El
1992 va tornar a Catalunya i més
tard es va incorporar a Àgora Socialista, un corrent intern del PSC
creat el 1998, que va ser expulsat
del partit i que propugnava la unitat del PSC i el PSOE, un fòrum del
qual va ser president.
El 2013, juntament amb un grup
d'exmilitants del PSC, va encapçalar una plataforma per constituir
un nou partit d'ideologia socialista
que aposta per una ideologia més
espanyolista que el PSC: el Partit
Socialista Popular de Catalunya,
del qual va ser secretari general.
La cerimònia de comiat es va celebrar dimarts al matí a l'església
de Sant Vicenç.
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L’expert respon

Si vas comprar un cotxe
entre 2006 i 2013, pots
recuperar una part del preu
El Tribunal Suprem (TS) està
confirmant les sancions que
l’any 2015 va imposar la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència (CNMC) contra 21 fabricants d’automòbils
a Espanya per atemptar contra la competència en detriment de l’interès dels consumidors. Concretament, el TS
considera acreditat que més
d’una vintena de fabricants de
marques de vehicles (quasi la
pràctica totalitat del mercat
automobilístic espanyol) es
van coordinar i van intercanviar informació sensible entre
abril de 2006 i agost de 2013
per fixar preus i oferir menors
descomptes als clients. És a
dir, van actuar com un càrtel,
figura prohibida per la legislació a Espanya i la Unió Europea, motiu pel qual se’ls va
imposar sancions per un total
de 171 milions.
Les empreses van contravenir la llei actuant amb
la intenció demostrada de
protegir els seus propis interessos perjudicant els dels
seus clients amb «l’intercanvi
constant d’informació confidencial comercialment sensible». Per tant, les persones
que es van veure afectades
per aquestes pràctiques il·lícites durant els anys que es
van desenvolupar tenen dret
a reclamar en concepte de
danys i perjudicis. Diverses
estimacions assenyalen que
el total de vehicles afectats
supera els 10 milions. Les reclamacions afecten la pràctica totalitat de les marques de
vehicles del mercat.

reclamació així com les persones que van constituir un
lísing o rènting. En cas d’haver comprat el vehicle durant
aquests anys i haver-lo venut
posteriorment, es manté la
possibilitat de reclamar acreditant documentalment la
transacció. Orientativament,
es considera que l’import a
recuperar se situa entre el
10% i el 12% del cost de l’automòbil. Una quantitat que
cal incrementar amb els corresponents interessos generats des del moment de la
compra. El termini màxim per
interposar la nostra reclamació és d’un any.
Des de Col·lectiu Ronda, en
col·laboració amb Asufin, iniciem una campanya per reclamar en concepte de danys i
perjudicis en representació de
les persones que es van veure
afectades per aquestes pràctiques. Asufin és una entitat
amb la qual hem treballat en
diverses ocasions i és avantatjós per a les persones que volen reclamar, ja que redueix el
cost al fer demandes col·lectives i queden exempts del risc
d’abonat costes judicials.
Tota la documentació i dades
es poden adreçar al següent
enllaç:

La reclamació la pot fer tothom que adquirís un vehicle
nou en el període comprés
entre abril de 2006 i agost de
2013. Empreses i autònoms
també poden instar la seva

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

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

www.cronda.coop

HABITATGE DESENES DE PERSONES VAN DEMANAR UNA SOLUCIÓ HABITACIONAL PER A LA FAMÍLIA

L'Ajuntament de Mollet pagarà
una pensió a una família després
que hagi estat desnonada
s.c.

MOLLET. La mobilització social
d'aquest dimecres va tenir finalment resposta per part de l'administració local. La Vasi i la seva
família dormiran en un apartahotel de la Llagosta, costejat per
l'Ajuntament de Mollet, després
que dimecres s'efectués el seu desnonament. A les 12 h s'esperava la
comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra per desnonar una família
del número 63 de Gaietà Vínzia.
Amb mitja hora de retard hi arribaven i hi trobaven desenes de
ciutadans que volien donar suport
a la família i clamaven contra la
"inacció" de les administracions.
"Ja haurien de ser en un pis social, haurien de tenir ja una alternativa habitacional per part
de serveis socials i no hauríem
d'haver arribat fins aquí", deien
membres de la PAH, megàfon en
mà, des de la finestra del pis que
minuts més tard va ser desnonat.

Pis d'un particular
El desnonament no va tenir cap
complicació. De fet, des de la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge ja explicaven en tot moment
–i així li van fer saber als Mossos
d'Esquadra quan van arribar– que,
tractant-se d'un pis d'un particular, no hi posarien cap resistència.
En aquest sentit, des de la finestra
també havien dit, durant l'espera
a la comitiva judicial: "No hi som
aquí per aturar el desnonament,
sinó per trobar una solució".
Un cop produït el desnonament,
tots van marxar cap a l'Ajuntament
encapçalats per una pancarta que
reclamava: Solució per a Vasi. Alternativa habitacional digna.
A la porta de la Casa de la Vila,
van fer un tímid intent d'entrar a

MEMBRES DE LA PAH A la finestra del pis, abans que arribés la comitiva judicial
l'Ajuntament, aturat per la Policia
Municipal. Però també es va valorar acampar-hi fins que el consistori trobés un lloc perquè aquesta
família hi pogués dormir. Més tard,
serveis socials va fer entrar la Vasi
per reunir-s'hi i trobar-hi una solució. Finalment, l'Ajuntament ha
accedit a pagar-los una pensió en
un apartahotel a la Llagosta fins
a tenir una resolució de la Mesa
d'Emergència.

Dificultats d'accés a una llar
La Vasi i la seva família vivien des
de fa més de deu anys en aquest pis,
del qual els propietaris no han volgut renovar el lloguer per poder recuperar el seu habitatge. Això, però,
va esdevenir un problema d'accés a
l'habitatge "perquè cap immobiliària volia fer-los un contracte,
bé per falta de garanties econòmiques, bé perquè ja sabem molt
bé el que costa que a aquesta ciutat es facin lloguers depenent de
la raça o el país", apunten des de la
PAH, tenint en compte que la Vasi
és de Romania.

DESNONAMENT D'UN
PIS DE CAIXABANK,
ATURAT UN MES
■ Dilluns, la pressió de la PAH i dels

Serveis Socials de l'Ajuntament va aconseguir aturar el desnonament del Mohamed i els seus dos fills menors, que
viuen en un pis ocupat del carrer Rafael
Casanova, propietat de BuildingCenter
(CaixaBank). El Mohamed, sense ingressos i a l’espera de la renda garantida, va
accedir a través d’una màfia al pis, sobre
el qual ja hi havia una ordre de desnonament. Finalment, el jutjat número 3
de Mollet va accedir a aturar el desnonament i ha donat un mes de marge. La
solució, però, és complicada ja que el
Mohamed no està emparat per la moratòria de desnonaments ni pel decret
d'obligatorietat de lloguer social, ja que
l'ocupació és posterior a 2019, i això fa
que no es pugui acollir a les situacions
d'emergència. Des de la PAH demanen
un acompanyament perquè pugui rebre
ajuts i aconseguir un pis de lloguer baix.

SOLIDARITAT SERÀ DEL 6 AL 16 DE DESEMBRE I S'HI PODRAN COMPRAR FINS A ELECTRODOMÈSTICS

Càritas muntarà una botiga solidària
al vestíbul de la Sala Fiveller
MOLLET. De dilluns 6 al dijous 16 de
desembre, Càritas Mollet muntarà
una botiga solidària al vestíbul de
la Sala Fiveller amb articles de regal i per a la llar. Els dies feiners
hi seran de 17 h a 20 h i la botiga
solidària també estarà oberta als

matins els dies festius.
Càritas ja havia organitzat altres
anys tómboles a Mollet, però en
aquest cas han optat per una proposta diferent. Al vestíbul de la Fiveller hi vendran des de coberts i
carmanyoles, fins a electrodomès-

tics, fruit de diverses donacions
per part d'empreses de l'entorn.
D'una banda, permetran a la ciutadania adquirir aquests productes a preus baixos; i alhora la botiga solidària servirà per recaptar
fons per a Càritas.
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solidaritat al conjunt de la comarca els donatius han caigut un 70%

L'aportació de diners
pel Gran Recapte cau
a la meitat a Mollet
MOLLET. El Gran Recapte d'Aliments va tancar el cap de setmana passat registrant un
fort descens de les aportacions respecte a
l'any anterior. Segons el coordinador de la
iniciativa a Mollet, Alfons Collado, aquesta
edició –que comptava com a novetat amb la
participació del petit comerç de la ciutat, a
banda dels supermercats i el Mercat Municipal–, ha registrat una davallada del 50%
en les donacions respecte a la recaptació
acumulada l'any passat.
"No ha anat massa bé. Tant la gent que
ha comprat als supermercats com al
mercat no ha donat tant", lamentava Collado qui afegia que l'actitud del ciutadà ha
variat i que "les compres durant els dies
de recaptació també han estat menors,
potser a causa de la inflació i que la ciutadania en general ens hem empobrit",
apuntava el coordinador del Gran Recapte
a Mollet.
Amb tot, Collado agraïa la bona tasca dels
col·laboradors, enguany 74, i també dels
comerços participants, en especial el Forn

i Pastisseria Prat: "Han fet una bona feina.
Han aconseguit incrementar en un 10%
els donatius que els van fer l'any passat
als seus establiments", deia Alfons Collado, agraït.

Reducció generalitzada
Mollet no ha estat l'únic municipi en patir
aquest descens de la recaptació que enguany, mantenia el mateix format que l'any
passat de donació econòmica a les caixes
dels supermercats, mercats i petits comerços. De fet, la davallada ha estat generalitzada al conjunt de Catalunya i també al Vallès
Oriental. A la comarca les aportacions han
caigut un 70% –enguany s'han aconseguit
al voltant de 7.000 euros, mentre que l'any
passat se'n van recaptar 29.390.
Amb tot, Collado recorda que les donacions en línia es mantindran actives fins al
dia 11 de desembre. També les aportacions
econòmiques a través de Bizum –al número
33596– es poden continuar fent durant tot
l'any.
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Arriba la (Re)volta
Lledonera a Mollet

La Plana Lledó va ser l’escenari, diumenge, de la primera (Re)volta impulsada per Òmnium al Vallès Oriental, amb l’assistència de més 40 persones. Cucúrbita vam guiar aquesta passejada des de Can Lledó fins a la Tramolla, on va tenir lloc el col·loqui i un petit aperitiu. Nosaltres només vam posar el fil conductor
de la història del barri per teixir les lluites passades i les presents, però les protagonistes van ser les entitats i participants amb el seu testimoniatge.

MARC

FERNÁNDEZ
Membre de Cucúrbita

A

ls anys seixanta, en ple esclat demogràfic, es van construir els pisos
del Sala amb tota la urgència i picaresca. Els seus inquilins van arribar
abans que els carrers, l’aigua, l’enllumenat,
l’escola o els serveis sanitaris. Eren gent humil que venia principalment d’Andalusia,
Extremadura i l'Aragó per treballar a la indústria que creixia al llarg del Besòs, atrets
pel seu preu assequible. Aquell barri aïllat
per la via del tren, va ser el bressol d’un
moviment veïnal que va capgirar Mollet.
La primera manifestació va transcórrer per
l’antiga carretera per reclamar l’abastiment
d’aigua fins que la van dissoldre els grisos.
Amb aquell precedent, el 1974 es va formar
l’AV de Plana Lledó, que va ser el primer
paraigües legal per organitzar-se, i també
l’exemple per a les que van seguir. La seva
tasca reivindicativa va ser fonamental per
aconseguir les millores necessàries al barri.
L’Antonio Sánchez, el Gato, va recordar el
padre Juan, del seu pare, el Julián, del Vega
i, amb especial èmfasi, el Bernabé Soto.
Ayuntamiento: nosotros ponemos la primera
piedra, pon tú la última teja, deia un mural
pintat durant una acció al solar del passatge
Borrell que reclamava la construcció d’un
parvulari i l’obertura d’espais verds públics
al barri el 1975. El Jaume Noró va repassar
l’evolució de l’escola al barri, amb l’acadèmia Viñas, la Cervantes o el Sant Gervasi, i
per fi el Salvat Papasseit; i la lluita contra les
permanències, per l’escola pública, laica i en
català. Amb la confluència entre diferents
sectors i amb el pas dels anys, van arribar
els èxits. Els nous passos sota la via, el parc
de l’era del sindicat (avui plaça Joan Miró)
o la reserva d’espai del (després polèmic)
Parc dels Colors; el casal d’avis Sant Jordi,
l’escola Abelló, el nou ambulatori, el centre
cívic l’Era, el Lledoner; o la darrera reforma
integral, entre d’altres.
Amb tots els canvis i la construcció del
sector sud de Gallecs, el barri queda perfectament integrat a la trama urbana i
sembla haver superat l’etiqueta de barrio
sin madre. Però és així? Fins ara s’ha mantingut com a barri d’acollida de la nova
migració global per ser el més assequible.
Així, a part de ser el més densament poblat
de Mollet, n’és el que té major percentatge de població nascuda fora del país, i no
per casualitat, el que té un nivell de renda
més baix. L’Enric va parlar de la segregació
escolar, la Concepció (de Mollet Acull) va
apuntar les dificultats que tenen les persones nouvingudes per empadronar-se
i la vulneració de drets que això suposa i
la Sagra va preguntar-nos molt encertadament on són avui aquestes persones i com

