
ANY XXII   Núm. 1.047 26 agost 2022sommollet.cat

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

COLLA MORADA

AGRICULTURA

LA SEQUERA I ELS ATACS DELS SENGLARS 
OBLIGUEN ELS CELLERS DE LA DO ALELLA 
A AVANÇAR LA VEREMA D'ENGUANY 15

La Colla 
Morada, 
imparable

Els de la teca s'enduen el repte de les 
colles de festa major per quart cop 
consecutiu, en una edició molt igualada  

7
TORRATS

ARTS ESCÈNIQUES

PEPE VIYUELA, CAP DE CARTELL DE LA SEGONA 
EDICIÓ DEL FESTIVAL GUSPIRA, QUE ES PODRÀ 
VEURE DEL 2 AL 4 DE SETEMBRE A SANTA MARIA  23

8
MORATS

Resum d'una festa major multitudinària i molt participativa
Pàg. 2 a 10
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ELS CAPS DE COLLA  La Maria Vico i el Jose López, vestits per a l'ocasió, dilluns al vespre durant La Garrinada

FESTA MAJOR  ELS MORATS ESCURCEN DISTÀNCIES AMB LA COLLA TORRADA I ES QUEDEN A NOMÉS DOS PUNTS, DESPRÉS D'HAVER GUANYAT LES DARRERES QUATRE COMPETICIONS CONSECUTIVES

Més enllà dels resultats, tornar a celebrar la festa i el repte
de les colles després de dos anys pandèmics és "insuperable"

La Colla Morada guanya 
la seva 10a competició

MOLLET.  La festa major ha arribat 

a la seva fi, i amb ella una nova vic-

tòria morada al repte de les colles. 

Per segona vegada a la història, els 

de la teca aconsegueixen quatre 

triomfs consecutius –i l'anterior 

vegada havia estat a principis de 

segle–. En aquest cas, Morats ha 

guanyat totes les competicions 

realitzades des del 2016, tenint en 

compte que el 2017 es va suspen-

dre la competició pels atemptats a 

Barcelona i Cambrils i que des del 

2019 no hi havia proves a causa de 

la pandèmia.

Més enllà de la part competitiva 

–motiu de gran felicitat entre els 

morats–, el president de la colla, 

Jose López, destacava que "l'ale-

gria de tornar a l'Envelat i de 

tornar a fer festa major és insu-

perable".

De fet, abans de la gresca tots 

dos caps de colla ja assenyalaven 

que, si bé volien guanyar, enguany 

el més important era simplement 

competir i tornar a participar i 

organitzar una festa gran, que no 

s'havia pogut fer des del 2019.

La nit de dimarts, López també 

va tenir paraules de record per a 

les persones que van perdre la 

vida durant aquests anys de Covid: 

"Amb aquesta pandèmia no hi 

hem tornat tots, ens falta molta 

gent i molts socis", comentava so-

bre l'escenari pocs minuts després 

d'haver-se proclamat campió del 

repte de colles. En sortir-ne dels 

focus, també hi afegia: "Aquesta 

desena victòria és, sobretot, per 

als que ja no hi són".

Sobre l'escenari, abans del vere-

dicte final, les contrastades cares 

dels presidents no feien predir el 

resultat final. La torrada, la Ma-

ria Vico, ben somrient; el morat, 

el Jose López, més seriós del que 

acostuma a deixar-se veure. Per 

a Vico, aquesta festa no ha estat 

una derrota ni de bon tros: "Per 

a nosaltres, som guanyadors", 

deia, recordant que "ha estat tot 

superrenyit, tant als punts com 

en gairebé totes les proves". 

Tot i que lluny de la pròpia com-

petició, el que més destacava era: 

"Després d'aquests dos anys, la 

participació ha estat brutal. La 

colla ara és més gran que mai, 

perquè tots hem treballat per-

què tiri això endavant i aquí 

n'hem vist el resultat".

Lluny de vencedors i vençuts 

–i de les discrepàncies que hi va 

haver sobre algunes decisions ar-

bitrals–, el bon ambient entre els 

caps de colla i entre els partici-

pants a les proves ha estat latent 

i de fet així també ho remarcaven 

els dos presidents, agraint "el 

bon rotllo" que han tingut durant 

la gresca.  

S.Carrillo

CELEBRACIÓ  Els morats van mantejar el president per la victòria

2 punts
SEPAREN MORATS DE TORRATS
al marcador històric del repte de 
les colles. Els Torrats van arribar 
a distanciar-se de 6 punts dels 
morats, però en les darreres quatre 
festes majors no han estat capaços 
de puntuar. L'any que ve serà ben 
important per a la competició. Si el 
punt se l'endú Morats, es quedarà 
a un de l'empat; Torrats haurà 
d'espavilar si no vol veure perillar el 
liderat a la classificació.

Per a la Maria Vico, aquest ha estat el seu primer any al cap de la colla, i 

assegura que té forces per tirar endavant liderant Torrats durant més temps. 

“L'any que ve, més i millor”, apuntava Vico. Per al Jose López, qui ja ha vist 

dues festes pandèmiques i dues de multitudinàries com a president morat, la 

decisió de continuar al càrrec no està encara decidida ni encara s'hi ha parat a 

donar-hi voltes: “Ara mateix no ho sé (si continuaré com a cap de colla), fins 
després de festa major no ho volia pensar. Ara toca parlar, reflexionar i pensar 
fredament”. Amb tot, en l’acte final de les colles sí que deia: “Ha estat un honor 
ser el cap de colla de la Colla Morada durant quatre anys. És el millor que 
m’ha passat a la vida, perquè sou la meva família”.

El futur dels caps de colla
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MOLLET. L'Ajuntament fa un ba-

lanç molt positiu de la festa d'es-

tiu d'enguany, i així ho expressa-

va l'alcaldessa, Mireia Dionisio, 

en acabar la proclamació de la co-

lla guanyadora: "Portàvem dos 
anys molt complicats a nivell 
de societat i crèiem que havíem 
de fer una festa major amb un 
cartell de més impacte que els 
anys anteriors".

Aquesta voluntat de comptar a 

Mollet amb cares ben reconegu-

des del món cultural és una línia 

a seguir per la batllessa: "Ja vam 
començar aquest estiu fent el 
Mollet Music Week, perquè 
volem que Mollet sigui un refe-
rent cultural i musical, i inten-
tarem mantenir aquest nivell 

de festes majors".

Un altre tret distintiu respecte 

al seu antecessor és la seva gai-

rebé omnipresència. Dionisio, qui 

encarava enguany la seva primera 

festa major al capdavant del con-

sistori, ha estat present en múlti-

ples activitats del programa festiu, 

un fet que ha estat reconegut per 

sectors diferents del teixit cultural 

de la ciutat. Sense anar més lluny, 

el cap de colla morat li agraïa l'as-

sistència diumenge a mitjanit a 

l'Envelat. "És un honor que l'al-
caldessa estigui avui aquí", deia 

el Jose López, mentre la ironia feia 

que part del públic recordés l'exal-

calde cridant el seu nom.

Que fos present dissabte a la nit 

durant els versots –on tampoc es 

va deslliurar d'algun dard cap a la 

seva encara breu obra de govern–, 

també haurà agradat les colles.

Un èxit de participació
Després de dos anys amb restric-

cions pandèmiques en les festes 

majors, fent d'aquestes unes ce-

lebracions ben allunyades de les 

tradicionals activitats de meitat 

d'agost a la capital baixvallesana, 

la gresca d'aquest 2022 ha comp-

tat amb una alta participació en 

bona part de les activitats progra-

mades.

En aquest sentit, la batllessa 

destaca que "la festa major del 
2022 sempre la recordarem 
com la festa del retrobament i 
per haver sigut una gran festa 

multitudinària, participada, cí-
vica i solidària".

Per la seva banda, la regidora de 

Cultura, Mercè Pérez, també en fa 

un balanç "molt positiu" i desta-

ca que "tots els actes han trans-
corregut amb normalitat i que 
els molletans i molletanes els 
han gaudit amb responsabilitat 
i sense incidents destacats".

El tradicional ball del fanalet, el 

ball de la fi de festa amb l’Orques-

tra Internacional Maravella, el piro-

musical i el concert de Mägo de Oz 

posaven punt final a aquesta festa 

major amb la fita per a l'equip de 

govern que es constitueixi la pròxi-

ma primavera després de les elec-

cions de, com a mínim, igualar-ne la 

gran assistència als actes.  

Objectiu per al 2023: mantenir l'alt 
nivell de la festa major d'enguany

aj. mollet

La Maria Vico i el Jose López, vestits per a l'ocasió, dilluns al vespre durant La Garrinada

s.carrillo

ESCENARI DE L'ENVELAT  L'alcaldessa, Mireia Dionisio, també va ser present en l'acte de proclamació de la colla guanyadora de festa major, dimarts a la nit

LA BATLLESA DE MOLLET ASSEGURA QUE VOL QUE LA CAPITAL BAIXVALLESANA ESDEVINGUI UN REFERENT CULTURAL I MUSICALPRÉS D'HAVER GUANYAT LES DARRERES QUATRE COMPETICIONS CONSECUTIVES

1.300
PERSONES VAN REBRE MATERIAL 
INFORMATIU I DE SENSIBILITZACIÓ
dels punts lila que es van instal·lar 
a la ciutat durant la festa major. N'hi 
va haver un de fix de divendres 19 a 
dimarts 23 situat al parc de Can Mulà 
–el principal escenari dels concerts 
nocturns– i un altre itinerant format 
per dos agents que voltaven per les 
diferents activitats programades. L'any 
passat la xifra va ser molt superior, de 
gairebé el doble. Concretament, el 2020 
es va oferir informació i es va atendre 
a unes 2.500 persones. Cal destacar, 
a més, que aquest 2022 el punt lila 
ha tornat a comptar amb un número 
de telèfon per incidències i consultes 
relacionades amb l’assetjament, 
l’abús o les agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques, que atenia trucades i 
missatges de WhatsApp.
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GRESCA MOLLETANA  EL BALL DEL FANALET, QUE VA RECAURE EN MANS MORADES, VA SERVIR PER DESEMPATAR EL MARCADOR EN L'ÚLTIM INSTANT DE LA FESTA

MOLLET. La Colla Morada es 

convertia dimarts en la guanya-

dora de la festa major 2022 de 

Mollet, amb un marcador de 8 a 

7. Segons destacava el presenta-

dor del concurs, ha estat una de les 

edicions més ajustades, no només pel resultat �inal sinó també pel 
desenvolupament de les diferents 

proves, gairebé totes decantades 

per poc.