LLUITADORS Imatge de la manifestació 1978 convocada per la Comissió en Defensa de Gallecs al seu pas per l'avinguda Caldes

Fins ara, Plana Lledó s'ha mantingut
com a barri d'acollida de la nova
migració global i és el més poblat i
amb una renda més baixa
podem treballar-hi plegades.
El barrio sin madre, per sort, té l’Ana
Mejías, veïna de tota la vida i portaveu de
la PAH, que agafava de la mà la Vasi quan
molt valenta ens va compartir el seu cas
entre llàgrimes i aplaudiments. Mentre escric aquestes línies la PAH de Mollet torna
a ser notícia perquè ha aturat un altre desnonament amb presència de la Brimo, el del
Moha i dos menors al seu càrrec. Mollet és
referent arreu en la lluita pel dret a l’habitatge. L’Ana ens va explicar com treballen
des de l'empoderament de les afectades
(especialment dones racialitzades) tot acceptant les diferències i formant una gran
família intercultural, alhora va denunciar
les màfies que s’aprofiten de les més vulnerables tot fent negoci amb els pisos ocupats.
L’actual junta de l’AV no va participar
d’aquesta primera Revolta per estar impulsada per Òmnium, fet que ens ha de fer
reflexionar a totes sobre aquesta bretxa
generada dins el nostre teixit social i com
podem reparar-la. Per això la Juani no va
parlar en nom de l’AV, però va explicar les
dificultats que tenen per arribar a noves
sòcies més joves i per mobilitzar les actuals. Jovent mobilitzat i amb idees n’hi ha.
El José i el Rubén, caps de les colles Morada i dels Torrats van destacar que tot i
treballar a nivell de ciutat, fa temps que
volen anar més enllà de dinamitzar la festa major, col·laborant amb altres entitats i
creant activitats regulars per la gent dels
barris. Tanmateix el Jubal i l’Ona, de l’Esplai Tuareg van comentar com cada cop

PASSEJADA Un dels moments de la trobada de diumenge, amb uns 40 participants
estan acollint més canalla del barri per
educar en el lleure amb una visió transformadora. Ambdues entitats amb seu al CC
l’Era intenten que deixi de donar l’esquena al barri i reclamen més espais. El Jose
Luís, el Jose Maria i la Claudia, d’Atzarola,
van mostrar la seva visió més polititzada.
Prioritzen donar suport a la PAH i crear
estructures populars per fer front a les
necessitats de la classe treballadora, com
per exemple l’escoleta popular, que té cura
de la canalla mentre les mares resolen els
seus casos a l’assemblea d’assessorament
col·lectiu de la PAH. Fa poc van intentar
ocupar una oficina abandonada del BBVA
per acollir aquestes activitats, el que anava
a ser l’Espai Popular les Guijarro.
De moment les acull La Tramolla, l’escola d’arts escèniques que dirigeix el Ferran
Jiménez. Per una banda, és un projecte
d'autoocupació que vol fer accessible el teatre i la dansa des dels valors de l’economia

solidària (actualment busca constituir-se
en cooperativa amb l’acompanyament de
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental).
De l’altra, pretén ser un espai de gestió
comunitària. El seu garatge acull també al
grup de consum Cinc Quarteres. La Raquel,
veïna i cistellaire, ens va explicar com més
de vint famílies s’organitzen per abastir-se
de producte agroecològic tot fent pedagogia vers la sobirania alimentària, doncs
defensar la terra és defensar la pagesia, i
va reivindicar com a part del barri i la seva
cultura les tapes de l’Herminia i la Gamba.
El Gato, recordat i estimat al barri, és qui va
tancar el diàleg amb una intervenció que
ens convida a trobar els punts en comú i fer
pinya entre els moviments socials i el teixit
associatiu, a apropar-nos a les necessitats
de les més desfavorides, recuperar el caràcter reivindicatiu, a compartir lluites des
d’allò local per construir un dic contra els
discursos d’odi i el capitalisme.
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PLE MOCIONS PER DEROGAR LA REFORMA LABORAL I PER UN NOU MODEL ENERGÈTIC

Mollet reclama a l'Estat un
fons per compensar la pèrdua
d'ingressos de les plusvàlues
MOLLET. El Ple de l'Ajuntament ha reclamat
al Govern de l'Estat solucions per fer front
a la caiguda d'ingressos que patiran els ens
locals després de la sentència del Tribunal
Constitucional que suspèn l'actual càlcul de
l'impost de plusvàlues, una important font
d'ingressos per a les arques municipals.
Ara Mollet ERC MES, Mollet en Comú i Ciutadans presentaven dilluns al Ple una moció
consensuada que demana a l'Estat, un fons
extraordinari inclòs en els pressupostos
estatals de 2022 per compensar la pèrdua
d’ingressos que ocasioni aquesta sentència
a curt termini. La proposta, aprovada per
unanimitat, també demana crear un fons
permanent de compensació en favor dels
ajuntaments per la reducció d’ingressos que
generarà el nou mètode. I és que, segons la
moció, les primeres estimacions fetes apunten que amb la nova metodologia proposada pel govern central després de la sentència, s’hauria ingressat al voltant d’un 30%
menys del que s’ha ingressat per plusvàlues
en el que portem d’exercici 2021.
Més enllà de les repercusions de la sentència, els grups municipals van posar ènfasi en la
necessitat de promoure una nova llei de finançament dels ens locals, perquè "esdevinguin
uns governs amb capacitat de transformació i puguin desenvolupar amb qualitat les

seves competències i serveis", apunten.
El Ple també va aprovar la moció presentada per Mollet en Comú per derogar la reforma laboral, que demana, entre altres,que
es recuperi la ultraactivitat dels convenis, la
priorització dels convenis de sector sobre els
convenis d’empresa, simplificar els contractes temporals fent del contracte indefinit la
regla general o que s’augmenti la lluita contra
el frau laboral. La moció es va aprovar amb els
vots a favor dels comuns, PSC, Ara Mollet ERC
MES i amb l'abstenció de Junts i de Ciutadans.

Reforma del model energètic
El plenari també va donar el vistiplau, en
aquest cas amb el vot negatiu de Ciutadans,
a una proposta en defensa d'una transició
energètica de model distribuït, amb cohesió
territorial, democràtic i participat per la
ciutadania, presentada per Ara Mollet ERC
MES. La moció dona suport al decret Decret
llei 24/2021, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, aprovat pel Govern de la
Generalitat, que entre altres, advoca per una
distribució més homogènia al territori de les
instal·lacions de generació d'energia i més
properes als punts de consum i que promou
l'autoconsum i els models cooperatius per
fer front als oligopolis energètics.

MOCIÓ APROVADA AMB ELS VOTS A FAVOR DE COMUNS, ARA MOLLET, JUNTS I PODEM

El ple defensa la immersió lingüística
del model d'escola catalana amb
l'oposició aferrissada de Ciutadans
MOLLET. El model d'immersió lingüística de
l'escola catalana va protagonitzar el debat
més intens del ple de dilluns. Després que la
setmana passada el Tribunal Suprem emetés
una providència que implicava fixar en un mínim del 25% de l’ús del castellà com a llengua
vehicular al sistema educatiu, Mollet en Comú
i Ara Mollet ERC MES consensuaven una
moció, que, entre altres acords, rebutjava la
providència del Suprem, defensa va el model
d’escola catalana, l’ús social del català i reivindicava el paper que la comunitat educativa i la
immersió lingüística tenen per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. "Aquesta decisió judicial és una nova agressió al model d'escola catalana", denunciava Gabriel
Espinosa, dels comuns, qui defensava que el
model d'immersió compta amb "un amplíssim consens polític social i pedagògic i és
una aposta pedagògica i no política".
En aquest punt, Ciutadans va oferir un
discurs de rebuig frontal a la immersió –que
l'acompanya des de la fundació del partit–.
Per a la regidora Eva Guillén, el model "deixa desemparats els drets educatius i cí-

vics de qui decideix fer ús del castellà i
discrimina els que volen escollir un altre
model educatiu", deia Guillén, que considerava que la immersió "divideix i segrega".
La regidora d'Ara Mollet, Marina Planellas,
rebatia aquesta idea: "La immersió fa que
el català sigui una eina de cohesió social,
que vetlla per la igualtat d'oportunitats
de tothom i perquè tothom pugui conèixer per igual les dues llengües". Planellas,
a més, defensava la protecció del català: "Si
hem arribat a aquest punt és perquè el català no parteix del mateix punt que el castellà perquè és una llengua minoritzada".
Per la seva part, el PSC s'abstenia perquè
"les decisions judicials no es poden rebutjar", deia el regidor Raúl Broto, qui , amb
tot, assegurava el "compromís ferm" dels
socialistes amb la immersió. Broto, però,
plantejava que seria preferible una "major
flexibilitat" i que cada àrea educativa decidís els percentatges de l'ús de la llengua en
funció de l'entorn sociolingüístic.
La moció es va aprovar amb els vots a favor
de comuns, Ara Mollet, Junts i Podem.
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MEMÒRIA HISTÒRICA

POLÍTICA L'EDIL ÉS ELECTE MUNICIPAL DES DEL 2002

EL SECRETARI GENERAL DE TERRITORI VISITA MOLLET
l.o.

'Stolpersteins'
a Martorelles
per homenatjar
l'alcalde Ayza i el
regidor Saumell

García Caba renuncia
com a regidor dels
comuns de Martorelles

MARTORELLES. El ple de l'Ajuntament
va aprovar per unanimitat dilluns
l'adhesió del consistori al projecte
Stolpersteine, una iniciativa internacional per recordar les persones
perseguides i assassinades a Europa
entre els anys 1933 i 1945 pel règim
nazi. L'artista alemany Gunter Demnig va crear aquestes llambordes,
disperses per tota Europa, per fer
aturar els vianants mentre llegeixen
el nom de la persona i el seu destí.
A Martorelles, l'Ajuntament homenatjarà amb aquestes plaques
l’alcalde Carles Ayza i el regidor
Pere Saumell, representants del
darrer govern municipal abans de la
dictadura franquista, ambdós, exiliats i morts a França com a membres
de la resistència antifeixista durant
la Segona Guerra Mundial. "Farà 3
anys vam descobrir que van ser
afusellats a França per l’exèrcit
nazi i no volíem deixar en l’oblit
aquests martorellesencs", deia
l'alcalde, Marc Candela. Segons el
batlle, aquesta iniciativa neix amb
la voluntat de reivindicar qui eren
aquestes persones: "Volem posar
en valor aquestes figures del nostre municipi", apuntava Candela.
Les plaques en homenatge a Ayza
i Saumell es col·locaran davant les
llars on vivien l'exalcalde i l'exregidor a Martorelles i també a la
porta de l’Ajuntament.

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

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

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

arxiu

Amb tot, el regidor dels comuns,
qui admet haver estat una "una
mosca collonera" amb l'equip de
govern des que exerceix d'oposició, afirma que es mantindrà a la
"rereguarda" per ajudar la nova
portaveu del partit i a tots els
membres que formen la coalició
en aquesta nova etapa.

Gairebé 20 anys com a regidor

JUAN F. GARCÍA CABA
MARTORELLES. Després de gairebé
20 anys com a regidor a l'Ajuntament de Martorelles, Juan Francisco García Caba anunciava dilluns,
durant el ple municipal, la seva renúncia a l'acta de regidor de Martorelles en Comú Podem, un càrrec
que assumirà la número dos de les
llistes del partit, Mònica Utrilla.
La renúncia es farà efectiva a
mitjans de desembre, en el pròxim ple municipal, en el qual està
previst debatre el pressupost del
2022. Un adéu a la política que
arriba, segons García Caba, per
donar pas a les noves generacions:
"Ja és hora. La compaginació del
treball i de l’Ajuntament ha estat molt cansada", explica l'edil
en declaracions a aquest diari.
"És un pas molt meditat i consensuat amb la meva coalició",
afegeix García Caba, qui considera
el seu relleu, la Mònica Utrilla, una
persona "molt qualificada" i una
"bona substituta".