Dimarts a la mitjanit restava 1 

punt per disputar-se i 3 més per 

desvetllar-se. El ball del fanalet el 

guanyava Morats, mentre que pel 

que fa als punts subjectius, els de 

l'engrescada i de la despertada tambe se n'anaven �inalment a 
mans de la Colla Morada i el punt 

per a la colla més innovadora i ori-

ginal de la gresca era per a Torrats.La competició arrencava dissab-
te amb la capta de sang i un punt 

per a Morats. I entre dilluns i di-

marts s'han celebrat la majoria de 

la resta de proves. Totes dues tar-

des van ser els plats forts torrats. 

La colla encapçalada per Maria 

Vico guanyava dilluns un punt en 

l'estirada infantil del cotxe i dos 

més en les garrinades infantil i fe-

menina. Per la seva banda, la gar-

rinada masculina la va guanyar la colla liderada per Jose López. Els 

UN PUNT CLAU Morats aconseguia el desempat en l'última prova, la del Ball del Fanalet, amb 104 fanalets encesos

AFARTADA Una taula parada amb 414 flams per 

cruspir-se entre les dues colles de la gresca ESTIRADA DEL COTXE Els infants Torrats es van endur el punt de la prova per 4 segons de diferència

CORREGOT Els Torrats feien un doblet dimarts i s'enduien la victòria en les categories d'adults i infantil

morats també es van endur di-

lluns a la nit els tres punts de les 

curses en roba interior. Pel que fa 

a dimarts a la tarda, els corregots 

infantil i adult i l'afartada van ser-

vir perquè torrats sumessin tres 

punts més. FOTOS: S.CARRILLO /A.MIR

Una competició 
ajustada fi ns 
al fi nal

REMULLATS Com a bons amfitrions, els caps de colla van fer la demostració de la Garrinada 

morats també es van endur di-

7
TORRATSdora de la festa major 2022 de 

Mollet, amb un marcador de 8 a 

8
MORATS
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 
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Protagonisme coller al pregó d'en Masferrer

MOLLET. L'humorista Quim Masfer-

rer va ser l'encarregat de fer el pregó 

de la Festa Major 2022 i el va dedi-

car a la gent de Mollet, especialment 

a les colles. Masferrer va bromejar 

amb els caps de colla i amb l'alcal-

dessa, en un monòleg que va desfer-

mar els riures dels assistents. Quim 

Masferrer va iniciar el pregó amb el 

seu habitual crit "Bona nit!", dedi-

cat aquest cop a la gent de Mollet. 

L'humorista va començar el discurs 

agraint a l'Ajuntament i a la ciutat 

haver-li donat "l'honor de ser el 

pregoner" i fotografiant la gentada 

que va omplir Prat de la Riba. 

Llavors, el selvatà, remarcant que 

no volia ser ell el protagonista del 

pregó, va cridar al balcó a "la gent 

de Mollet", especialment als caps 

de colla. Els càntics de les colles do-

nant suport als seus líders van ani-

mar Masferrer, que va iniciar un gag 

de corredisses entre els caps de co-

lla i l'alcaldessa, on l'humorista aju-

dava a Torrats i Morats a demanar 

millores al consistori: "Aprofiteu 

que avui podeu aconseguir el que 

vulgueu", bromejava el pregoner.

Pluja de confeti per cloure
A la recta final del pregó, Quim 

Masferrer va aprofitar per felici-

tar el 40è aniversari dels gegants i 

el 30è de la Colla Castellera, abans 

d'acomiadar-se amb la seva frase 

més popular: "Gent de Mollet, sou 

molt bona gent!", que va provocar 

una pluja de confeti a la plaça.

Breu discurs de l'alcaldessa
Abans de començar el pregó, l'al-

caldessa Mireia Dionisio també es 

va dirigir als veïns i veïnes de Mo-

llet. La batllessa va destacar el re-

torn de la festa major a la norma-

litat després de la pandèmia i va 

agrair a tota la gent que fa possible 

aquests dies festius, especialment 

a les entitats i les colles de Morats 

i Torrats. Dionisio va acabar el seu 

breu discurs amb un recordatori 

que la festa ha de ser "cívica i res-

pectuosa".

Cercavila popular prèvia
Abans dels actes a la plaça Prat 

de la Riba, Quim Masferrer va te-

nir una breu visita institucional a 

l'Ajuntament, on reconeixia que 

no portava "res preparat pel 

pregó" però afirmava que era un 

privilegi per a ell: "és de pell de 

gallina que m'hagin escollit a mi 

per ser pregoner de la festa de la 

tornada a la normalitat".

El pregoner també va poder gau-

dir, en un cotxe clàssic amb els caps 

de Torrats i Morats, de la cercavi-

la prèvia al pregó, protagonitzada 

pels Gegants i la Colla Castellera. 

Els geganters van realitzar els seus 

tradicionals balls en el recorregut 

entre la plaça Major i la plaça Prat 

de la Riba, mentre que els castellers 

van estrenar un innovador pilar de 

4 caminat, que van mantenir aixe-

cat durant els últims metres del 

recorregut. Ja a la plaça Prat de la 

Riba, els castellers van dur a terme 

els dos habituals pilars en home-

natge a les colles Morada i Torrada, 

amb els seus mocadors portats per 

les enxanetes.    sergi casanovas

TRADICIONAL  L'HUMORISTA VA FER RIURE EL PÚBLIC I VA CONVIDAR MORATS I TORRATS A APROFITAR L'AVINENTESA PER RECLAMAR MILLORES AL CONSISTORI

s.c.

BALCÓ DE L'ANTIC AJUNTAMENT  Representants polítics del consistori, així com de les colles de Morats i Torrats acompanyaven el pregoner, Quim Masferrer, dissabte a la tarda

s.c.

CERCAVILA  Masferrer i els dos caps de colla, Maria Vico i Jose López, van arribar al pregó en aquest cotxe

ràdio mollet

PREMI DE LES COLLES  Morats i Torrats lliuraven dissabte el Morat i Torrat d'Honor a Ràdio Mollet pels seus 40 anys

n  El mateix dissabte del pregó, però ja 
passades les 23 h, les colles van lliurar 
el seu tradicional reconeixement Morat 
i Torrat d'Honor, que enguany ha anat a 
parar a mans de Ràdio Mollet, que l'any 
passat complia el seu 40è aniversari. 
L'Emma Bolea i el Joel Gascon, tots dos 
periodistes de l'emissora molletana, van 
ser els encarregats de recollir el guardó.

RECONEIXEMENT
A RÀDIO MOLLET
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• Control analític (hemoglobina glicosilada)

• Control de la pressió arterial

• Contol Colesterol, Triglicèrids, Glucèmia...

• Dietètica i Nutrició

• Homeopatia

• Dermofarmàcia

Sempre al seu servei

M

Francesc Layret, 73 · Mollet del Vallès 

T. 665 01 27 25 · www.farmamollet365.com

OBERT
365 DIES 

L’ANY
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MOLLET.  L'exalcalde i actual regi-

dor, Josep Monràs, va ser el princi-

pal protagonista dels versots, que 

van tenir lloc dissabte a la nit a la 

plaça Prat de la Riba a càrrec de la 

Colla Morada.

El cap de colla morat, Jose López, 

deia sobre l'homenatjat: "Josep 

Monràs, el nostre alcalde, per fi 

s’ha retirat; i per agrair-li la fei-

na li volem dedicar els versots". 

Teia Martínez –també membre 

de la junta morada– afegia que 

en aquesta "festa de comiat" hi 

posarien un "èmfasi especial en 

les cagades que ha fet", com "les 

pujades de sou, el cas Decathlon 

o el Calderí i aquesta merda de 

POUM".

El Josep Monràs –representat 

per l'artista morat Pau Garcia– va 

ser rebut amb una xiulada i poste-

riorment va rebre "amb molt 

d'amor" una placa que l'acredi-

tava com a Morat i Torrat d'Hor-

ror. L'exalcalde va voler destacar 

aquelles obres de govern més 

positives: "Hem estat Vila Flori-

da, Ciutat Europea de l’Esport i 

molts més reconeixements que 

no tenen cap valor".

D'altra banda, el Pau Garcia 

també va ser l'encarregat d'en-

carnar l'actual alcaldessa, Mireia 

Dionisio, qui va rebre els primers 

dards dels versots com a batllessa. 

Alguns d'ells sobre la Mollet Mu-

sic Week i els 170.000 euros que 

els concerts de La Pegatina, Ladi-

lla Rusa i Ana Guerra van costar. 

"Aquesta campanya encoberta 

està costant molts calerons", 

deia el Jose López.  