Regidor de l'Ajuntament de Martorelles per ICV-EUiA des del 2002,
Juan Francisco García ha estat en
aquest últim mandat a l'oposició,
després que el seu partit Martorelles en Comú Podem –que engloba
ICV i EUiA, així com persones independents– aconseguís un únic
representant en les eleccions del
2019. Aquests darrers comicis van
ser els tercers de García Caba com
a cap de llista del partit.
A banda de la seva estada a
l'oposició, García Caba també va
formar part de l'equip de govern
de coalició de l'Ajuntament de
Martorelles en l'anterior mandat
(2015-2019), en el qual va exercir com a tercer Tinent d’Alcalde,
així com a regidor de Participació,
Medi Ambient, Salut Pública i Educació.
Nascut a Manzanares (Ciudad
Real) l’any 1957, García Caba està
casat, té un fill i viu a Martorelles.
Té estudis d’enginyeria industrial
de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i des de l’any 1994 exerceix
com a professor de secundària especialista en projectes mecànics,
projectes de construcció i tecnologia de l’ESO.

A LA MARINETA L'acte va estar organitzat per Junts Mollet

Font: "Els municipis han
de prendre decisions,
però no podem consumir
sòl per consumir"
MOLLET. La situació estratègica de
Mollet al mapa és una oportunitat
per al seu desenvolupament. Així
ho considera Ricard Font i Hereu,
secretari general del Departament
de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori de la Generalitat,
que aquest dimarts visitava la ciutat,
convidat per Junts Mollet, per parlar
de l’estratègia territorial que té el
Govern de la Generalitat. Aquesta
estratègia, segons Font, vindrà determinada pels canvis de futur que
es viuran en la mobilitat, el model
energètic i la digitalització.
Els canvis en la mobilitat –a conseqüència del teletreball, el vehicle
elèctric i la promoció del transport
públic– afectaran les actuals vies de
comunicació en els propers 10 o 15
anys, opina Font. L'increment del
comerç electrònic i el desenvolupament de la indústria neta, tecnològica i logística són altres dels reptes
que s'hauran d'afrontar. "La logística és una indústria neta, però
consumeix molt de sòl. Haurem
de ser més intel·ligents i crear
polígons en alçada", deia, a la vegada que advocava per donar més
protagonisme al ferrocarril en la
distribució de mercaderies: "Això
ajudarà a la descarbonització

perquè traurà molts dels camions de les carreteres", apuntava.
En aquest escenari futur, Font assegura que Mollet té moltes oportunitats per desenvolupar-se a nivell
econòmic, logístic i industrial. "Està
situat en un punt estratègic a cavall de moltes infraestructures
que connecten eixos de comunicació però també eixos econòmics com Osona i Girona", deia.

Creixement de Mollet
En la trobada, alguns dels assistents
van mostrar el seu rebuig a les línies del POUM de Mollet pel que
fa, principalment, al creixement en
habitatge i població. Font opinava que al país existeix una situació
d'emergència habitacional i climàtica, davant les quals exposava dues
alternatives: el decreixement actiu
o el creixement sostenible. "Els
municipis han de prendre decisions de cap a on volen anar, però
no podem consumir sòl per consumir", deia. En el cas concret del
POUM de Mollet, Font evitava posicionar-se. "Des de la Generalitat
intentem respectar l'autonomia
municipal", deia, tot i que opinava
que "sempre s'és a temps de canviar un POUM".

ERC del Vallès Oriental obre
l’Oficina Parlamentària Comarcal
ERC del Vallès Oriental posa en marxa l’Oficina Parlamentària Comarcal,
un punt d’atenció directa que vol incrementar la proximitat entre la ciutadania i els electes. Està formada per Chakir el Homrani i Ángeles Llive
(Parlament), Martí Pujol (Diputació) i Josep Maria Reniu (Senat), que cada
divendres atendran particulars i organitzacions que hi hagin contactat
prèviament. S'hi pot contactar a través del correu vallesoriental-oficinaparlamentaria@esquerra.cat, i les trobades es podran celebrar a la seu
comarcal d’ERC a Granollers o en el punt que sigui.
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CONSISTORI ELS COMPTES S'INCREMENTARAN UN 10% GRÀCIES ALS AJUTS PROVINENTS D'EUROPA

POLÍTICA OSCAR SIERRA VA PARTICIPAR EN UN ACTE A SANT FOST

El govern de Mollet prepara uns
pressupostos amb més inversió

"Cal apropar institucions
com la Diputació als veïns"

MOLLET. El govern molletà format
per PSC i Podem està ultimant la
proposta de pressupost per al
2022, uns comptes municipals
que es beneficiaran dels ajuts europeus postpandèmia i que es podran incrementar en un 10%, per
arribar als 66 milions d'euros.
Segons han avançat fonts del govern, el pressupost, que s'estaria
negociant amb els grups municipals, incrementa substancialment
les partides en inversions, serveis
socials, seguretat i espai públic i
desenvolupament econòmic. Els
fons europeus ajudaran a aquest
pressupost expansiu, que "han
d’enfortir la protecció social, la
recuperació econòmica i lluitar
contra l’emergència climàtica i,
per tant, contribuir a assolir els
Objectius de Desenvolupament
Sostenibles prioritaris per a la
ciutat", expliquen.
El pressupost, que arribaria a
uns 66 milions d’euros (gairebé
set milions més que el de 2021),

preveu un increment de les despeses de personal del 2%, seguint
els criteris marcats pels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
També es preveu un increment
pressupostari per a la neteja de la
ciutat, amb la posada en funciona-

La proposta per al 2022
incrementa les partides
d'inversions, serveis socials,
seguretat i espai públic
ment prevista d’un nou servei públic amb més personal, més hores
de servei, més neteja amb aigua i
nous contenidors per millorar el
reciclatge. Així mateix, també es
focalitzaran en la seguretat, amb
un increment d’efectius de la Policia Municipal i agents cívics.
En l’àmbit de l’espai públic, també es preveu incorporar una partida per elaborar i desenvolupar un
programa participatiu de barris,

amb l’objectiu, entre d’altres, de
fixar els reptes de la millora contínua dels espais públics i comuns
dels pròxims anys. Està previst
destinar-hi més de 3,5 milions
d’euros en inversió pública.
Des del govern consideren que
els comptes "donaran respostes
a la ciutadania sobretot en el
manteniment de l’espai públic",
diu l'alcalde, Josep Monràs. Mireia
Dionisio, coordinadora de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic,
ha assegurat que la proposta "és
realista encara que també és
rigorosa, valenta i ambiciosa".
Per la seva part, el coordinador de
l’Àrea de Modernització i Qualitat
de Serveis, Xavier Buzón, ha destacat el reforç dels serveis socials
i assegura que des del govern "se
segueix treballant per prestar
uns serveis públics de qualitat
més moderns, més eficients,
més sostenibles i sempre prioritzant la protecció dels més
vulnerables".

s.c.

A L'ATENEU JAUME RIFÀ Oscar Sierra i Juan Álvarez durant l'acte
SANT FOST. El PSC de Sant Fost va organitzar dimecres un acte per parlar
de les inversions de la Diputació al
municipi amb la participació de l'exdiputat i alcalde de la Llagosta, Oscar
Sierra, i del primer secretari dels socialistes santfostencs, Juan Álvarez.
El llagostenc va explicar que els dos
principals ajuts recents de la Diputació als ajuntaments han estat "el
pla general d'inversions i el fons
del pla de resiliència local –més

de 124.700 euros per a Sant Fost–,
que han ajudat els ajuntaments a
posar en solfa alguns serveis i que
els ajudaran a acabar d'impulsar
alguna inversió". Sierra també
troba important celebrar actes per
donar visibilitat a la feina de la Diputació: "Cal que reflexionem sobre
com podem apropar les institucions que no són tan properes
als veïns i veïnes, i aquesta és una
bona fórmula".
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

diego hernandez
Tècnic Radiodiagnòstic

Osteoporosi o osteopenia? Densitometria òssia?
Ha sentit parlar vostè de l'Osteoporosi o la osteopenia? Són
les malalties més comunes en els ossos, i a Espanya la pateixen més de 3,5 milions de persones. Aquesta patologia
produeix una disminució de la densitat òssia afeblint els
ossos, i augmentant la probabilitat d'una fractura.
Uns certs col·lectius presenten major risc de desmineralització òssia com poden ser les dones postmenopàusiques
candidates a teràpia hormonal substitutiva; persones amb
sospita de fractura de maluc; les persones que estiguin en
tractament crònic amb corticoides o persones amb patologia de la glàndula tiroides; els qui pateixin diabetis tipus-1
(insulino-dependent), malaltia hepàtica, renal o els qui
tinguin antecedents familiars d'osteoporosis. També les
persones que hagin sofert una fractura òssia després d'un
traumatisme lleu i les que tinguin alteracions en l'analítica
de recanvi ossi (elevació dels nivells de calci en orina).
A més, altres factors de risc per a patir osteoporosi són:
ser dona de raça blanca; tenir antecedents familiars d'osteoporosis ; portar una ingesta pobra en calci al llarg de la
vida; haver tingut una menopausa precoç; ser sedentari;
realitzar una ingesta excessiva d'alcohol, de cafè i fumar.
L'osteoporosi i la osteopenia són malalties silencioses
que no solen causar símptomes fins que es produeix una

fractura òssia. Aquestes poden produir-se
després de fer un esforç petit o una caiguda
menor, i encara que les fractures solen ser doloroses, algunes fractures com les de columna vertebral poden ser indolores, però poden
causar deformacions òssies.
La densitometria òssia és una prova no invasiva i indolora, es realitza tombat en una
llitera en la qual una màquina explora individualment parts òssies, com l'avantbraç, el
maluc o columna vertebral i mitjançant tecnologia millorada de raigs X (amb una mínima i
minúscula dosi de radiació) determina la densitat mineral òssia i així poder saber si hi ha
hagut una pèrdua significativa de la densitat
òssia dels nostres ossos.
Des del Centre Mèdic i Dental Parets, centre amb mes de 30 anys d'experiència, ens
preocupem pel diagnòstic i tractament de la
desmineralització Òssia. La prevenció de l'osteoporosi és
clau, atès que és més fàcil prevenir la pèrdua de densitat
òssia que recuperar-la una vegada s'ha perdut i una fractura en uns certs anys de la nostra vida pot condicionar

CENTRE mèdiC i dENTal paRETs
Avinguda Catalunya, 155. Parets del Vallès
Tel. 93 562 25 53

la vida d'una persona. És per això que recomanem realitzar una densitometria òssia cada dos anys si es troba dins
dels grups de risc que s'han esmentat anteriorment. De les
mesures i control que tinguem en el present, dependrà la
nostra qualitat de vida en un futur.
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ECONOMIA

El Consell Comarcal crea un Calendari d'Advent turístic

Cicle d'Enotastos a Santa Maria

Durant el desembre, el Servei de Turisme del Consell Comarcal omplirà
d’esperit nadalenc les xarxes socials, amb el Calendari d’Advent del
Vallès Oriental. Aquest calendari oferirà diverses propostes d’activitats
que es poden fer durant les festes de Nadal als municipis de la comarca,
dirigides a tot tipus de públic. L’acció �inalitzarà el 24 de desembre.

Diumenge, 5 de desembre, a les 12 h, el
sommelier Dani Garcia oferirà un Enotast a la
plaça de l'Església de Santa Maria Martorelles.
Es podran tastar dos vins elaborats al municipi
maridats amb tres tapes. L'entrada val 8 euros.

COMERÇ LA CIUTAT VA CELEBRAR L'ACTE D'ENCESA DELS LLUMS I DE L'ARBRE DIJOUS A LA TARDA, QUE DONA EL TRET DE SORTIDA A LA PROGRAMACIÓ NADALENCA

Un arbre de 12 metres encén el Nadal
s.c.

s.c.

MOLLET. La ciutat va donar la benvinguda a les festes de Nadal amb
la tradicional encesa de llums als
carrers i a l'arbre, situat a l'encreuament de la rambla Fiveller amb
la rambla Balmes i que enguany,
amb 12 metres d'alçada, és més
gran que en altres edicions. L’alcalde, Josep Monràs, la regidora
de Cultura i Comerç, Mercè Pérez,
i representants del comerç de la
ciutat van ser presents en aquest
esdeveniment festiu que dona inici a una programació nadalenca
ben diferent i molt més activa que
la de l'any passat, afectada per la
pandèmia.
Pérez explicava que els llums
enlluernen, guarneixen i omplen
d'esperit nadalenc la ciutat, "perquè la gent de Mollet es quedi
a Mollet. Comença la campanya
de compres i volem que la gent
s'animi a quedar-s'hi i a comprar a la ciutat".
En aquesta línia s'hi referia
Monràs: "Els ciutadans han de
saber que tenen un comerç de
proximitat i de qualitat que els
atendrà amb una relació molt
personal. Allò que puguin que
ho comprin a la seva ciutat".