VERSOTS  RECONEIXEMENT SATÍRIC A L'EXALCALDE

EL JOSEP MONRÀS DELS VERSOTS  Representat pel Pau Garcia, l'exalcalde va rebre una placa de mans de les colles

colla morada

Josep Monràs, 
Morat i Torrat 
d'Horror

Una nova Santa Teca

MOLLET.  La gran sorpresa del bestiari de la ciutat ha es-

tat l'aparició d'una nova Santa Teca. L'any passat, amb 

el desè aniversari de la deessa morada, la Colla Mora-

da va decidir tirar endavant un projecte que ja feia un 

temps que els passava pel cap: renovar la seva patrona, 

encarregada de portar bones collites i carn d'olla a la 

ciutat, qui estava "molt deteriorada i necessitava 

un canvi". Així ho explica en Pau Garcia, membre de 

la junta morada i una de les persones més actives a la 

festa molletana, sent el clar protagonista dels versots o 

sent president dels geganters, entre molts altres.

Garcia és també un dels responsables de la Teca i 

detalla que la nova figura és "més robusta i més lleu-

ger", però conserva la imatge original. La nova dees-

sa ha estat creada pel mestre artesà Toni Mujal, de 

Cardona, i compta amb una base d'alumini i la figura 

està feta de fibra de vidre, mentre que els materials 

de l'anterior bestiari era fusta i porexpan respectiva-

ment. Com una de les grans novetats, l'actual Santa 

Teca –la tercera en la història de la patrona morada– 

pot tirar aigua pel pit dret.

El morat Pau Garcia diu que la gent ha quedat "sa-

tisfeta" per la nova creació i assegura que "té corda 

per a estona". De fet, l'objectiu és que sigui una figura 

definitiva, "dignificant-la a l'alçada del pes que té".

Com a nota negativa, la pluja va aixafar l'espectacle 

teatral que havien preparat per al ressorgiment i tot 

plegat es va quedar en una cercavila. Però fins i tot 

d'això se'n pot treure la part positiva: "La pluja la va 

batejar", diu Garcia.

L'altra novetat de la gresca va ser el llibret editat 

per la Colla, on s'explica tant la llegenda com la histò-

ria i els processos constructius de la Santa Teca, i que 

es va repartir durant la festa.  

BESTIARI  MORATS PRESENTAVA UNA NOVA FIGURA DE LA SEVA DEESSA, AMB L'OBJECTIU QUE SIGUI PERDURABLE, MENTRE QUE EL MOLL FER HI APAREIXIA DESPRÉS

EL RESSORGIMENT  La nova versió de la deessa i patrona morada és més robusta i lleugera que les dues anteriors

colla morada

El Moll Fer, reparat
MOLLET.  La pluja de dimecres tam-

poc va poder cancel·lar la invoca-

ció del Moll Fer. La Colla Torrada 

va tirar endavant la primera sorti-

da d'aquesta festa d'estiu de la seva 

bèstia, tot i que amb modificacions. 

D'entrada, els músics van amenit-

zar l'espera a Can Gomà –fins que 

parés de ploure– amb un petit con-

cert. Quan va amainar, el Moll Fer 

va fer una cercavila fins a Prat de la 

Riba, tot i que aquesta va ser més 

ràpida del previst i sense foc.

Sí que es van poder desenvolu-

par amb normalitat la resta d'actes 

del referent torrat. Dijous al matí 

s'hi va aplegar una bona gentada 

pels carrers del centre de la ciutat 

per gaudir de la cercavila i balla-

da infantil amb el Moll Fer, amb 

canyons de confeti en comptes de 

foto i amb l'objectiu de la canalla 

de fer-se fotos amb la fera cada 

cop que aquesta s'hi aturava. Com 

és habitual, el Moll també va ser 

present al correfoc de Diables, així 

com els tabalers torrats.

Per part de la Colla Torrada fan un 

balanç molt positiu de la gresca del 

Moll Fer d'enguany, apuntant que 

s'hi ha sumat gent nova i destacant 

que "lluïa espectacular", després 

que la torrada Emjei li hagi reparat 

les rascades i forats que tenia.  

torrats

CERCAVILA INFANTIL  El confeti va suplir el foc en la sortida de dijous al matí
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albert riera (@rieracapture)

CORREFOC  Dissabte al vespre el Ball de Diables celebrava amb el Moll Fer el seu acte festiu principal

castellers de mollet

A ESCENA Grallers i tabalers van protagonitzar el concert vermut

El foc de la cultura popular molletana

MOLLET.  Els diables surten dissab-

te de festa major pels carrers del 

centre de la ciutat, i enguany així ha 

tornat a passar tres anys després de 

la darrera vegada, amb la cercavila 

matinal i el correfoc a la nit. Del pri-

mer acte l'Aleix Benet, president del 

Ball de Diables de Mollet, en destaca 

"l'alta participació, tot i la calor 

que feia". L'alta afluència d'assis-

tents és també un dels aspectes 

que més recalca el president sobre 

el correfoc, realitzat conjuntament 

amb el Moll Fer de la Colla Torrada: 

"Va venir més públic del que pen-

sàvem". "Es notava que hi havia 

ganes de festa major", hi afegeix.

Protagonisme per a la pluja
L'endemà a la tarda arribaven dos 

dels altres pilars de la cultura po-

pular per festa major –les diades 

gegantera i castellera–, però totes 

dues es van haver d'anul·lar pel 

temporal de pluja i calamarsa.

Els Castellers de Mollet lamen-

ten aquest fet, encara més tenint en 

compte que havien preparat "una 

de les millors actuacions de la 

nostra història per festa major", 

diu el cap de colla, Cisco Carvajal, 

qui explica que havien assajat per 

descarregar un 3 i un 4 de 7, així 

com un 5 de 6, un pilar 5 i tres pi-

lars de sortida. El següent repte 

casteller serà per festa major.

Amb tot, l'entitat va ser l'en-

carregada de gestionar una de les 

dues barres de Can Mulà i aprofi-

tant l'ocasió van dur a terme di-

lluns la segona edició del concert 

vermut de gralles i tabals. Per part 

dels molletans hi van actuar una 

vintena de músics, i els convidats 

van ser els Rajolers de Granollers.

Dues ballades sardanistes
Tot i la pluja, l'Envelat va permetre 

la tarda sardanista de diumenge a 

càrrec de la Cobla Jovenívola de Sa-

badell i organitzat per Tradicions i 

Costums. L'endemà també a la tar-

da, sense núvols a la vista, va ser el 

torn de la Cobla Montgrins.  

TRADICIONAL  TRES ANYS DESPRÉS, LA GRESCA D'ESTIU VA PODER GAUDIR DEL CORREFOC DELS DIABLES, ACOMPANYATS PEL MOLL FER DE LA COLLA TORRADA

La Colla Gegantera homenatja 

els fundadors de l'entitat

MOLLET. El quarantè aniversari 

dels gegants solemnes de la ciutat 

de Mollet, el Vicenç i la Marinette, 

ha estat l’excusa de la Colla Ge-

gantera per retre un homenatge. 

Concretament a dos dels seus fun-

dadors, l'Esteve Nét i la Cati Serra, 

tots dos vinculats a la vida cultural 

de la ciutat i impulsors de la fun-

dació de l’actual Colla Gegantera 

l’any 1994.

El passat diumenge, durant el 

tradicional sopar de la Colla Ge-

gantera, va tenir lloc l’homenatge, 

en el qual Nét i Serra van ser no-

menats socis honorífics de l'enti-

tat i se’ls va regalar una placa com-

memorativa. Cal destacar, però, 

que la pluja va fer anul·lar la diada 

gegantera prevista per al mateix 

dia a la tarda conjuntament amb la 

Cuca Molla.

“El que fa grans els gegants i el 

que fa que els gegants surtin al 

carrer és la gent que hi ha al dar-

rere”, deia en Pau Garcia, cap de 

colla, qui també recordava: “Quan 

els gegants estaven tancats al 

teatre de Can Gomà, un grup 

de persones va decidir que en 

Vicenç i la Marinette havien de 

sortir al carrer i tornar a ballar”.

Tant l'Esteve Nét com la Cati Ser-

ra van expressar paraules d’agraï-

ment i d’orgull pel seguiment que 

ha tingut la colla. “Vam lluitar 

molt en aquell moment perquè 

això fos possible i la continuïtat 

és inimaginable”, afirmava Nét. 

Després de 27 anys, la Colla Ge-

gantera encara fa ballar en Vicenç 

i la Marinette per les festes majors 

de Mollet, i ha augmentat la família 

amb la gegantona Mariona i els ge-

gants nous, la Guillema i en Mir.  

L'ESTEVE NÉT I LA CATI SERRA VAN SER NOMENATS SOCIS HONORÍFICS DE L'ENTITAT

SOCIS HONORÍFICS  La Cati Serra i l'Esteve Nét, amb l'actual president geganter

colla gegantera

La pluja va fer anul·lar diumenge a la tarda tant

la Diada Gegantera com la Diada Castellera

La Jovenívola de Sabadell i Montgrins van ser les 

cobles sardanistes dels actes de Tradicions i Costums

tradicions i costums

SARDANES  Dilluns, amb la Cobla Montgrins, a la plaça Major
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Si aquesta festa major ha estat mul-

titudinària, les propostes musicals 

i teatrals no podien quedar enrere. 

Les entrades de la majoria d'espec-

tacles es van exhaurir, com és el cas 

de l'espectacle Bona gent, de Quim 

Masferrer, que va penjar el cartell 

d'entrades esgotades poques hores 

després que es possessin a la ven-

da. Els concerts de Las Migas, Judit 

Neddermann i Vernat i els concerts 

a la terrassa del Museu Abelló tam-

bé van exhaurir entrades. 

Per la seva part, el principal es-

cenari musical, el del parc de Can 

Mulà, acollia cada nit milers de per-

sones amb ganes de festa per gau-

dir dels concerts organitzats tant 

per l'Ajuntament com per les colles 

i AMAM. Un dels que va comptar 

amb més assistència va ser el d'un 

dels caps de cartell d'enguany, 

Magö de Oz (1), que va fer gala dels 

seus temes heavys amb reminis-

cències celtes, que van servir per 

tancar la gresca dimarts a la nit.