PRAT DE LA RIBA La plaça il·luminada dijous al vespre
També destacaven que entre les
activitats, a l'antic Ajuntament hi
haurà un mapping amb les projeccions d'uns dibuixos realitzats per
alumnes de les escoles molletanes.

Torna el tren de Nadal

IL·LUMINADA L'arbre de Nadal, a la rambla molletana, encès des de dijous
El batlle també feia referència a
la gran diferència de la campanya i
la programació nadalenca respecte de l'any passat, que defineix com
un "Nadal tristot". Les presents
festes comptaran amb "molts
més llums que altres anys" i l'alcalde l'encara "amb un cert optimisme, on es reactivi l'activitat
comercial i social, sempre amb

prevenció i precaució, perquè
encara no ens n'hem sortit del
tot d'aquesta pandèmia. Però
hem de generar aquesta il·lusió
i això és el que intentem amb
aquesta encesa".
Per últim, els dos membres del
govern avançaven que la intenció
és que hi hagi una cavalcada de
reis "el més normal possible".

Per altra banda, l'Associació d'Autònoms de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya s.XXI (ADHEC)
ja ha començat a posar en marxa algunes de les propostes que formaran part de la campanya nadalenca
d'enguany que organitza amb la
col·laboració de l'Ajuntament.
Aquest dijous, 2 de desembre,
l'entitat juntament amb l'Associació de Veïns de Can Borrell va celebrar la seva particular encesa de
llums, que va acompanyar amb una
xocolatada popular.
Com ja és tradició, ADHEC installarà tres tions a la ciutat. Un d'ells es
pot trobar al Mercat Municipal i els

altres dos estaran a la perruqueria
Montse Casellas de l'avinguda Gaudí i a la masia de Can Borrell perquè
els infants els puguin visitar. Més
endavant, està previst fer-los cagar.
El primer en fer-ho serà el de l'avinguda Gaudí (18 de desembre); el
segon el de Can Borrell (19 de desembre) i el dia 23 de desembre
serà el torn del tió del Mercat.
Per les festes d'enguany també es
recupera el tren de Nadal. Aquest
circularà del 22 de desembre al dia
3 de gener –excepte el 25 de desembre, l'1 de gener i els dimarts
de mercat.
Així mateix, ADHEC sortejarà 30
lots de Nadal i 1.000 euros en vals
de compra entre la clientela dels
150 comerços molletans que participen de la campanya. El sorteig
dels lots de Nadal se celebrarà el
dia 15 de desembre i el dels vals de
compra el dia 11 de gener.
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laboral AdministrAcions, sindicAts, orgAnitzAcions empresAriAls i empreses AbordArAn les necessitAts del sector

SiNdicatS

Es posa en marxa la Taula de
l'Automoció del Vallès Oriental

José Cachinero,
de CCOO, rebrà la
Medalla al Treball
President Macià

Dimarts es va posar en marxa la
Taula de l’Automoció del Vallès
Oriental, un espai publicoprivat
d’empreses del sector i representants del sector públic pensat per
compartir necessitats, xarxes,
sinergies i coneixements per enfortir la cadena de valor del sector
de l’automoció a la comarca. Concretament, formen part de la taula
la Diputació de Barcelona; el Consell Comarcal; els ajuntaments de
Mollet del Vallès, les Franqueses
del Vallès, Granollers, Sant Celoni
i Parets del Vallès; els sindicats
CCOO i UGT, les organitzacions
empresarials Pimec i la UEI, i algunes empreses destacades del
sector de l’automoció, així com el
Circuit de Barcelona-Catalunya.
La creació d’aquesta taula és una
de les accions previstes en el pla de
treball del sector de l’automoció
aprovat al juliol per la Taula Vallès
Oriental Avança, que considera el
sector de l’automoció com a estratègic per al territori, tant per l’ac-

x.L.

arxiu

tor a la taula, així com empreses
amb dificultats de la cadena de valor de l’automoció. També preveu
crear una oficina tècnica de suport
al sector que previngui tancaments empresarials i assessori en
processos de reindustrialització.

Modernització de tallers

al circuit Integrants de la Taula d'Automoció del Vallès Oriental
tivitat directa de les empreses que
conformen la seva cadena de valor
com per l’afectació indirecta en altres sectors productius.
La Taula de l’Automoció comp-

ta amb un fons de 123.000 euros,
aportats per la Diputació, per desenvolupar durant dos anys un pla
de treball, que inclou la incorporació d’empreses tractores del sec-

El pla d’acció de la Taula d’Automoció també preveu modernitzar
la gestió i els serveis oferts pels tallers mecànics de la comarca mitjançant formació específica. “Cal
veure quines són les noves habilitats en què s’han de formar
els futurs mecànics, perquè en
pocs anys tots els cotxes seran
elèctrics o d’hidrogen”, deia Joaquim Colom, secretari general del
sector del metall del Vallès Oriental . “Ja que tenim una demanada
molt consolidada, cal reforçar
aquest ecosistema i la formació
en aquest àmbit i donar sortida
també als joves que volen estudiar mecànica”, afegia. x.L.

JoSÉ cacHiNEro
El Govern de la Generalitat ha
acordat concedir la Medalla al Treball President Macià d'enguany a
16 persones –9 dones i 7 homes–,
entre les quals l'històric sindicalista José Cachinero, qui va ser secretari general de CCOO del Vallès
Oriental durant 8 anys a començaments dels 2000 i primer secretari
general després de la fusió amb el
Maresme. Veí de Vilanova del Vallès, Cachinero va néixer a Azuel,
Còrdova, fa 64 anys.
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OPINIÓ

Reflexions sobre un POUM erroni

Editorial

MÉS FUTBOL EN FEMENÍ

POL

ANSÓ ROS

Aquesta setmana ha estat la culminació de la trajectòria de la que podríem
dir que ja és la molletana més internacional, Alèxia Putellas, qui ha rebut
la Pilota d'Or com a millor jugadora de futbol del món, un colofó a una
extraordinària carrera esportiva, que començava al pati de l'escola a Mollet
i que ha acabat al primer equip del FC Barcelona. Putellas s'ha convertit en
un referent del futbol femení, una inspiració per a les nenes, en uns moments
en què la societat desperta i reivindica el paper de la dona en tots els àmbits.
L'èxit de Putellas i d'aquest Barça del triplet han estat també un revulsiu per
a la pràctica del futbol femení, un esport històricament associat als homes.
L'Alèxia, però, de petita, mai no va jugar a futbol a Mollet perquè en aquells
moments els clubs de la ciutat no comptaven amb estructures femenines,
una situació en la qual, lamentablement, no s'ha avançat gaire.

JAUME NORÓ

A peu pla

Mestre

ESCOLA EN CATALÀ
vui, en una parada del mercat
setmanal, al meu costat una
dona exhibia un pot de plàstic
amb tapa blava perquè hi posessin l’aliment que estava comprant. Porto la fiambrera, ha dit, suposo que per allò
de la consciència ecològica de no utilitzar
recipients d’un sol ús. Qui despatxava, buscant el meu assentiment i amb un somriure
als llavis, ha posat en joc la paraula carmanyola amb aquella actitud de buscar la
correcció lingüística que sovint fa aflorar la
catalanitat. Aquesta situació ens ha portat
de seguida a considerar que el que importava era la comunicació per damunt de la
correcció; probablement la conversa no
hagués anat d’aquesta manera si la clienta hagués dit: porto un tupper o senzillament porto això, mostrant el que duia a la
mà. Potser no ens cal ser tan puristes amb
la llengua quan amb tanta facilitat les converses deixen de ser en català en presència
d’interlocutors que s’expressen en castellà,
o de persones que pels seus trets físics creiem que no tenen la capacitat d’entendre o
expressar-se en la llengua d’en Fabra. Ens
posem les mans al cap quan els poders fàctics de l’Estat o determinats polítics volen
imposar límits a l’ús del català a l’escola,
fixant quotes o qualsevol altra martingala.
Ens escandalitzem també quan ens diuen,
ara amb estadístiques a la mà, que l’ús del
català per part de mestres i professors només fa que reduir-se quan a les escoles i als

A

instituts passa el mateix que als carrers, a
les botigues, als clubs esportius i a la resta
d’espais que puguem imaginar.
El model educatiu català, per un amplíssim acord polític i social, va optar pel
català com a llengua vehicular i d’aprenentatge perquè era i és la fórmula més
inclusiva, l’única que ofereix a tothom les
eines lingüístiques necessàries per poder
participar plenament en qualsevol àmbit

Parlar en castellà als
alumnes, especialment a
les zones metropolitanes, és
retallar-losel dret i l'opció
d'aprendre el català
social. Només pots triar quina llengua utilitzes en les teves relacions si tens ocasió
de dominar-les. La reducció del català a
l’escola només perjudica els que menys en
saben. Quan sabem que el nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes
catalans és equiparable als de les zones
monolingües de l’Estat, parlar en castellà
als alumnes, especialment als de les zones metropolitanes, és retallar-los el dret
i l’opció d’aprendre el català. Ja hi ha prou
segregació escolar per altres raons, no hi
afegim la segregació lingüística. L’escola
no pot dimitir de les seves funcions, però
no ho podem deixar tot en mans de l’escola. Pel que fa a la llengua, com es deia fa
quaranta anys, el català és cosa de tots.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

Arquitecte, màster en Estructures
Arquitectòniques i activista

es últimes setmanes s’ha parlat
molt del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del
Vallès i voldria aportar-hi algunes
observacions que ajudin a entendre la magnitud el problema. El POUM no ha començat com
un POUM. La llei d’urbanisme li "exigeix" dos
pilars fonamentals: la participació real (el debat ciutadà) i en conseqüència un model consensuat de ciutat i no formulacions tècniques
opaques. Proves de què això no s’ha produït
són, que a les insuficients sessions de treball
què s’ha convocat a la ciutadania, s’ha amagat el
debat sobre els desenvolupaments més importants: el macro-barri del Calderí, els dos edificis
probablement il·legals de Can Borrell o els blocs
de 5 plantes i 9.000 m² de serveis a Santa Rosa.
D’entrada, un procés que ha de ser piramidal
amb una gran base de participació i idees, s’ha
invertit. Ara l’evidència és, que si el què es demanaven eren solucions a la contaminació de
l’aire, al soroll i en definitiva millorar la qualitat
de vida, les increïbles respostes de l’arquitecte
redactor van ser: textualment "aquest POUM
és habitatge, habitatge i més habitatge" i que
desconeixia els nivells letals de contaminació
de l’aire per NO2 i micropartícules de la ciutat.
El POUM és una bola de neu descontrolada.
I ara tenim aquest model invertit, que per motius que desconec, fixa com a vèrtex la variable més alta possible d’habitatge a construir,
que irresponsablement dispara altres valors
numèrics cap al col·lapse mediambiental.
Com no vull avorrir-vos (i anar en contra de
l’essència del POUM), em limitaré a donar
quatre números sobre habitatge i altres drets
universals com l’aigua potable o l’energia.
La població de Mollet fa més d’una dècada
que decreix. Mollet assoleix la seva màxima població el 2009 amb gairebé 52.000 habitants.
Des del 2010 al 2017 el seu creixement és negatiu, repuntant una mica els dos anys següents.
El 2020 té un 1,7 % menys d’habitants que el
2009. Malgrat aquest descens global, l’Institut
d’Estadística de Catalunya pronostica que Mollet podria tenir el 2033 entre 54.715 i 54.728
habitants segons els escenaris anomenats padronal i mitjà. També considera un tercer escenari, l’alt, que se sustenta en l’augment del component immigratori mundial que repercutiria
amb molta intensitat en el creixement. El mateix IDESCAT afirma que l’escenari més probable és el mitjà, perquè el padronal normalment
ignora les persones que han marxat del país i
l’alt, on la immigració estrangera té molt pes, és
un paràmetre molt imprevisible.
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Així doncs, amb valors molt dubtosos com
que la natalitat o les immigracions de fora de
la Unió Europea creixeran i tota la resta negatius, es podria triar 54.728, però sent un pronòstic molt conservador. Llavors, per què el
POUM proposa edificar per a 6.850 persones
i no per a un valor ja majorat com 3.330? Per
què si les immigracions de catalans, espanyols
i europeus o el creixement vegetatiu és negatiu,
volen fer créixer Mollet més d’un 13 %?
Una segona dada conclou que aquest POUM
es fonamenta en un error de base. Les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Mollet el 2020
eren 777, però aquell any només se’n van inscriure 173, els tres anys anteriors una mitjana
de 230 i els sis anteriors només de 106. Això fa
pensar que caldria revisar aquest 777 perquè
moltes de les sol·licitants, més que probablement, ja estiguin reallotjades a altres llocs.
Així doncs, amb dades de l’IDESCAT de 2,69
persones/habitatge, Mollet hauria de crear
urgentment entre 288 i 1.014 habitatges. I per
què aquest afany de l’equip de govern d’embotir 2.397 habitatges aproximadament? Més
enllà de l’oxigen financer amb la recaptació per
llicències d’obres o impostos municipals com
l'IBI, vull esbossar què suposaria aquest creixement injustificat, en la demanda d’aigua potable i energia i els seus impactes en el medi en
plena emergència climàtica. Per exemple, en el
cas de l’aigua, segons dades del mateix POUM,
l’increment dubtós de 2.109 i 1.383 habitatges
respectivament (i la resta de serveis necessaris
associats) suposarien entre 521.407 i 341.918
m³/any. Fent servir la pedagogia que reclama
el Pla, caldria un consum suplementari d’entre
350 i 225 piscines olímpiques de 50 metres. I si
tota Catalunya continua en aquesta tendència
en espiral ecocida, com així està sent, caldran
241 Hm³ anuals que representen inundar més
territori amb l’equivalent al pantà de Susqueda
(el més gran de la Conca Interna) i, any rere any,
resar perquè plogui.
Per acabar, afegir que els moviments socials
no enganyem a ningú, les dades són objectives
i la realitat molt preocupant. Com tampoc venem fum, sinó que proposem projectes als polítics, els demanaríem ser més curosos i fidels
a l’anàlisi de dades i sobretot, explorar models
alternatius abans de regalar el 70% del territori a fons voltors (amb tot el que això significa)
per obtenir engrunes d’habitatge de protecció
oficial inaccessible a la gent més necessitada.
Si voleu, el següent capítol versarà sobre com
es fan llars a la cara Barcelona amb entrades
de 15.000 euros i quotes mensuals d’uns 400
sense hipoteques, mentre la falsament anomenada Protecció Oficial, requereix 60.000
euros trinco-trinco i una formosa hipoteca de
les quals han fet de Catalunya la reina mundial
dels desnonaments.
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OPINIÓ