Altres concerts destacats van 

ser el de Doctor Prats i el d'Els Pets 

(2). La veterana banda de rock 

català va aplegar unes 2.200 per-

sones al parc, amb un concert en 

què presentaven el seu nou disc 

1963, però en què no hi van faltar 

clàssics de la banda incrustats en 

la memòria col·lectiva i que van 

corejar diverses generacions d'en-

tre el públic assistent. 

Un altre dels concerts que va 

aplegar una gentada va ser el de 

Leticia Sabater (4), que organit-

zava la Colla Morada. L'actuació 

es va haver de traslladar a la pista 

coberta del Riera Seca per la pluja 

i va deixar imatges a la retina difí-

cils d'oblidar amb un públic entre-

gat i amb moltes ganes de gresca.

La nit dels grups locals (5) orga-

nitzada per AMAM i la MiT de les 

colles (6) també van ser un èxit 

d'assistència, de la mateixa mane-

ra que el retonr de Toni Albà (3).

La recaptació de les entrades ve-

nudes es donaran a projectes amb 

finalitats socials de Mollet.  

fotos: aj. mollet / sergio carrillo 

/ colla morada / amam

Escenaris plens 
de gom a gom

2

6

4

3

5

1

CAN MULÀ VA APLEGAR MILERS DE PERSONES EN CONCERTS MULTITUDINARIS COM EL DE LA BANDA HEAVY MAGO DE OZ I D'UN CLÀSSIC DEL ROCK CATALÀ COM ELS PETS

L'ASSOCIACIÓ DE COL·LECCIONISTES I MORATS ORGANITZAVEN UNA NOVA EDICIÓ DEL CONCURS

L'Associació de Col·leccionistes de 

Mollet i comarca i Morats organit-

zaven un any més el tradicional 

concurs de disfresses de paper, 

que enguany arribava a la 8a edi-

ció, que com a novetat incloïa la 

categoria adulta. Hi van participar 

una desena de persones i els guan-

yadors van ser Explorador Kai (0 

a 3 anys); Piruleta Queralt (4 a 6 

anys) i Judit i l'Eva, unes fantas-

mes ben particulars (adults).  

Vestits de paper per 

gaudir de la festa

s.carrillo

ELS PARTICIPANTS  Les disfresses que es van poder veure al concurs

EN PORTADA
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L'Escola Can Vila iniciarà el curs el 
12 de setembre per donar més marge 
a la instal·lació dels nous mòduls 

EDUCACIÓ  AQUESTA SETMANA ESTAVA PREVIST QUE ACABÉS L'OBRA CIVIL PRÈVIA A LA COL·LOCACIÓ DELS EDIFICIS PREFABRICATS, QUE ENCARA HAN D'ARRIBAR

Més de 5 milions en ajuts de menjador a la comarca Serveis d'odontologia més assequibles
L'Ajuntament de Sant Fost i la Fundació Odontologia Solidària han 

formalitzat el conveni per a la  prestació d’assistència de serveis 

odontològics accessible a les persones ateses en els Serveis Socials 

locals. El servei d’odontologia es realitzarà a Granollers amb preus 

reduïts per a tractaments concrets com pròtesis, fèrules o higienes.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat els ajuts per als 

menjadors escolars del pròxim curs per un import de 5,3 milions d'euros. 

En total, es van rebre 9.111 sol·licituds tramitades pels ajuntaments i se'n 

van resodre favorablement 6.493, de les quals 6.024 tindran ajut garantit 

del 70% i 469 del 100% del cost de servei. 

SOCIETAT

MOLLET / BAIX VALLÈS. L'alumnat 

de l'Escola d'Educació Especi-

al Can Vila començarà el curs el 

pròxim 12 de setembre i no el 5 

com està previst a la resta de cen-

tres de primària. El Departament 

d'Educació, l'Ajuntament de Mo-

llet i la comunitat educativa del 

centre van arribar a aquest acord 

a principis d'agost per així donar 

més marge a la instal·lació dels 

dos nous mòduls que ha d'acollir 

l'escola. Els edificis prefabricats 

han de permetre que tot l'alumnat 

segueixi al centre després de la de-

tecció de deficiències a les actuals 

instal·lacions.

Pel que fa al calendari de les 

obres, aquesta setmana estava 

previst que acabessin els treballs 

d'obra civil, previs a la col·locació 

dels mòduls. El 8 d'agost, el govern 

municipal aprovava d'urgència el 

projecte d'obres de la infraestruc-

tura, que implica la fonamentació 

dels futurs edificis prefabricats, 

amb un pressupost d'uns 245.000 

euros. També es preveia una actu-

ació a l'entrada a les instal·lacions 

per permetre una millor mobilitat 

dels autobusos i que així puguin 

fer la volta.

En els pròxims dies, l'Ajunta-

ment espera poder tancar el calen-

dari de recepció dels mòduls. "El 

lloguer ja està formalitzat i es-

tem apretant l'empresa perquè 

ens els pugui fer arribar al més 

aviat possible i així poder com-

plir el calendari", explica el re-

gidor d'Educació, Raúl Broto, qui 

reconeix que "anirem al límit" 

per iniciar el curs. En aquest sentit, 

Broto afirma que un cop estiguin 

instal·lats els mòduls, les feines 

internes tenen una durada pre-

vista d'unes dues setmanes, uns 

treballs que es podrien compati-

bilitzar amb l'alumnat ja al centre. 

Amb tot, en funció del temps que 

es necessiti d'obres un cop iniciat 

el curs "buscarem alternatives 

que seran molt diferents si són 

dos dies o deu", afirma el regidor.

Solucions a llarg termini
D'altra banda, en la reunió mantin-

guda a principis d'agost, Educació 

i Ajuntament s'emplaçaven a una 

nova trobada al setembre per par-

lar de quin ha de ser el futur del 

centre d'educació especial, ja que 

tant la comunitat educativa com el 

consistori consideren la instal·lació 

dels mòduls una solució "provisio-

nal". De fet, el juliol, el ple munici-

pal aprovava una moció per recla-

mar a Educació que s'impliqui per 

tal de garantir la construcció d'un 

nou edifici per a l'escola.   l.o.m.

n Com cada any durant les vacances 
estiuenques de les escoles, l'Ajun-
tament de Mollet està duent a terme 
diverses obres de manteniment als 
centres educatius de la ciutat. En-
guany, algunes de les actuacions més 
destacades són el nou paviment a 
l'Aula Integral de Suport de Can Vila, 
que es troba ubicada a l'antic parvulari 
del Salvat Papasseit; la instal·lació d'un 
tendal a l'Escola Al Bosc; la renovació 
de persianes a l'Escola Montseny; la 
substitució de la caldera a Cal Músic; 
un projecte de biodiversitat al Salvat 
Papasseit i la instal·lació de jocs infan-
tils a diferents escoles.

MÉS OBRES A LES 
ESCOLES DE MOLLET 
DURANT L'ESTIU

OBRA CIVIL Dimecres es duien a terme treballs per als fonaments dels futurs mòduls que s'han de col·locar

l.o.m.

L’Assemblea de Mestres i el Ca-

sal del Mestre de Granollers-VO i 

l’AMPA Can Vila de Mollet, orga-

nitzaran el pròxim 5 de setembre, 

dia d'inici del curs escolar, la Mar-

xa en Defensa de l’Educació Públi-

ca una acció lúdica per visibilit-

zar el que consideren mancances 

de l’educació pública i "l'esforç 

dels docents per millorar-la". 

La marxa sortirà a les 17 h des de 

l’Institut Carles Vallbona de Gra-

nollers i enfilarà cap a l’Escola Can 

Vila de Mollet, on està previst que 

arribi cap a les 19.30 h.

Marxa per l'educació 
pública entre 
Mollet i Granollers Comencen les obres del 

talús de l'escola Simeó 
Rabasa de Martorelles 
MARTORELLES. Després de gairebé 

tres anys de reclamacions per part 

de l'Ajuntament de Martorelles, el 

Departament d'Educació ha posat 

en marxa les obres que han de per-

metre contenir el talús  que hi ha 

al pati de l'escola Simeó Rabasa.  

Segons explica l'alcalde, Marc Can-

dela, el talús "s'estava desfent en 

algunes parts i la sorra queia al 

pati de l'escola". Amb aquesta 

actuació que va començar fa una 

setmana i es preveu que acabi a 

finals de setembre, es crearan dos 

murs de contenció per sostenir el 

talús, el qual s'acabarà d'estabilit-

zar amb terres vegetals i diferents 

malles que l'Ajuntament omplirà 

de plantes autòctones de cara a 

l'hivern.   

 L'ACTUACIÓ ES PREVEU ACABAR A FINALS DE SETEMBRE
aj. martorelles

A TOCAR DEL PATI  Les obres permetran estabilitzar el talús en mal estat
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MOLLET DEL VALLÈS

28/07 Joan Parés March 79 anys

31/07 Emilio Rubio Rubio 88 anys

31/07 Maria Àngela Codina Camps 94 anys

01/08 Antònia Ferrando Colomé 85 anys

03/08 Felisa Rodrigo Rodríguez 78 anys

04/08 Alejandro Carmona Plaza 61 anys

07/08 Martín Martínez Camacho 70 anys

07/08 María de la Paz Bueno Sola 62 anys

11/08 Manuel Morales Santiago 81 anys

11/08 Espíritu Amaya del Valle 87 anys

11/08 José Sánchez Jordan 74 anys

13/08 Rosa Pascual Jove 98 anys

16/08 Antonio Castañer Guitart 90 anys

21/08 Valentina Fernández Álvarez 95 anys

22/08 Juliá Sánchez Alarcon 101 anys

22/08 Mariana Pérez Gómez 100 anys

PARETS DEL VALLÈS

08/08 Josefa Blanque Herrero 89 anys

19/08 Consuelo Ledo Pena 95 anys

MARTORELLES

31/07 Josefa López Atencia 86 anys

LA LLAGOSTA

27/07 Esteban de la Peña Rubio 95 anys

27/07 Josefa Gómez Villasclara 86 anys

20/08 Argimiro García Vigil 77 anys

SANTA PERPÈTUA

09/08 Eufemio Ruiz Martínez 95 anys

10/08 Lorena Santillana Márquez 91 anys

12/08 Manuel Marin Morales 71 anys

15/08 Olivia Diez Bazan 87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Accident greu entre una 
moto i un camió a Mollet
MOLLET. Dimecres es va produir 
un accident a la B-500 entre un 
motorista i un camió. El conductor 
de la moto va resultar ferit greu i 
va ser traslladat a l'Hospital de la 
Vall d'Hebron. Segons fonts del 
Servei Català de Trànsit, dos vehi-
cles s'haurien vist implicats en un 
accident al km 13 de la carretera 
B-500, a la corba d'incorporació 
al pont entre Mollet i Sant Fost des 
de la C-17. En concret, es tracta 

d'una moto que hauria xocat amb 
un camió cuba de gas butà. A con-
seqüència del sinistre, el Servei 
d'Emergències Mèdiques va tras-
lladar el conductor de la moto, un 
home de 71 anys, en estat greu a 
l'Hospital de la Vall d'Hebron. El 
conductor del camió hauria re-
sultat il·lès. Donada la càrrega del 
camió, durant uns minuts es va 
activar el protocol per matèries 
perilloses. 

SUCCESSOS EL MOTORISTA, DE 71 ANYS, VA QUEDAR FERIT GREU

AL VORAL Els vehicles accidentats inspeccionats pels cossos de seguretat

s.c.

Els naixements creixen al Baix 
Vallès, tot i que la xifra és 
inferior a la d'abans de la Covid  

BAIX VALLÈS. Els naixements van 
incrementar un 4,2% al Baix Va-
llès durant el 2021. Segons dades 
provisionals extretes de l'Institut 
d'Estadística de Catalunya (Ides-
cat), l'any passat van néixer a la 
subcomarca 821 infants -433 nens 
i 388 nenes-, 33 més que durant el 
2020. 

Pel que fa a les dades per muni-
cipis, a Mollet van néixer durant 
l'any passat 336 infants, 176 dels 
quals van ser nens i 160 nenes: a 
Parets ho van fer un total de 103 
(52 nens i 51 nenes); a Montornès 
134 (70 nens i 64 nenes); a Mont-
meló 54 (28 nens i 26 nenes); a 

Sant Fost 61 (33 nens i 28 nenes); 
a la Llagosta 98 (57 nens i 41 ne-
nes); a Martorelles 31 (15 nens i 
16 nenes) i a Santa Maria 4 (2 nens 
i 2 nenes).

Mentre que pel que fa al sexe, 
en gairebé tots els municipis a ex-
cepció de Martorelles i Santa Ma-
ria, van néixer durant el 2021 més 
nens que nenes. A més, si es com-
paren les dades respecte a l'any 
2020, al conjunt de les localitats 
baixvallesanes es van concebre 
un 6,5% més de nens i tan sols un 
1,8% més de nenes.

Tot i aquest increment positiu en 
la xifra de naixements, si es com-

paren les dades amb les de l'any 
d'abans de l'esclat de la pandèmia 
(2019), el nombre de naixements 
ha patit una disminució d'un 4,5% 
(39 infants menys) al Baix Vallès. 
És a dir, s'ha passat dels 860 na-
dons nascuts el 2019 als 821 que 
es van donar a llum el 2021.

Per altra banda, al conjunt de 
Catalunya la natalitat segueix des-
cendint. L'any 2021 van néixer 
57.704 infants, uns 760 menys 
que el 2020. L'edat mitjana de les 
mares és de 32,69 anys i la mitjana 
de fills de cada catalana és d'1,2. 

DEMOGRAFIA  L'ANY 2021 VAN NÉIXER AL TERRITORI 821 INFANTS, 433 NENS I 388 NENES

MÉS NENS A gairebé tot el Baix Vallès van néixer més nens que nenes el 2021

arxiu

Els Bombers van treballar durant la tarda de dimarts per retirar un arbre de 
grans dimensions que havia caigut al carrer Antònia Canet de Mollet, just 
davant de l'Oficina de Correus. Segons fonts dels Bombers, l'arbre s'havia 
desplomat a sobre de la via sense provocar afectacions de cap mena. Una 
dotació va treballar a la zona de les 16.49 h a les 18.48 h. Més tard, va ser el 
servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament qui es va encarregar de retirar les 
restes de l'arbre, que segons els veïns feia un segle que estava plantat.

Cau un arbre davant l'Oficina de Correus  VIA PÚBLICA

Denuncien manca 
de seguretat a 
l'accés al correcan 
de Ca l'Estrada

MOLLET. L'entitat animalista Espai 
Gos ha demanat a l'Ajuntament de 
Mollet que millori la seguretat de 
l'accés al correcan de Ca l'Estrada 
quan es fan esdeveniments festius. 
L'entitat explica a través d'un co-
municat que es va reunir amb les 
regidories de Cultura i Benestar 
Animal per fer-los arribar la preo-
cupació que havien manifestat al-
guns veïns davant la manca de se-
guretat amb el cablejat elèctric. La 
plataforma va traslladar les pro-
ves a la Guàrdia Civil de Mollet per-
què comprovin les corresponents 
certificacions en la seguretat.

ENERGIA

Augmenten 
els casos de frau 
elèctric pels cultius 
de marihuana

Els casos de frau elèctric per la 
plantació de cànnabis van aug-
mentar l'any 2021. L'empresa En-
desa va obrir fins a 35 expedients 
a la comarca. Les denúncies van 
aconseguir fins a 7,43 GWh d’ener-
gia recuperada, l'equivalent al 
consum anual de 2.123 llars. A tot 
Catalunya, es van tancar 684 expe-
dients de frau vinculats a les plan-
tacions de marihuana localitzades 
a l'interior d'habitatges o edificis, 
el doble que el 2018. Aquesta xifra 
suposa una mitjana de gairebé 2 
connexions il·legals per al cultiu 
de cànnabis destapades al dia. 

El consum mitjà d'una plantació
Les estimacions indiquen que el 
consum elèctric de les plantacions 
de marihuana a Catalunya assoleix 
els 119 GWh.  Segons les dades de 
l'elèctrica, el consum mitjà d'una 
plantació correspon al de 80 habi-
tatges i, en algunes àrees, aquestes 
plantacions representen fins al 80 
% del total de l'electricitat consu-
mida a la zona.  

Mia
JUNTAMENT AMB EL DE JÚLIA, SON ELS 
NOMS MÉS POSATS A LA COMARCA EN
nenes, seguits dels de Lucía, Gala i 
Arlet. Mentre que en nens els noms 
més freqüents son Nil, Àlex, Pol, Jan 
i Leo. A Catalunya, els pares i mares 
es decanten per anomenar els seus 
nadons Marc i Júlia, principalment. De 
fet, Júlia ha estat el nom més posat en 
nenes en els darrers 7 anys, abans ho 
havia estat el de Martina. Mentre que 
el nom de Marc fa més de 20 anys que 
es manté en la primera posició.
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Calamarsades i 
calor, un estiu 
amb temps mogut

MOLLET / BAIX VALLÈS. L'estiu d'en-

guany al territori ha estat intens 

meteorològicament parlant. El 

temps ha passat de temperatures 

extremes, amb termòmetres per 

sobre dels 35o, a fortes tempestes 

que han deixat calamarsades im-

portants, tot això, barrejat amb 

una sequera que persisteix mal-

grat les tormentes estiuenques. 

Pel que fa a la calor, al juliol ja es 

va arribar a temperatures extremes 

com els 35,1o del 22 de juliol. Però la 

temperatura màxima es va registrar 

el 12 d'agost, amb un termòmetre 

que a Mollet va arribar als 36,9o, en 

una primera quinzena d'agost que 

va concentrar els dies més caloro-

sos de l'estiu amb valors que cada 

dia van superar els 32o i 33o. 

Precisament, durant aquesta 

calorada, la CUP Mollet va denun-

ciar que l'Ajuntament tanqués du-

rant l'agost tots els equipaments 

municipals, els quals "actuen de 

refugis climàtics per a una part 

important de la població”, apun-

ten des de la CUP, que proposa que 

l'Ajuntament estableixi el tanca-

ment dels equipaments de manera 

rotativa per garantir el servei.

Tempestes i calamarsa
Combinat amb les altes tempera-

tures, el Baix Vallès s'ha vist afectat 

per diverses tempestes d'estiu, que 

en alguns casos també han deixat 

calamarsa, una situació habitu-

al a partir de la segona quinzena 

d'agost, segons explica Felip Comas, 

home del temps de Som. "Amb la 

calor que ha fet, realment insòli-

ta pel temps que ha durat, encara 

són més normals aquestes tem-

pestes, ja que s'alimenten de la 

barreja d'aire fred entrant, amb 

aire càlid i l'aigua del Mediterra-

ni, que està molt calenta. S'han 

donat les condicions idònies per 

al desenvolupament d'aquest cu-

mulonimbus bestials", afirma.