Bla, bla, bla...
QUIM

PÉREZ
Activista ecologista i membre
de Salvem El Calderí

a jove activista Greta Thunberg,
líder mundial de la lluita contra el
canvi climàtic, indignada resumia la
26a Cimera del Clima (COP26) amb
aquestes paraules: "Bla, bla, bla…". Boniques
paraules buides que, maquillades de verd,
obviaven l'omissió en els documents finals
d'accions i mesures concretes per aturar les
emissions de Gasos Efecte Hivernacle (GEH)
i així evitar l'obligatorietat d'implementació.
El capitalisme, com una bicicleta que no pot
deixar de pedalar per no caure, s’enfila cap a
l'abisme de la falta de matèries primeres i del collapse econòmic i climàtic. És evident i la comunitat científica no es cansa de repetir-ho: calen
canvis profunds. Ha quedat clar que no podem
continuar amb les mateixes receptes fallides. El
creixement és impossible i incompatible amb la

L

OBSERVANT EL TEMPS
per Lina Aguasca @meteosantfost
vida, el planeta no dóna més de sí i no hi ha planeta B. Cal, d’acord amb el que diuen els textos
de la COP26 (sense concretar mesures, és clar),
emfatitzar amb ‘la importància de conservar,
protegir i restaurar natura i ecosistemes'.

El capitalisme, com una bicicleta
que no pot deixar de pedalar per
no caure, s'enfila cap a l'abisme de
la falta de matèries primeres i del
col·lapse econòmic i climàtic
Si anem a l’àmbit local i aterrem a Mollet,
més del mateix. Mentre que s'anuncia a bombo i platerets que Mollet és un exemple de
ciutat verda, d’altra banda es vol destruir
l'espai verd i agrícola del Calderí i es planifica construir habitatges als Pinetons (a Gallecs). Més contaminació, més riscos d'inundació, més emissions de GEH, més riscos per
a la salut i per a la vida de les persones i les
espècies, més 'Bla, bla, bla…'

Bústia
Habitatge social a Mollet
Per quan els habitatges socials, senyor alcalde? Més enllà de remetre a la cooperativa Sostre Cívic, de la qual, per més que ho intento,
no aconsegueixo més informació que saber
que és una cooperativa privada d'habitatges,
no hi ha cap informació sobre quin projecte
té per a habitatges socials. Les cooperatives
d'habitatge es fan per guanyar diners i es
construeix en funció de les aportacions dels
socis. Em vol explicar com això pot ajudar les
famílies vulnerables? Amb nòmines de 500 a
700€? Entenc que l'Ajuntament posa el sòl i
a partir d'aquí? Per quan? Quins requisits es
necessiten per sol·licitar un habitatge social?
La família vulnerable ha de finançar també el
projecte? Tenint en compte l'encariment de
les matèries primeres, aquest projecte tan
necessari va per llarg. En tot aquest temps no
han tingut capacitat ni recursos per habilitar
vivendes socials? Amb la quantitat d'habitatge buit que hi ha a Mollet? Ni tan sols fer
cases prefabricades dignes? En què fan servir els fons que se'ls lliuren? Tenen algun pla
o només venen fum i mítings, que és en allò
que tots els governants i partits han convertit la política en aquests anys?
maría renedo / mollet del vallès

Cap a la fi dels corrals
Amb el pas dels anys els nostres pobles u
ciutats, van canviant i s'han d'adaptar a
noves realitats, a noves necessitats. Les voreres dels carrers més amples, més zones
verdes, menys ciment, el canvi energètic,
cap a una mobilitat sostenible, una població multicultural... i cada vegada més hi
trobem més persones amb gos.
Des de fa temps la solució que es donava a aquest col·lectiu eren els anomenats
“pipicans”, uns espais petits, envoltats amb
una tanca i tan sols creats amb la idea de

que els gossos fessin les seves necessitats.
Amb l'augment de població perruna alguns
municipis han optat per estirar les dimensions de la tanca i fer aquests espais una
mica més grans. Són uns "corrals” perfectes per guardar-hi les ovelles. En no tenir
elements de distracció tot el focus d'atenció es dirigeix cap al grup de gossos, augmentant els conflictes i dificultant la interacció i socialització entre ells.
Però quina és la necessitat de tenir un
espai tancat per a les persones amb gos?
Una zona d'esbarjo per a gossos és necessària ja que és un espai on poder socialitzar-los, ensenyar a un cadell o a un gos
acabat d'adoptar d'una forma controlada
i així poder-lo deslligar i ensenyar-li instruccions de veu com ara “vine” o “quiet”,
construir el vincle persona gos, jugar i passar una bona estona.
Quins requisits haurien de tenir aquests
espais? Ser un parc o part d'un parc amb
zones verdes, enjardinades amb vegetació i
arbres, no pot ser un sorral sense cap mena
d'ombra. Que hi hagi desnivells, que no sigui
un ring de boxa, que puguis passejar amb
el teu gos, que disposi d'un espai central i
un camí perimetral. Que tingui doble porta
d'entrada i així evitar que en entrar algun
gos aprofitin els de dins per escapar-se. Punt
d'aigua adaptat per a persones i gossos. Que
tingui la suficient llum per la nit. Bancs per
seure de fusta amb una solera de ciment. Un
segon espai tancat per a gossos petits o porucs. I, finalment, papereres i plafons indican
les normes d'ús, amb la informació de les últimes neteges i desinfeccions.
La nostra ciutat disposa de quatre espais
d'esbarjo per a gossos i cap d'ells compleix
amb els requisits mínims que hauria de tenir un espai digne. Tots són “corrals d'ovelles”, ni tan sols cap te doble porta d´accés.
col·lectiu espai gos / mollet del vallès

Novembre, mes de paisatges emboirats
El mes de novembre és un mes de boira com podem observar en aquesta imatge del pont de
vianants entre Mollet i Martorelles per sobre del riu Besòs. Anomenem boira a la formació de núvols
arran de terra a conseqüència de la condensació del vapor d’aigua present en l’aire. La boira
d’irradiació s’anomena així perquè la provoca el refredament del terra per irradiació. Habitualment
apareix a la nit, quan la calor absorbida per la superfície terrestre durant el dia s’irradia de nou
cap a l’atmosfera. Aquest refredament per irradiació comporta una condensació de les capes
immediatament superiors al nivell de terra. Si la capa d’aire humit és prima, es forma la rosada; si
la capa d’aire humit és més gruixuda, es forma la boira (i també rosada). La boira és pròpia de nits
asserenades, amb temps estable, vent en calma i inversió tèrmica en superfície.
Des d'aquesta setmana, la Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, aproparà
als lectors de SomMollet de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més
rellevants de cada mes. També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost.

La neteja a Mollet: ni equitativa ni eficaç
Cada dia són més els veïns i veïnes de Mollet que estan cansades de veure l’estat en què
es troben els seus barris. La brutícia incrustada en les voreres, a més de ser insalubre dóna
una imatge de ciutat deixada, pobra, d’una ciutat que no mereixem. Cada vegada que es
treu aquest tema i es pregunta a responsables de l’Ajuntament, la resposta és pràcticament la mateixa: "Passem nota", "La ciutat està dividida en diversos sectors de neteja", "Els
barris que no es realitzen en el #FemDissabte es realitzen durant la setmana". La reactivitat
davant aquest problema està molt bé, però trobem a faltar proactivitat perquè aquesta
dinàmica canviï. Ja sabem que la ciutat està dividida en diversos sectors de neteja, però
s’han plantejat si aquests sectors estan ben distribuïts?
Falten a la veritat quan diuen que els barris on no es realitza neteja reforçada els dissabtes es netegen durant la setmana. Un exemple seria Col·legis Nous, un barri que hem de
recordar al nostre Ajuntament que no tan sols és Rambla Nova, ja que hi ha carrers i voreres
adjacents que no veuen una neteja a fons en setmanes.
L’Ajuntament de Mollet no pot excusar-se perpètuament en els comportaments incívics
i ha d’assumir la seva responsabilitat i posar remei a un mal que assola Mollet des de fa ja
molt temps. Aquests mesos hem escoltat plataformes com Mollet Respira denunciar que
s’està abusant dels bufadors de fulles i que aquests provoquen partícules de pols en suspensió. Protesta que des de Molletopina compartim plenament. I no podem estar d’acord
amb les declaracions de la 1a Tinenta d’alcalde, Mireia Dionisio, quan afirma que s’usen en
comptades ocasions. No és cert, els bufadors de fulles s’usen amb assiduïtat i en carrers
com els del barri de Lourdes, on aquesta pols entra a les cases. No podem entendre com la
màquina que aspira pols i recull brutícia passa fins a quatre vegades pel passatge Zorrilla
i no el fa el mateix nombre de vegades per carrers com Sant Jordi, Zorrilla o Bernat Metge.
Ens reafirmem en la nostra convicció que no existeix un control exhaustiu de com i què
s’està realitzant en temes de neteja i aquesta problemàtica l’hem traslladat al nostre
Ajuntament en reiterades ocasions. Es pot i s’ha de millorar el repartiment de neteja de
barris; es pot i s’ha de millorar com es realitza aquesta neteja; es pot i s’ha de millorar la
neteja amb aigua a pressió per llevar la brutícia incrustada, i es pot i s’ha de millorar, és la
vostra labor i és la nostra petició. Volem que Mollet del Vallès sigui un referent en neteja.
Estudiïn aquesta problemàtica, parlin amb els responsables de l’empresa de neteja, exigeixin i fiscalitzin aquesta neteja i, si us plau, ja n’hi ha prou de discriminació de barris en
el #FemDissabte, estem parlant de molta diferència entre els primers i últims.
Col·lectiu Mollet Opina / MOLLET DEL VALLÈS
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El Moto Club Cent Peus prepara l'últim trial de l'any

Prop de 39.000 euros per la Marató

El Moto Club Cent Peus, de Sant Fost, ha programat una nova prova
del Trial Social a Can Teià, pel 12 de desembre. Aquesta serà la
quarta trobada de l'any, que servirà per tancar el circuit 2021. El
preu de les inscricpions és de 40 euros per als adults i de 30 per als
infants, tot i que els socis tenen un descompte de 10 euros.

Les Voltes Solidàries del Circuit de Barcelona
Catalunya han aconseguit recaptar un total de
39.882 euros per a la Marató de TV3, que enguany
es dedica a la salut mental. L'activitat va tenir lloc
dissabte amb la Festa 30 de la instal·lació.