Però les tempestes no han esperat 

a la segona quinzena d'agost. De fet, 

el juliol s'acomiadava amb una, el 29 

de juliol, que va deixar molta aigua, 

forts cops de vent i arbres i bran-

ques caigudes. En menys de mitja 

hora van caure a Mollet 23,2 l/m2, 

METEOROLOGIA EL TERMÒMETRE AQUEST JULIOL I AGOST HA SOBREPASSAT ELS 35 GRAUS I EL CONTRAST DE TEMPERATURA HA PROVOCAT FORTES TEMPESTES DE TARDA

Detectats 72 abocaments amb 
risc d'incendi a la comarca
El pla de vigilància i informació 

contra els incendis forestals de la 

Diputació ha detectat 72 aboca-

ments de deixalles amb risc d'in-

cendi a la comarca. El pla, que es 

va iniciar al juny i estarà en marxa 

fins al setembre, recull diverses 

actuacions en matèria de preven-

ció d'incendis.

Els abocaments de deixalles en 

espais naturals suposen un gran 

risc d'incendi forestal i la majo-

ria es troben als camins i pistes 

d'aquests boscos.

A més de la detecció d'aboca-

ments, el pla també inclou accions 

de protecció del medi ambient com 

la recollida de deixalles i la detec-

ció d'incidències en infraestructu-

res. En total, s'han realitzat més de 

700 actuacions a tota la província, 

59 d'elles al Vallès Oriental.

A aquestes accions també se n'afe-

geixen de dissuasives. Se n'han por-

tat a cap més d'un centenar a tota la 

província, entre les quals destaquen 

les fetes contra l'ús d'eines que ge-

neren guspires, les barbacoes que 

no compleixen la normativa i altres 

activitats perilloses dutes a terme a 

les zones forestals.

El pla engegat per la Diputació 

de Barcelona també s'ha encar-

regat de revisar els punts d'aigua 

i les línies elèctriques. En aquest 

sentit, la comarca vallesana ha es-

tat la que més actuacions ha tingut 

amb 425 punts revisats.

El balanç de les xifres encara és 

provisional perquè les actuacions 

del PVI s’estendran fins a l’1 de se-

tembre. 

TERRITORI LA DIPUTACIÓ CONTINUARÀ AMB EL PLA DE VIGILÀNCIA FINS A L'1 DE SETEMBRE

1.491
SÓN LES TRUCADES QUE HA REBUT EL 
SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA DE
la Diputació des del Vallès Oriental 
relacionades amb temes climàtics. 
Des del passat 1 de juny i dins del 
programa Parlem de..., es posava 
en marxa el protocol i la campanya 
Consells per fer front a la calor, que es 
porta a terme durant tot l’estiu i que 
s'adreça a usuaris d'aquest servei 
d'atenció domiciliària per a gent gran. 
Durant aquest mes d’agost, a més de la 
calor, les trucades també s’han fet pels 
ruixats i tempestes dels darrers dies. 
En total, la primera quinzena d’agost 
s’han dut a terme 4.677 trucades 
motivades per temperatures extremes 
i fenòmens meteorològics adversos a 
tota la demarcació de Barcelona.

La Policia Local de Martorelles ha visitat durant l'agost els domicilis de les 

persones usuàries de Benestar i família vulnerables davant l'onada de calor. Una 

parella d’agents va casa per casa per assegurar-se que la gent gran que viu sola 

en situació de vulnerabilitat es trobi bé davant les altes temperatures. Aquest 

protocol també s’activa al municipi quan es donen episodis de fred extrem. 

La Policia visita la gent gran per la calor

una dada que superava la mitjana de 

pluja dels mesos de juliol dels últims 

vint anys, una mitjana mensual que 

és d'uns 20 l/m2. A la pluja se li van 

sumar moments de calamarsa, amb 

pedres d'1,5 cm de diàmetre. També 

el vent va ser intens amb un cop de 

vent màxim de 66 km/h.

La forta ventada també es va re-

petir el 5 d'agost amb una tempesta 

que va deixar menys pluja (7,2 l/

m2) però cops de vent que van ar-

ribar als 64,4 km/h i que van pro-

vocar la caiguda de diversos arbres.

Afectacions per festa major
A més d'alguns altres dies de pluja 

intensa a la tarda, el passat diu-

menge 21 d'agost es va produir la 

segona gran calamarsada, amb un 

@METEOMOLLET

AIGUAT  A finals de juliol es produïa la primera gran tempesta de l'estiu

VÍCTOR LEÓN

CALAMARSA  Pedres caigudes a Sant Fost diumenge passat
registre d'aigua caiguda a Mollet 

de 24,6 l/m2 una dada que a Sant 

Fost va arribar als 28,8 l/m2, se-

gons dades de @meteosantfost.

La pedregada, a més de produir 

danys en alguns vehicles que es tro-

baven al carrer i en altres elements 

a la via pública, va ocasionar afec-

tacions a la programació de la festa 

major de Mollet. Entre altres, es van 

haver de suspendre la cercavila de 

gegants i de la Cuca Molla i l'actuació 

castellera. La Colla Morada també va 

haver de lamentar que gran part del 

material que tenia emmagatzemat 

a l'Escola Can Besora hagi quedat 

malmès. A més, l'aiguat també va 

malmetre alguns espais de festa ma-

jor, com el parc de Can Mulà, que es 

va haver de netejar d'aigua i fang per 

poder acollir els concerts de la nit.  
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

Can Roda preveu veremar un 30% menys
de raïm per la sequera i els senglars

AGRICULTURA LA VEREMA S'HA HAGUT D'AVANÇAR UNA SETMANA I MITJA I ES PREVEU UNA ANYADA AMB VINS AMB MENYS GRAU D'ACIDESA, PERÒ MÉS AROMÀTICS

VEREMANT Els agricultors a la vinya de Sant Fost, una de les afectades per la pedregada que va caure diumenge

L.O.
BAIX VALLÈS. "Ha estat un any de 

molta calor, els raïms han madu-

rat molt més ràpid i ens ha obligat 

a començar la verema una set-

mana i mitja abans". Així explica 

l'enòleg del celler Can Roda de Santa 

Maria de Martorelles, l'Enric Gil, que 

faci ja uns dies que els agricultors es 

trobin als camps veremant.

A banda dels efectes de la se-

quera d'enguany -que ha fet que el 

raïm hagi quedat més petit del que 

és habitual-, s'hi suma també el fet 

que la planta hagi produït menys 

fruit que fa un any, així com la pe-

dregada que va caure el cap de set-

mana passat: "Va fer força mal. 

A Montornès i a Martorelles les 

vinyes estan bé, però a Sant Fost 

i a Santa Maria han quedat toca-

des", lamenta Gil.

Una altra de les problemàtiques 

amb les quals s'enfronten els agri-

cultors és amb els atacs dels ocells i 

sobretot, dels senglars: "Hi ha mol-

ta població de senglars. Enguany 

ho hem notat molt més que altres 

anys. Abans es menjaven el raïm 

madur, però ara ja es mengen fins 

i tot el verd", comenta l'enòleg, qui 

especifica que per tal d'evitar els 

atacs d'aquests animals des de la DO 

Alella i els cellers s'han posat en con-

tacte amb el departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-

ral de la Generalitat amb la intenció 

que pugui activar una línia d'ajuts 

per instal·lar tanques a les finques i 

protegir-les dels porcs senglars. 

Un 30% menys de producció
Per tot plegat, des de Can Roda pre-

veuen que la collita caurà enguany 

un 30% respecte als 65.000 kg de 

raïm collit l'any passat. Així i tot, 

l'enòleg de Can Roda concreta que 

els efectes del canvi climàtic estan 

condicionant la producció: "Els 

cops de calor fan que els vins 

cada cop tinguin un grau menys 

d'acidesa i perdin un pèl més de 

frescor". Amb tot, segons Gil, amb 

l'anyada d'enguany, pel fet que el 

raïm té més pell que altres anys, 

es preveu que els vins surtin "més 

estructurats" i "més aromàtics".

Can Roda té unes 21 hectàre-

es de vinya entre Santa Maria de 

Martorelles, Sant Fost, Montornès 

i Martorelles. El 90% es conreen 

de forma  ecològica.  
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IUSF reorganitza el cartipàs 
municipal després de cessar 
el regidor d'En Comú Podem 
SANT FOST. Després que Indepen-
dents Units per Sant Fost (IUSF) 
trenqués el pacte amb Sant Fost en 
Comú Podem i cessés Alberto Bas-
tida dels seus càrrecs de govern el 
passat 22 de juliol, IUSF ha reorga-
nitzat el cartipàs municipal per en-
carar els últims mesos de mandat 
abans de les eleccions municipals 
del maig de 2023. 

Així, la primera tinença d'Alcal-
dia passa a mans de Margarita San-
tos qui també es farà càrrec de les 
regidories de Patrimoni, Habitatge 
i Medi Ambient, tal com publica el 
consistori al seu web municipal. 
Santos, qui també és coordinadora 
de l'Àrea del Territori, suma aques-
tes àrees a les quals ja duia d'Urba-
nisme, Obres i Serveis i Llicències. 

La resta de regidories de Basti-
da se les reparteixen l'alcaldessa 
Montserrat Sanmartí, qui s'ocu-
parà de Gent Gran i Blanca Tor-
rallardona que s'encarregarà dels 

àmbits de Dret Animal i Serveis 
Socials i Família.

Noves atribucions
En concret, l'alcaldessa porta els 
departaments de Cultura, Joven-
tut, Seguretat ciutadana, Trans-

port i mobilitat, Comunicació i 
Gent Gran. També és coordinado-
ra de l’Àrea de les persones i funci-
onament del municipi. Mentre que 
Torrallardona és regidora dels de-
partaments d’Ensenyament, Salut, 
Feminisme + LGTBI, Dret animal i 
Serveis socials i Família.

Pel que fa a la resta de regidors 
de l'equip de govern, continuen 
amb les mateixes funcions que a 
l'inici de mandat. Juan Francisco 
Fernández és el 2n tinent d'Alcal-
dia i el regidor dels departaments 
d’Hisenda i Serveis Interns; Pere 
Raspall és el 3r tinent d'Alcaldia i 
el regidor de Promoció Econòmica 
i Cooperació i Promoció del muni-
cipi i Marc Rico, el 4t tinent d'Alcal-
dia i regidor d'Esports.

A finals de juliol, IUSF ja anunci-
ava que la seva intenció era no pac-
tar amb ningú i governar la resta de 
mandat –fins a les eleccions de la 
pròxima primavera– en solitari.  

POLÍTICA MARGARITA SANTOS ASSUMEIX LA PRIMERA TINENÇA D'ALCALDIA QUE TENIA BASTIDA

Les obres de l'estació de la 
Sagrera alteraran la mobilitat 
a Rodalies durant tres mesos
BAIX VALLÈS. Adif emprèn una nova 
fase en la construcció de la futura 
estació intermodal de la Sagrera i 
això implicarà el tall de dues línies 
de tren. Les obres de trasllat de les 
vies de l'R2 de Rodalies (Mollet-Sant 
Fost), amb direcció a Granollers, i de 
l'R11, amb destí a Girona, obliga-
ran a interrompre el servei entre 
Clot-Aragó i Sant Andreu Comtal 
durant dotze setmanes.

Segons les previsions de Renfe, 
l'aturada es farà entre el 17 de se-
tembre i el 10 de desembre. El tall 
es produirà entre les estacions de 
Clot-Aragó i Sant Andreu Comtal i 
"en tractar-se d'operacions de 

gran complexitat, són incompa-

tibles amb el manteniment del 

trànsit de trens", informa la com-
panyia. Això comportarà afectaci-
ons en el desplaçament de viatgers 
entre Granollers i Barcelona i també 
a la connexió directa amb l'aeroport.

Amb l'objectiu de minimitzar 
l'impacte de les obres, s'ha disse-
nyat un pla alternatiu de transport 
per als usuaris, que contempla ser-
veis complementaris d'autobús 
des de Granollers Centre i des de 
Montcada i Reixac que faran que 
el temps de viatge sigui superior a 
l'habitual.

Pla alternatiu en tres fases
Del 17 al 18 de setembre la circu-
lació de trens s'interromprà entre 
Passeig de Gràcia i Sant Andreu 
Comtal, que es convertirà en l'es-
tació d'origen i destí de l'R2 Nord i 
l'R11. Aquestes línies iniciaran i fi-
nalitzaran el seu recorregut a Mont-
cada i Reixac. S'establirà un servei 
de bus complementari des d'aquest 
punt i fins a la Sagrera-Meridiana, 
amb una freqüència de 15 minuts 
entre les 6 del matí i les 22 h.

Del 19 setembre al 2 de desem-

bre la circulació continuarà inter-
rompuda entre Passeig de Gràcia 
i Sant Andreu Comtal. Els trens 
de l'R2 Nord i l'R11 iniciaran i fi-

nalitzaran el seu recorregut a Sant 
Andreu Comtal i els viatgers es 
transbordaran a la parada de Sant 
Andreu (línia 1 de Metro). També 
s'establirà un servei complemen-
tari de busos llançadora entre Sant 
Andreu i la Sagrera-Meridiana, en-
tre les 6 i les 10 h i de 16 h a 20 h, 
cada 15 minuts en dies laborables. 
Els viatgers de Granollers-Centre, 
els dies laborables de dilluns a di-
vendres, entre les 6 h i les 10.30 h, 

TRANSPORTS RENFE DISSENYA UN PLA ALTERNATIU PER ALS USUARIS AMB SERVEI D'AUTOBÚS DES DE GRANOLLERS A MONTCADA I INFORMADORS A LES ESTACIONS

MOBILITAT SANITAT

Trànsit reclama a 
l'Estat reduir a 
100 km/h la velocitat
a l'AP-7 a Mollet

La Plataforma porta 
el superàvit de la 
Fundació Sanitària 
a la Sindicatura

MOLLET / BAIX VALLÈS. El Servei Cata-
là de Trànsit demanarà al Ministerio 
de Transportes, Movilidad i Agenda 
Urbana reduir el límit de velocitat 
fins a 100 km/h en deu trams amb 
concentració d’accidents mortals i 
greus de l’AP-7, entre els quals el si-
tuat entre Mollet i Sant Cugat (kms 
142-156). La mesura se suma a la 
proposta ja anunciada per Trànsit 
anteriorment per reduir la velocitat 
de 120 km/h a 110 km/h a les auto-
pistes alliberades de peatges (AP-7, 
C-32, C-33 i AP-2).

L’objectiu és neutralitzar l’alta 
sinistralitat registrada sobretot a 
l’AP-7, autopista que acumula quasi 
el 20% de les persones mortes en-
guany a les carreteres catalanes. El 
director del Servei Català de Trànsit, 
Ramon Lamiel, explica que aquests 
deu trams de l’AP-7 analitzats su-
men un total de 70 km i que “són 

trams que acumulen dos o més 

accidents amb víctimes mortals o 

greus i que es fa del tot necessària 

la reducció de la velocitat per po-

sar fre a aquesta elevada acciden-

talitat de l’autopista”.  

MOLLET / BAIX VALLÈS. La Plataforma 
de la Sanitat Pública del Baix Vallès 
ha portat a la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya el resultat econò-
mic de la Fundació Sanitària Mollet 
de l'exercici 2021, que s'ha tancat 
amb un superàvit de 17,5 milions 
d'euros. L'entitat baixvallesana vol 
que els comptes de l'FSM siguin ana-
litzats per la Sindicatura, òrgan fis-
calitzador extern dels comptes i de la 
gestió econòmica de la Generalitat, 
dels ens locals i de la resta del sector 
públic de Catalunya. La Plataforma 
denuncia que el superàvit, pro-
vinent de fons públics, "es destini a 

la compra de terrenys per fer una 

escola d'infermeria privada en 

comptes de solucionar les defici-

ències que pateix l'Hospital". Tot 
això, afegeixen, "amb la connivèn-

cia del Govern central que no vol 

canviar la Llei de Sanitat i deixar 

de patrocinar la sanitat privada". 
A més, consideren que "cal repen-

sar la Llei de Fundacions perquè 

no puguin obtenir superàvits i 

que, a sobre, els gastin en patri-

moni i negoci privat". 

AJ.SANT FOST

MARGARITA SANTOS

disposaran d'autocars directes a 
la Sagrera-Meridiana, i entre la Sa-
grera-Meridiana i Granollers-Cen-
tre de 17 h a 20.30 h. Els dissabtes, 
diumenges i festius, l'horari serà 
de 8 h a 10.45 h i de 18 h a 20.45 h, 
respectivament en cada sentit.

Del 3 al 10 de desembre els trens 
de l'R2 Nord i l'R11 iniciaran i finalit-
zaran el seu recorregut a Montcada 
i Reixac. S'establirà un servei de bus 
complementari a Montcada i Reixac 
per aquests dies, cada 15 minuts 
entre les 6 h i les 22 h, des d'aquest 
punt i fins a la Sagrera-Meridiana.

Durant tot el període d'obres 
el servei a l'aeroport es realitza-
rà amb origen o destinació Bar-
celona-Estació de França. Renfe 
ha comunicat que "durant tots 

els períodes d'afectacions, es 

reprogramaran horaris a les lí-

nies afectades per tal de donar 

la millor oferta, malgrat les li-

mitacions operatives que com-

porten aquestes actuacions".
Renfe reforçarà el personal d'in-

formació i atenció al client amb 
68 informadors addicionals a les 
principals estacions afectades.

Traçat soterrat de la línia
S'espera que a finals d'any l'R2, 
l'R11 i l'R1 (que enllaça Barcelona 

A partir del setembre

Des de dimecres es poden adquirir els 

abonaments gratuïts de Rodalies. Els 

usuaris poden comprar els seus bitllets 

bonificats a través de l'aplicació o el 

web de Renfe, a les màquines d'auto-

venda o a les taquilles de les estacions, 

i que seran vàlids des del pròxim 1 de 

setembre i fins al 31 de desembre. En 

el cas dels bitllets obtinguts telemàti-

cament, els usuaris rebran un codi QR 

que podran descarregar i que els ser-

virà per accedir a les estacions o ob-

tenir el bitllet físic. Per poder adquirir 

els abonaments, a partir d'avui s'haurà 

de dipositar una fiança de 10 euros en 

el cas de Rodalies i de 20 euros per la 

mitja distància.

ABONAMENT 
GRATUÏT EN ELS 
TÍTOLS MULTIVIATGE 

amb el Maresme) circulin pel seu 
traçat definitiu, al nivell inferior 
del túnel de la Sagrera. Coincidirà 
amb la inauguració de la nova es-
tació de Rodalies de Sant Andreu 
Comtal, que serà subterrània. 

Importants afectacions en 
el desplaçament de viatgers

entre Granollers i Barcelona i
la connexió amb l'aeroport
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Martorelles avalua l'OACLa collita de cereal del Vallès Oriental, la més rendible
L’Ajuntament de Martorelles ha engegat una enquesta per avaluar el servei de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). El qüestionari estarà actiu fins a finals de setembre i es pot respondre en línia o en paper a la seu de l’OAC.

Una collita de cereal sobtada, molt irregular i amb descensos de producció superiors al 30%. Aquest és el balanç que fa l'Associació Agrària Joves Agricultors (Asaja) de la campanya d'enguany. El resultat era esperat, a causa de l'efecte de la sequera i de la de la guerra d'Ucraïna. Tot i això, les comarques amb millors rendiments són el Vallès Oriental i Osona.

ECONOMIA

Inspecció de Treball proposa una 
sanció de 3,2 milions a Amazon 
per cessió il·legal de treballadors

BAIX VALLÈS. La Inspecció de Tre-ball de Catalunya (ITC) ha propo-sat un total de 5,8 milions d'euros de sanció a la multinacional Ama-zon i a 17 empreses subcontracta-des per la cessió il·legal de perso-nes treballadores. L'organisme ha constatat que, a conseqüència d’aquest incompli-ment de la normativa laboral, més de mig miler de treballadors afec-tats haurien de formar part de la plantilla de la multinacional.