MOTOR LA CURSA DEL 2022 ESTÀ ASSEGURADA I A PARTIR D'ALESHORES PODRIA ALTERNAR-SE

MÉS DE 14.000 PERSONES PARTICIPEN A LA FESTA 30 DEL CIRCUIT
circuit

El Circuit s'assegura un mínim
de 3 curses de MotoGP en 5 anys
circuit

ROGER TORRENT Durant l'acte institucional a la Festa 30

"Volem reconvertir l'espai
al servei de la societat"
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

EN CURSA Un dels moments de la cursa de MotoGP aquest any al Circuit de Barcelona-Catalunya
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha segellat els
acords amb la Fórmula 1 i MotoGP per tenir els grans premis fins
al 2026. Aquests pactes han prosperat després que la Generalitat
de Catalunya autoritzés la signatura d'ambdós contractes fa una
setmana. Els monoplaces de la
Fórmula 1 visitaran l'asfalt vallesà fins al 2026, mentre que de les
motocicletes se'n faran tres en els
pròxims cinc anys, i els altres dos
restants es podrien alternar amb
altres circuits de la península.
Pel que fa a MotoGP ha arri-

bat l'alternança al circuit vallesà.
L'acord signat entre el Circuit i
Dorna Sports, representada pel
seu màxim responsable, Carmelo
Ezpeleta, assegura la celebració
d'un mínim de tres grans premis durant el proper quinquenni.
D'aquesta manera, el Gran Premi
de Catalunya de MotoGP assegura la celebració en la temporada
2022, mentre que a partir de llavors podria alternar-se amb altres
circuits de l'Estat. Amb tot, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports,
ha assegurat que "l'espectacular
traçat català ha estat lligat a Mo-

toGP des dels inicis de Dorna i
s'ha convertit en un fix al calendari de cada temporada”.
Pel que fa a la Fórmula 1, Stefano Domenicali, president i CEO
de la Formula 1, ha explicat que
"estem encantats d'anunciar
aquest acord amb el Circuit
de Barcelona-Catalunya. Vull
agrair al promotor i a les autoritats el seu entusiasme i compromís per mantenir la Fórmula 1 a Barcelona, amb millores
que es faran a la pista i a les instal·lacions, i així continuar la
nostra llarga història junts".

lona-Catalunya vol allunyar-se
de la benzina per apropar-se a la
mobilitat sostenible. Ho va indicar Roger Torrent, president del
Circuit i conseller d'Empresa i
Treball de la Generalitat de Catalunya, durant l'acte de celebració
dels 30 anys del Circuit, durant la
Festa 30, que va tenir lloc dissabte
a l'equipament vallesà. Un total de
14.143 persones van ser els testimonis d'honor de la celebració del
traçat mundialista català.
La Festa 30, a banda de commemorar les tres dècades del traçat
català, també ha servit per explicar el nou Circuit, adaptat als principis i valors del segle XXI, lligat
a la sostenibilitat, la innovació i
la vinculació amb l'entorn. En el
seu discurs, Roger Torrentva as-

segurar que “volem reconvertir
aquest equipament, concebut
entorn de la benzina i les grans
competicions, en un espai al
servei de la societat, de l'oci saludable, de la mobilitat verda,
de la innovació industrial, del
teixit productiu i del territori. Volem que sigui un símbol
de la transformació verda i de
l'adaptació d'activitats i infraestructures que ens exigeix
l'emergència climàtica”.
En aquest acte també es va homenatjar a Sebastià Salvadó, un
dels impulsors del Circuit de Barcelona-Catalunya i president del
RACC durant 30 anys, a qui el traçat barceloní li dedicarà una plaça.
A més, es va inaugurat l'Exposició
30 anys, una mostra que recorre
les tres dècades del Circuit.
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Ciclistes i
Energia solar per
carregar un cotxe elèctric circulació:
dubtes

Els preus de l'electricitat i dels combustibles han fet que moltes persones
mirin a les energies renovables amb
més interès que mai. L'ús tant de vehicles elèctrics com de sistemes d'energia solar està creixent ràpidament.
La consultora Deloitte afirma que les
vendes de vehicles elèctrics creixeran
dels 2,5 milions el 2020 a més de 31
milions de cara a 2030, la qual cosa
representarà el 32% de les vendes
de cotxes nous. D'altra banda, després d'un creixement rècord en 2020,
Wood Mackenzie afirma que només
enguany les instal·lacions de sistemes
d'energia solar residencials creixeran
un 18%. Però és possible utilitzar els
panells solars per a carregar el nostre
cotxe elèctric?

La resposta és un sí rotund. Es tractaria de la combinació perfecta a l'hora d'apostar per una mobilitat sana
i sostenible. Perquè et facis una idea,
per a recórrer 160 quilòmetres, un
vehicle elèctric estàndard necessita
la mateixa quantitat d'electricitat que
una llar fa servir de mitjana cada dia
per a fer funcionar els seus electrodomèstics. Atès que el 80% de la càrrega
dels cotxes es realitza en la llar, aprofitar l'energia solar per a carregar un
vehicle elèctric – en lloc de carregar-lo
amb energia generada a partir de
combustibles fòssils – és més respectuós amb el medi ambient, redueix la
pressió sobre una xarxa ja sobrecarregada i pot ajudar els propietaris a reduir els costos d'electricitat. amic
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entrar en una altra via. amic
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FUTBOL EL CLUB BLANC-I-BLAU HA AMPLIAT L'ESCOLETA I SUMA UN TOTAL DE 17 EQUIPS

FUTBOL SALA | Copa Catalunya PASSA LA PRIMERA RONDA

La Molletense presenta
prop de 240 esportistes

La Unió FS Mollet supera
la Llagostense als penals
Ufs MoLLEt

UE MoLLEtEnsE

Segona Catalana

EMPAT DEL PRIMER
EQUIP AL ZONA SUD

PRESENTACIÓ L'acte va tenir lloc dissabte al Municipal Zona Sud
MOLLET. La UE Molletense va presentar dissabte 17 equips amb
un total d'uns 240 esportistes. Al
Camp Municipal de la Zona Sud
van desfilar els conjunts des de
l'escola fins al primer equip, davant la mirada de centenars d'aficionats.
El club blanc-i-blau, tot i la crisi sanitària per la Covid-19, ha
mantingut el nombre de conjunts
i ha crescut, sobretot, al futbol-7.
"Hem enfortit les categories
de futbol-7, sobretot, entre els
més petits amb l'escoleta, que
és on més hem crescut", valora el president de la Molletense,

Primera Catalana

Kiko Montoya, qui explica que
l'entitat està aquesta temporada
en un moment d'evolució del club:
"Hem tancat una etapa de deu
anys amb l'excoordinador Adri
Caballero, que va ser molt bona;
i ara iniciem una nova era amb
una nova figura, el director de
metodologia, i un nou coordinador. Tots dos han de fer créixer
el club, amb l'ajut de tots, i millorar la qualitat del servei que
oferim".

La base per reforçar el sènior
La Molletense treballa per seguir
sent un club formador, que pu-

L'acte de presentació de la Molletense va acabar amb el partit del primer
equip, que milita a la Segona Catalana. El conjunt dirigit per Antonio Filgaira va empatar contra el Montcada,
2 a 2. L'equip molletà va encaixar dos
gols, però va demostrar capacitat de
reacció i va aconseguir empatar i sumar un punt. La Molletense ocupa el 6è
lloc, del grup 5, amb 14 punts i aquesta
setmana no té cap partit perquè hi ha
descans competitiu.

gui nodrir d'esportistes el primer
equip masculí. "Dels equips de
futbol-11, l'infantil, el cadet i
el juvenil estan a la Primera
Divisió i cal mantenir aquestes
categories per seguir apostant
per la competitivitat i els valors
de l'aprenentatge", diu Montoya0. De fet, el club té la filosofia de aconseguir nodrir el sènior
amb jugadors de la base.
Com a repte de cara a la pròxima temporada, el club de la Zona
Sud espera posar en marxa una
estructura femenina, assignatura
pendent de l'entitat des de fa temporades.
jl.RodRíguez b.

HANDBOL | Segona Catalana OCUPA EL QUART LLOC DEL GRUP A
ch sant fost

El CF Mollet UE
ensopega contra
el FC Martinenc

BAIX VALLÈS. La Unió FS Mollet
ha passat a la segona ronda de la
Copa Catalunya després de guanyar en la tanda de penals el FSU
Llagostense, per 1 a 2. El partit
va acabar amb empat a dos gols i
l'equip dirigit per David Sánchez
va ser millor en la tasca sota els
pals. L'eliminatòria tenia com allicient que es disputava a un únic
partit i a la pista llagostenca.
Els molletans, de dues categories
superiors, es van veure sorpresos
pels llagostencs. El Mollet milita a
la Primera Catalana, mentre que
els de la Llagosta a la Tercera. Al
pavelló llagostenc hi havia dimarts
un ple d'aficionats i va fer que
només començar el duel aconseguissin avançar-se. De fet, els de la
Llagosta es van avançar fins a dos
cops, però els molletans van empatar el derbi baixvallesà les dues vegades amb els gols de Ferran Coll
(1-1) i Sergio Saavedra (2-2). "En
la tanda de penals vam estar millors i vam aprofitar un xut fora
que van fer els llagostencs, per
guanyar 1 a 2. Afrontem la Copa
amb il·lusió, però el nostre objectiu és la lliga", explica el tècnic

de la Unió FS Mollet, David Sánchez, que va presentar-se al pavelló
llagostenc amb cinc baixes: "Espero que després d'aquesta setmana d'aturada competitiva, pugui
recuperar algun dels jugadors".
Pel que fa a la UFS Llagostense, va plantar cara a un equip de
dues categories superiors. "Estem
contents perquè a la lliga hem
guanyat tots els partits i aquest
de Copa, tot i quedar eliminats,
l'hem empatat i tampoc l'hem
perdut", diu el tècnic llagostenc,
Ferran Salvo.

Pròxim rival el FS Parets
A la segona ronda de Copa, la Unió
FS Mollet disputarà un altre derbi
baixvallesà perquè hi haurà de rebre l'FS Parets, de la Divisió d'Honor Catalana. El duel es disputarà
el 16 de gener i també a partit únic,
tot i que en aquesta ronda els molletans jugaran al seu pavelló.
Al Baix Vallès, també va disputar
la primera ronda de Copa l'Sporting Montmeló, que va guanyar
contra el Dosrius, per 1 a 4. A la
segona ronda, visitarà el Premià de
Mar. jl.R.b.

Copa de la Reina REBEN UN EQUIP DE CATEGORIA SUPERIOR

MOLLET. El CF Mollet UE ha trencat
la ratxa positiva de victòries amb
una derrota inesperada al camp
del Martinenc, per 1 a 0. L'equip
dirigit per David Parra aspirava
a sumar un triplet de triomfs seguits abans de l'aturada competitiva, però va perdre per la mínima
al camp barceloní. El Martinenc
va marcar al minut 67 el gol de la
victòria, que va ensorrar als molletans. L'equip molletà baixa fins
al 6è lloc, del grup 1 de la Primera
Catalana, amb 14 punts. El pròxim
partit serà la setmana vinent en un
derbi vallesà contra les Franqueses, que va perdre el cap de setmana contra la Montanyesa (0-1).

PLANTILLA L'equip rep uns instrucció en un temps mort

La Concòrdia contra la Penya
a la primera ronda de la Copa
Cinquena victòria del CH Sant Fost
El CH Sant Fost va sumar la cinquena victòria de la temporada amb el
triomf a la pista del Vilamajor B, per 29 a 33. Els santfostencs es van
imposar contra el cuer de l'agrupació A i encadenen el segon triomf. En
aquesta bona ratxa de resultats, l'equip de Sant Fost se situa al quart lloc
de la classificació amb 10 punts –encara amb un partit ajornat– i està a
quatre punts del segon i el tercer, Polinyà i Sant Andreu, respectivament.
Líder en solitari és la Salle Montcada B amb 16 punts.

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia, de
la Segona Divisió espanyola, disputarà el pròxim dimecres la primera ronda de la Copa de la Reina
contra la Penya Esplugues, que milita en la màxima categoria estatal,
a la Primera Divisió.
L'eliminatòria es disputarà a una
única ronda i les llagostenques jugaran el duel a casa, al CEM El Turó
(11.30 h). "Creiem que tenim

una ocasió històrica per passar
a la segona ronda de la Copa de
la Reina, estem molt motivades
i lluitarem per fer possible el
passi", explica el tècnic de la Concòrdia, Javier Ruiz.
Abans del duel de la Copa de la
Reina, la Concòrdia rebrà dissabte
el Sala Saragossa, a la lliga. L'equip
llagostenc ocupa el 8è lloc del grup
2 amb 13 punts. jl.R.b.
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BÀSQUET | Leb Plata L'EQUIP DE CASTELLÓ ÉS LÍDER EN SOLITARI AMB SET VICTÒRIES SEGUIDES

El Recanvis Gaudí vol donar la
sorpresa contra el Benicarló
ajuntament de mollet

RECANVIS GAUDI - BENICARLÓ
Dissabte, 4 – 19 h Mollet
El Recanvis Gaudí Mollet reprèn la
competició després d'una setmana de descans i ho farà contra el
líder en solitari de la Conferència
Est, el Benicarló. L'equip de Castelló ocupa el primer lloc i suma les
jornades per victòries, amb un total de set. Mentre que el Mollet és
7è classificat amb quatre victòries
i tres derrotes.
Els dos equips ja es van veure
les cares durant la pretemporada
i els molletans van estar a punt de
donar la sorpresa a la seva pista.
Tot i perdre, 84 a 80, el Recanvis
Mollet va mostrar un gran nivell.
Dissabte, els de Josep Maria Marsà
voldran imposar la seva llei.

El club rep una pilota del curs 1976-77
La família de l’exentrenador Guifré Gol ha fet entrega al CB Mollet d’una
pilota de la temporada 1976-77 firmada pels jugadors i cos tècnic que
formaven aquella plantilla. L’equip va jugar aquell curs a l’antiga Segona
Nacional, la segona màxima categoria del bàsquet estata i el tècnic era
Guifré Gol. Guifré Lluís, nebot de l’exentrenador, va entregar la pilota fa
dues setmanes al CB Mollet durant la disputa del partit de lliga entre el
Recanvis Gaudí B i la UB Sant Adrià, on juga el fill de Guifré Lluís. La pilota
ha quedat exposada a les vitrines del club molletà.

Copa Catalunya L'EQUIP MOLLETÀ SUMA LA TERCERA VICTÒRIA I ÉS L'ANTEPENÚLTIM CLASSIFICAT

El 'Santger' venç
el Vive El Masnou

escola sant gervasi

MOLLET. Victòria de mèrit de l'Escola Sant Gervasi contra el Vive
El Masnou, per 81 a 75. Els molletans sumen una important victòria contra un rival directe per
la permanència. El millor jugador
molletà del partit va ser Marc Díaz,
que va anotar 11 punts. Els de Toni
Sáez ocupen l'antepenúltim lloc,
del grup 3, amb tres victòries, empatats amb el quart per la cua, el
Castellar.

EN JOC L'equip molletà guanya contra el Masnou, per 81 a 75
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ATLETISME S'IMPOSA AL MÀSTER D'OURENSE DE MÉS DE 50 ANYS

Marc Tort guanya l'or
del 1.500 a l'estatal
m.t.

MOLLET. Marc Tort, de 50 anys i de
l'Atlètic Mollet, ha tastat la glòria
de l'atletisme màster en tan sols
deu anys. Fa una dècada es va
vincular al club molletà i el cap
de setmana passat va ser el campió d'Espanya màster dels 1.500
metres de pista coberta, a Ourense (Galícia). A més, Tort també
va participar a la prova de 3.000
metres i va penjar-se una segona
medalla amb un bronze.
A l'estiu, Tort ja va guanyar una
medalla estatal de bronze dels
10.000 metres de pista coberta,
en la categoria de més de 50 anys.
A Ourense anava amb motivació,
però la prova del 3.000 metres
no va sortir com ell havia previst,
tot i guanyar un bronze. "La cursa del 1.500 va ser molt tàctica.
Com que no em va sortir com
volia el 3.000, vaig decidir quedar-me al grup fins als últims
700 metres. Aleshores vaig fer
un canvi de ritme i vaig veure
que m'anava del grup, fins que

vaig guanyar", explica Tort, que
va imposar-se amb un temps de 4
minuts i 30 segons.
"Avui dia encara no m'ho crec,
però va ser realitat. Mai havia
imaginat que podria ser campió
d'Espanya", comenta l'atleta, que
el pròxim any intentarà repetir la
glòria de l'estatal màster. JL.R.b.

BILLAR | Copa AMOBA

HOQUEI | Primera Catalana

The Pool Riders
guanya la Copa

El Mollet HC
puja al quart lloc

MOLLET. The Pool Riders va guanyar la segona edició de la Copa
Amoba contra l'Only Billar Fiction, per 11 a 4. Aquesta era una
final, que el campió va fer complir
amb les travesses perquè era el
principal favorit. De fet, el millor
jugador de la final va ser un dels
jugadors del conjunt campió, Rubén Díaz. L'equip estava format
també per Curro Fernández i David Romero.

MOLLET. El sènior femení del Mo-

MARC TORT

llet HC ocupa el quart lloc, de la
Primera Catalana, amb 15 punts
després d'imposar-se a la pista de
la Roda, per 2 a 4, amb els gols de
Sandra Bernal, per partida doble,
Gemma Martínez i Elsa Carpintero. El conjunt dirigit per Rafa
Trillo està a un punt del tercer, el
Cerdanyola; a quatre del segon, el
Patí Voltregà; i a set del líder, el
Girona.
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Xou de màgia als Dijous Clandestins

Nou mercat de col·leccionistes

La Tramolla ha reactivat els Dijous Clandestins i després de
la doble funció del duo musical T-NUE, ara arriba el torn del
mag Òscar Sánchez amb el xou Sense guió. Estava previst que
dijous 2 fes la primera actuació, i la segona representació
serà el dijous 9 a les 20.30 h a la Sala Clandestina.

L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i comarca
torna aquest diumenge –com cada primer diumenge
de mes– a muntar el mercadet de col·leccionistes i
brocanters. Serà a l'avinguda Llibertat, davant del
Mercat Municipal, i hi estaran de 9 h a 14 h.

CINEMA 'ENTREVISTAS CON DIRECTORES DEL CINE FANTÁSTICO' INCLOU EL TESTIMONI DE 52 DIRECTORS QUE HAN PASSAT PER FESTIVALS COM EL DE SITGES

El llibre del molletà Àlex Aguilera,
un llegat i una eina per a cinèfils
s.c.

de tots", va explicar que el 1992,
"quan va estrenar la seva tercera pel·lícula, Braindead, va venir
a Sitges i un amic meu –un dels
coautors– el va poder entrevistar quan no era conegut a escala
internacional. Ara seria impensable poder entrevistar-lo d'una
manera una miqueta llarga".

Cuinat al confinament
Amb el confinament pandèmic, els
tres autors van pensar a fer un recull de la gran quantitat de mate-

PRESENTACIÓ Àlex Aguilera durant l'acte a la biblioteca
MOLLET. El molletà Àlex Aguilera –president del Grup d'Activitats Culturals (GAC)– presentava
divendres a la Biblioteca de Can
Mulà el seu llibre Entrevistas con
directores del cine fantástico, escrit
conjuntament amb el madrileny
José Luis Salvador Estébenez i el
valencià Carlos Durbán.
Els lectors trobaran entrevistes
a 52 directors del cinema fantàstic que han passat per l'Estat en els
darrers 30 anys. Bona part de les entrevistes han estat realitzades per
Aguilera al Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Sitges, tot i que

també s'inclouen d'altres fetes a ciutats com València, Madrid i Bilbao.
De trets diferencials, l'autor
molletà en ressaltava dos durant
l'acte a la biblioteca. Un d'ells és
el fet que sigui en llengua castellana, ja que "molts dels llibres
–d'entrevistes de cinema– que
han aparegut els darrers anys
són en llengua anglesa i molts ni
s'han traduït". L'altre és el fet que
inclou moltes entrevistes "inèdites", fins i tot de directors que
han passat per Sitges o per altres
festivals de l'Estat i que "pràcticament no hi ha declaracions

rial que tenien per "evidenciar el
pas d'aquests directors pel nostre país". L'objectiu de tot plegat
era deixar "un llegat" per a cinèfils que hi trobaran "una eina per
poder conèixer més a directors
importants dels quals es coneixen els seus títols, però potser
no tant els seus noms".

El segon llibre d'Aguilera
Entrevistas con directores del cine
fantástico és el segon llibre que
publica Àlex Aguilera i que és complementari a la seva primera obra,
Directores del género fantástico
1904-2004. El desembre del 2004
va presentar a Sitges el seu primer
volum, que "era un recull dels 275
directors més importants que hi
ha hagut al llarg de la història del
cinema fantàstic". sergio carrillo

PORTADA DEL LLIBRE
d'ells". En aquest sentit, posava
l'exemple de Walter Hill, director
de Warriors i guionista d'Alien,
que "va venir el 2009, va recollir
el premi a Sitges, li van fer tres
preguntes i va marxar", i, segons
apuntava Aguilera, gairebé no va
quedar empremta del seu pas per
Catalunya als mitjans de comunicació. Aquest llibre, però, sí que
inclou una entrevista a Hill.
Entre els directors que protagonitzen el llibre, Aguilera en ressalta
sobretot a tres: Tobe Hooper, Stuart Gordon i Peter Jackson. De Jackson, "potser el més important

EL GAC ENCARA EL 2022 AMB "INCERTESA"
n Que Àlex Aguilera és un apassionat del cinema, és evident. Sense ser aquesta

la seva professió, ha fet del setè art "una afició avançada" a la qual li dedica
moltes hores cobrint festivals cinematogràfics, fent crítica en webs especialitzats
i altres col·laboracions que hi sorgeixen. Alhora, Aguilera és el president del
Grup d'Activitats Culturals (GAC), una entitat molletana que durant anys ha ofert
propostes culturals relacionades amb l'audiovisual, com és el cas del FantasMoll,
la Mostra de Cinema Fantàstic de Mollet.
Si amb la pandèmia es va cuinar el llibre, amb el mateix confinament es va
aturar l'activitat de l'entitat, que ara mateix encara el pròxim any sense tenir gaire
clar què programaran. "Volem que la gent surti de casa i pugui anar al cinema
i al teatre, però és un període d'incertesa", deia el president del GAC, qui alhora
celebrava que al final de la presentació del llibre es van poder projectar alguns
curtmetratges: "És una manera de complementar l'activitat que hem fet altres
anys, però ens agradaria fer una altra cosa més gran".

LA DIRECTORA MOLLETANA FA UNA CRIDA PERQUÈ A LA GENT VAGI A VEURE 'SIS DIES CORRENTS' ALS CINEMES DES D'AQUEST PRIMER CAP DE SETMANA
filmax

Aquest divendres s'estrena el
film de Neus Ballús als cinemes
MOLLET. Aquest divendres s'estrena als cinemes comercials Sis dies
corrents, la darrera pel·lícula de la
molletana Neus Ballús, que retrata
entre la ficció i el documental el dia
a dia del Mohamed Mellali, Valero
Escolar i Pep Sarrà, treballadors
d'una petita empresa a la perifèria
de Barcelona. Durant una setmana, el Moha haurà de demostrar
que està preparat per substituir
el Pep, que es jubila. La història

s'endinsa en els prejudicis racials
a través del Valero, que dubta que
els clients acceptin que un treballador originari del Marroc entri a
casa seva.
Ballús afronta aquesta estrena a
la gran pantalla amb una sensació
"una mica ambivalent". Es mostra
satisfeta perquè el film "ha connectat moltíssim amb el públic i la
gent es pot sentir molt identificada amb els personatges i amb les

històries". Però d'altra banda, hi
mostra una inquietud: "Si la gent no
va al cinema des del primer cap
de setmana, sabem que aquestes
pel·lícules petites duren poquet".
És per això que fa una crida a la
gent a què no s'esperi a veure-la
d'aquí a unes setmanes i que s'hi
bolquin des del primer dia perquè
pugui seguir en cartellera. De fet,
assegura que "la gent de la comarca s'hi sentirà identificada

PROTAGONISTES El Pep, el Moha i el Valero són lampistes a la vida real
amb tot: amb les localitzacions i
amb els personatges". Hi ha escenes rodades a Mollet i Parets, així

com algun plànol de Sant Fost, i entre les intèrprets hi ha la fotògrafa
local Judith Vizcarra. s.c.
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Com s'ha de netejar
correctament el rentavaixella?
Quan el teu rentavaixella
no funciona correctament
poden aparèixer restes de
brutícia en els plats o gots.
És probable que necessiti
una neteja en profunditat,
la qual cosa, a més, et suposarà un estalvi de temps, aigua i energia. T'expliquem
com s'ha de netejar el rentavaixella.
Retira les restes de menjar (millor
amb un paper que amb aigua) dels
plats i gots abans de ficar-los en el
rentavaixella. Així evitaràs que s'acumulin restes que puguin obstruir el
funcionament de l'electrodomèstic.
No tot es pot ficar en el rentaplats,
i és important la disposició que facis

de plats, gots, coberts, casseroles, etc.
Per a netejar el rentavaixella usa
sempre la dosi correcta de detergent.
Neteja els filtres: com a mínim una
vegada a la setmana.
Neteja les safates: pots submergir-les en un gibrell amb una dissolució d'aigua tèbia i un rajolí de sabó, i

Triar els mobles correctes
La decoració és una de les activitats
més importants de la llar. Un dels
aspectes que poden considerar-se fonamentals en la decoració, és la tria
d'accessoris que combinin amb la resta dels elements que es troben en la
llar. Entre les adquisicions que s'han
de fer hi ha el fet de trobar els mobles
perfectes per a la llar, ja que depenent
d'aquests, la sala d'estar o les habitacions poden tenir una excel·lent apa-

rença, adequada als nostres gustos.
Considera quina és la grandària
amb la qual comptes. La planificació
sempre és important. Abans de comprar els mobles, mesura el lloc en el
qual els col·locaràs, perquè d'aquesta
manera sàpigues exactament quins
models triar.
Guiat segons l'estil que prefereixis (avui en destaquem dos). L'estil
bohemi, senzill però elegant. Una de

neteja amb un drap.
Neteja les aspes: els experts
recomanen fer-ho dues vegades
a l'any. Lleva'ls les restes que
puguin tenir amb una mescla
d'aigua calenta, sabó i un producte desgreixador.
Neteja la junta de la porta i
les gomes: amb un drap humitejat en sabó i aigua, repassa la
junta de la porta i les gomes.
Neteja els conductes interns: per al
que necessitaràs productes específics
que pots trobar en qualsevol supermercat. L'important és llegir bé les
instruccions del fabricant.
Així
aconseguiràs
un
millor rendiment en cada rentada!
viviendasaludable.es / aMiC - ToT sanT CugaT

les tendències que s'han mantingut
durant molts anys, és el bohemi, que
consta únicament de pufs i coixins, i
en alguns casos coixins petits. En general, aquest tipus de mobles compten amb alguns elements de fusta.
Estil Rústic. Aquesta classe de mobles, són els que estan fabricats amb
materials naturals, i són ideals per a
combinar-los en llars que tinguin fusta o pedres, ja que l'objectiu d'aquesta classe elements és el fer que la casa
tingui un aspecte rural. vivirhogar.republiCa.CoM / aMiC - ToT sanT CugaT
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LLIBRES LA LLIBRERIA L'ILLA VA ORGANITZAR TOTS DOS ACTES, EL DE RAFEL NADAL AL SEU ESTABLIMENT I EL D'EN JORDI SANJUAN A L'AUDITORI DEL CASAL CULTURAL

Rafel Nadal signa 'Quan
s'esborren les paraules' a Mollet
s.c.

MOLLET. L'escriptor gironí Rafel
Nadal va signar dimarts a la tarda
a la Llibreria L'Illa de Mollet el seu
llibre recentment publicat, Quan
s'esborren les paraules (Columna).
Es tracta del volum que tanca la
seva trilogia sobre memòria familiar, al costat de Quan érem feliços
i Quan en dèiem xampany, i en el
qual Nadal intenta explicar a través de la malaltia de la seva mare,
"què té aquesta malaltia que els
roba la memòria i els records",
i a través de la mort del pare, un
món que s'acaba.
A la vegada, també parla del món
"que està arribant", i l'autor s'hi
sent part de tots dos. El primer

El molletà Jordi Sanjuan
publica un atles il·lustrat
de les comarques del país
Albert sAnjuAn

A LA LLIBRERIA L'ILLA Rafel Nadal conversant amb una lectora

PROGRAMACIÓ
DESEMBRE 2021
Dissabte 4 i diumenge 5.
Entrada lliure.

PRIMERA EXPOSICIÓ REBORN A MOLLET
Exposició i venda
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Del dilluns 6 al dijous 16 al vestíbul.

BOTIGA SOLIDÀRIA PER CÀRITAS
Articles de regal i per la llar.
Feiners de 17 a 20 h. Festius tot el dia.
Diumenge 12 a les 18 h.
Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA: “HISTRIÒNIC”

món és el de la seva infantesa i
adolescència; i del segon món, que
defineix com el dels seus nets, ell
també en vol formar part: "Ells
en seran més protagonistes
que jo, però jo crec que encara
puc compartir amb ells aquesta
vida, aquest món i aquests anys
que venen".
Nadal, qui creu molt "en aquesta idea tan maca que diu que
mentre que algú ens recorda,
encara vivim", escriu aquest llibre "perquè els meus nets em
facin reviure quan em recordin,
a mi i als meus pares, als meus
avis i als meus besavis". "Es tracta que no es trenqui el fil de la
memòria, que jo crec que és molt
important", hi afegia l'escriptor.
En aquesta línia, també ha creat
aquesta obra "amb la il·lusió que
els lectors, quan el llegiu, veient
com jo faig reviure els meus, feu
reviure els vostres i els traspasseu als vostres descendents,
perquè ells els facin viure eternament". sergio carrillo

Una comèdia esbojarrada i trepidant.
A càrrec de El Replà Produccions.

EL TEMPS

Del 18 de desembre al 5 de gener.
Tot el dia.

divendres 3

POP UP STORE. BOTIGA EFÍMERA
Roba, regals, jocs, artesania…
Entrada lliure.
Diumenge 26 a les 18 h.
Preu infantil: 5€ · Preu adult: 7€

dissabte 4

“UN NADAL PLE DE BOMBOLLES”
Espectacle familiar amb el Dr. Bombolles.
A càrrec de Cia. Un Toc de Festa.

diumenge 5

per

AL CASAL CULTURAL Jordi Sanjuan i Josep M. Olivé durant la presentació
MOLLET. El molletà Jordi Sanjuan
ha publicat recentment l'atles
il·lustrat Catalunya comarca a
comarca, editat per Cossetània.
Aquest primer llibre de Sanjuan
inclou totes les comarques de Catalunya i hi surten els 947 pobles
del país, "cadascun amb un dibuix representatiu". L'edifici de
l'Ajuntament de Mollet, la Torre
de Malla (Parets), Carrencà (Martorelles), l'església de Cabanyes
(Sant Fost), el Celler de Can Roda
(Santa Maria de Martorelles), el
Castell de Sant Miquel (Montornès) o les motocicletes en referència al Circuit de Montmeló, són alguns dels elements baixvallesans
que s'hi troben a l'atles.
Tot plegat està representat en
els mapes comarcals, de dues
planes per comarca, i que també
incorpora els dibuixos "d'alguns
personatges coneguts o històrics, o menjars o animals típics
de la comarca".
Sanjuan ha estat tres anys elaborant el llibre, amb una extensa

Felip Comas

Encara vent del nord al
matí, que acabarà encalmant i deixant colar-se
l’anticicló, amb cel serè al
matí i núvols alts a la tarda.
Un altre front fred ens creuarà a la tarda, amb vent
fort de ponent. El cel al matí,
però, serà assolellat i a la
tarda hi haurà alguns núvols
circulant ràpidament.
El vent girarà a nord i tornarà a injectar-nos aire
fred, amb una baixada considerable de la temperatura i cel serè.

tasca per conèixer tots els pobles
i comarques del país i les posteriors il·lustracions. De fet, Sanjuan
li ha trobat un doble punt positiu a
aquesta recerca, ja que a banda de
la seva afició per dibuixar, "voltar
i conèixer pobles" ja és una activitat que gaudeix fent. En aquest
sentit, el llibre també convida precisament a això: "És un llibre molt
indicat per a les famílies, perquè
es facin la idea de com és el país
i vegin on anar. Hi poden anar i
veure si troben els dibuixos que
he fet". També hi ha hagut alguns
professors d'escola que li han escrit per dir-li que faran servir el seu
atles il·lustrat "per ensenyar les
comarques i els pobles a classe".
Així que, segons l'autor molletà,
amb aquest llibre s'ho passarà bé
"del més gran al més petit".
Sanjuan va presentar dijous de
la setmana passada el seu atles illustrat al Casal Cultural, en un acte
organitzat per la Llibreria L'Illa
i que va comptar amb l'editor de
Cossetània Josep M. Olivé. s.c.

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

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

10ºC

2,6

23 km/h NNE

7ºC

10ºC

-

16 km/h NW

12ºC

4ºC

9ºC

-

29 km/h WSW

DIUMENGE, 28

11ºC

4ºC

8ºC

-

35 km/h W

DILLUNS, 29

14ºC

2ºC

9ºC

-

24 km/h NNE

DIMARTS, 30

14ºC

3ºC

10ºC

1

10 km/h SSW

DIMECRES, 1

14ºC

3ºC

10ºC

0,8

31 km/h WSW

Màx.

Mín. * Temp.

14ºC

7ºC

DIVENDRES, 26 13ºC
DISSABTE, 27

DIJOUS, 25

dv, 3 desembre 2021

31

POPULAR ES PODEN PRESENTAR LES IMATGES DE LES DECORACIONS NADALENQUES DE L'1 AL 20 DE DESEMBRE I NOMÉS HI PODEN PARTICIPAR ELS VEÏNS DEL BARRI

Concurs de l'AV Riera Seca
per decorar les façanes i els
balcons del barri aquest Nadal
MOLLET. L’Associació de Veïns del
Barri de la Riera Seca organitza un
concurs de decoració nadalenca
entre el veïnat. Per a participar-hi
cal decorar la terrassa, el balcó, el
portal i/o la finestra amb motius
nadalencs, fer una foto i enviar-la

al correu electrònic de l’AV Riera
Seca (avrieraseca@gmail.com). En
aquest missatge s'ha d'indicar la
ubicació –que no es farà pública–
per poder verificar que es troba al
barri, ja que només hi poden participar els veïns de Riera Seca.

SERÀ AQUEST CAP DE SETMANA A LA SALA FIVELLER

Primera exposició de
ninos reborn a Mollet
MOLLET. La Sala Fiveller acollirà
aquest cap de setmana (de 10 h a
14 h i de 16 h a 20 h) la primera
exposició reborn de Mollet, organitzada per Anabel Reborn. L'Anabel va arrencar a fer aquests ninos
–que tenen la particularitat de ser
extremadament realistes– des-

prés que a la seva àvia li'n recomanessin un per fer teràpia per a l'Alzheimer. En veure que el seu preu
era elevadíssim, d'un miler d'euros, va optar per fer-los ella mateixa. A Mollet exposarà reborns que
també els tindrà a la venda, a preus
ben diversos.

desembre seran les guanyadores.
El dijous 23 de desembre s’anunciaran les premiades a través de la
mateixa xarxa social i s'acordarà
amb les persones guardonades el

dia i hora per fer-ne el lliurament.
Els premis seran tres vals per gastar en els comerços del barri: un
de 150 euros, el segon de 75 euros
i el tercer de 50 euros.

SOLIDARITAT HI VA HAVER ACTUACIONS MUSICALS I DE TEATRE
géssica vázquez

Les fotografies es poden trametre fins al dilluns 20 de desembre
i només es podrà participar amb
una imatge. L'AV Riera Seca penjarà les fotos vàlides al seu perfil
d'Instagram i les tres que aconsegueixin més M'agrada fins al 22 de

Un taller per
"veganitzar" els
plats típics de Nadal
MOLLET. El Casal Cultural organitzarà dijous 9 de desembre una activitat de cuina vegana per al Nadal
a càrrec de Rosa Mayor. Els participants descobriran "totes les possibilitats de fer uns bons plats sense cap origen animal". En aquest
sentit, els organitzadors també asseguren que "podem gaudir veganitzant els plats típics de Nadal".

El 5è Festival del Voluntariat, ben emotiu
L'actuació musical dels TNT va ser diumenge el plat fort de la sessió matinal
del Festival del Voluntariat de Sant Fost i van ser uns dels intèrprets que hi
van aportar el toc emotiu a l'acte, fent pujar a l'escenari la presidenta del
Voluntariat, Dolores Martín, com a agraïment a la seva tasca. Al matí hi va
haver altres actuacions musicals i de dansa i a la tarda Assaig va tornar a
representar l'obra de teatre Benvinguts a Pineapple Store.

VENDA ONLINE D’ENTRADES > pessebreviventsantfost.cat

55è

Pessebre Vivent
de Sant Fost
Des de 1967
Pessebre Vivent dels Efectes Especials
de Catalunya i el més Antic del Vallès.

Información al:

Representacions

93 593 99 50

A les 18 i a les 19 h
12, 19, 25 i 26 de desembre de 2021
1, 2, 6 i 9 de gener de2022

MOLLET DEL VALLÈS

STA. PERPÈTUA DE MOGODA

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

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

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
SÁBADO

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

JUEVES
SÁBADO

Els dies 6 i 9 de gener
només una sessió a les 18.30 h
OBSEQUI: Pa torrat amb allioli i vi del poble.
Hi col·labora:

20.00 - 21.00 H
09.30 - 10.30 H

Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles
www.santfost.cat
Restaurant
dels Castanyers

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

Adherit:

A. Pessebre Vivent

BALL TOTS ELS DISSABTES

www.pessebreviventsantfost.cat
pessebreviventsantfost@gmail.com
Tels. 679 331 528
626 396 785
605 123 205

ESPECIALITATS A LA BRASA

Associació Coordinadora
de Pessebres Vivents
de Catalunya

Llar d’avis - Residència

CAL GARRET

Telèf. 93 593 00 42 - La Conreria SANT FOST DE CAMPSENTELLES
e-mail: info@restaurantcanmauri.com

• ancat els dijous no festius •

• Tancat els dijous no festius •

C/ Sant Jaume, 84 - Telèf. 93 570 81 85
08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
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