L'empresa Amazon compta amb una forta vinculació al territori del Baix Vallès mitjançant dos centres logístics: un a Martorelles i un al-tre a Mollet. 
Cessió il·legal de treballadorsLa Inspecció de Treball ha propo-sat un total de 3.195.075 euros de sanció a Amazon per aquesta ces-sió il·legal de treballadors. L'orga-nisme ha constatat que 17 empre-ses subcontractades (sis d’elles 

empreses de treball temporal) li havien cedit 559 persones que treballaven en condicions laborals inferiors al que els correspondria si fossin contractades directament per l'empresa estatunidenca. En conseqüència, contra aquestes empreses subcontractades, la Ins-pecció catalana també ha proposat sancions per un total de 2.609.578 euros.
Precarietat laboralLa investigació inspectora, inicia-da el passat mes de febrer a Bar-celona, conclou que almenys 559 

persones treballadores feien tas-ques de repartiment en situació i condicions de precarietat laboral, principalment pel que fa a salari i inestabilitat en l’ocupació, a més de no comptar amb representació legal. La Inspecció considera que aquestes persones haurien de for-mar part directament de la planti-lla d'Amazon. 

LABORAL LA MULTINACIONAL COMPTARIA AMB MÉS DE 500 TREBALLADORS DE FORMA IRREGULAR

A MOLLET  La planta de la multinacional es va posar en marxa l'any passat

arxiu MARTORELLES. L’Ajuntament ha publicat una nova línia d’ajuts per impulsar l’actualització tecnolò-gica i la millora dels establiments comercials i de serveis del munici-pi. Les despeses subvencionables s'han d'executar i tenir amb la seva corresponent factura en el termi-ni comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022, data límit en què els beneficiaris poden presentar la justificació de l'aplicació dels fons. L’ajut contempla com a despeses subvencionables la introducció de noves tecnologies, les retolacions exteriors, la millora d’aparadors, l’adquisició de mobiliari, l’adequa-ció contra incendis, l’arranjament interior del local, les obres en fa-çanes i revestiments interiors i l’adaptació de banys i millora de l’accessibilitat. No seran subvenci-onables les despeses d’obra nova o de buidatge total de l’interior.El període per presentar les sol·licituds va començar el 4 d'agost, dia la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitza el 4 d'octubre. Les persones sol·licitants hauran 
d’emplenar i presentar el model d’instància a través de la pàgina web municipal www.martorelles.
cat, o presencialment a l’oficina 

d’atenció al ciutadà (OAC).Independentment del nombre de sol·licituds rebudes i segons indica el consistori, en cap cas l’import de la subvenció atorgada 
podrà superar el 50% del pressu-post presentat per a cada projecte, ni excedir la quantitat de 3.000 € per comerç sol·licitant.

"L'Ajuntament vol seguir aju-

dant al teixit comercial i de ser-

veis després de dos anys de pan-

dèmia. Donar un cop de mà al 

comerç local és important per-

què els veïns i veïnes tinguin els 

serveis el més a prop possible", determina el regidor de Comerç, Roger Parera.
Segona convocatòriaAquesta és la segona convocatòria 
d'aquest tipus d'ajuts que engega el consistori martorellesenc. La primera va tenir lloc el novembre del 2021. En aquella ocasió l'Ajun-

tament va atorgar ajuts per un im-port d'11.594,47 euros a diferents comerços del municipi. Entre les actuacions dutes a terme pels diferents establiments durant la primera convocatòria hi va haver millores com l'adequació del mobiliari i per altra banda, l'ac-tualització tecnològica d'alguns dels locals comercials. 

Nova línia d'ajuts 
als comerços de 
Martorelles

SUBVENCIONS LA CONVOCATÒRIA FINALITZA EL 4 D'OCTUBRE

La investigació conclou que
almenys 559 persones feien

tasques de repartiment en
condicions de precarietat
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El Servei Mancomunat d'Ocupació 
La Serradora supera els 200 atesos
SANT FOST / MARTORELLES / SANTA 
MARIA. Un total de 207 persones 

s'han adreçat, des de l'octubre 

de 2021, al Servei Mancomunat 

d’Ocupació La Serradora per in-

formar-se sobre cursos, ofertes de 

feina i informació sobre emprene-

doria. D'aquestes, 110 són de Mar-

torelles, 67 de Sant Fost, 8 de Santa 

Maria de Martorelles i 22 d'altres 

municipis.

En aquest període s’han ges-

tionat 49 ofertes de feina i s’han 

enviat 83 persones candidates a 

diferents processos de selecció. 

Del total de persones ateses, 54 es 

troben treballant (24 inserits des 

de La Serradora i 30 que han tro-

bat feina pel seu compte). Actual-

ment hi ha 8 processos de selecció 

oberts.

El perfil de les persones ateses
D'altra banda, pel que fa a les per-

sones ateses, han estat 105 dones i 

102 homes, el 82% és de naciona-

litat espanyola. Mentre que la mit-

jana d’edat de les persones usuà-

ries és de 39,9 anys sent la franja 

d’edat de majors de 45 anys la més 

atesa amb un 42%. Semestral-

ment, els regidors dels tres mu-

nicipis que formen el servei (Sant 

Fost de Campsentelles, Santa Ma-

ria de Martorelles i Martorelles) 

es reuneixen amb l’equip gestor 

de l’ens per a vetllar pel bon fun-

cionament, proposar millores i fer 

seguiment dels indicadors. L'últi-

ma d'aquestes trobades es va fer el 

passat mes de juliol.

A hores d'ara, el servei es troba 

tancat per vacances i reprendrà la 

seva activitat el pròxim dilluns, 29 

d’agost.

Nascut l'any de la pandèmia
El servei es va presentar a mitjans 

del mes de juny del 2020 i es va ac-

tivar un parell de mesos després. 

Els ajuntaments de Martorelles, 

Santa Maria de Martorelles i Sant 

Fost són els impulsors d'aquest 

projecte encaminat a potenciar les 

polítiques actives d'ocupació i la 

intermediació amb les empreses, 

especialment del territori. També 

forma part del projecte l'Agrupa-

ció d'Industrials del Baix Vallès 

(AIBV) qui s'encarrega de la pres-

tació de serveis de formació i in-

termediació laboral fins al 2024. 

OCUPACIÓ DES DEL MES D'OCTUBRE DEL 2021 S'HAN ATÈS 110 VEÏNS DE MARTORELLES, 67 DE SANT FOST I 8 DE SANTA MARIA

LA SERRADORA El servei es troba a l'edifici seu de l'Agrupació d'Industrials

s.c.

BAIX VALLÈS. La xifra de persones 

sense feina va créixer un 0,73% el 

juliol, respecte al juny passat. Tot 

i l'increment intermensual, la sub-

comarca compta amb 6.222 perso-

nes desocupades i una taxa d'atur 

del 10,60%, és a dir, amb 923 per-

sones menys a les files del Servei 

Català d'Ocupació (SOC) que les 

que hi havia el juliol de l'any pas-

sat. En concret, el nombre de de-

socupats ha descendit un 12,92% 

respecte les dades del juliol del 

2021.

Pel que fa a les dades per muni-

cipis, Martorelles i Montornès han 

estat les úniques localitats que 

han patit un descens de la xifra 

d'aturats. A Martorelles, amb 218 

persones desocupades i una taxa 

d'atur del 9,82% el descens ha es-

tat del 2,68%. Mentre que a Mon-

tornès, la caiguda respecte al mes 

de juny passat ha estat de l'1,17%. 

El municipi ha tancat el mes de ju-

liol amb 926 persones aturades i 

una taxa d'atur de l'11,88%.

Augment respecte del juny
Pel que fa a la resta de localitats 

baixvallesanes la xifra d'aturats ha 

incrementat lleugerament respec-

te al juny. A Mollet amb 2.726 per-

sones aturades i una taxa d'atur 

del 10,86% l'increment ha estat 

del 0,81%; a Sant Fost amb 336 

persones sense feina i una taxa de 

desocupats del 8,81% l'atur ha in-

crementat un 2,13%; a Parets amb 

824 persones sense feina i una xi-

fra d'aturats del 9,16%, l'atur ha 

incrementat un 1,85%; a la Llagos-

ta l'augment ha estat de l'1,48% 

amb 774 aturats i una taxa del 

12,21% i a Montmeló l'increment 

ha estat del 0,75%, amb un total de 

403 persones aturades i una taxa 

d'atur del 9,59%. 

Repunt lleu de l'atur al juliol, però 
per sota de la xifra de fa un any

EL BAIX VALLÈS TÉ 6.222 PERSONES DESOCUPADES I UNA TAXA D'ATUR DEL 10,60%

A L'ALÇA El nombre de persones sense feina va créixer al juliol un 0,73%

arxiu

La contractació creix 
un 7,6% al Baix Vallès 
respecte al juliol del 2021
BAIX VALLÈS. Durant el mes de juli-

ol es van formalitzar al Baix Vallès 

4.544 contractes, fet que suposa 

un creixement del 7,6% respec-

te al juliol de l'any passat segons 

l'Avanç de dades de contractació 

de juliol de 2022 de l’Observato-

ri-Centre d’Estudis del Consell Co-

marcal. En termes absoluts, l'aug-

ment ha estat de 323 contractes 

més que fa un any.

Amb tot, no tots els munici-

pis han incrementat la xifra de 

contractes respecte del juliol del 

2021. Tan sols la Llagosta (+6,4%), 

Mollet (+21,5%), Montmeló 

(+53,8%) i Montornès (+7,7%) 

han experimentat aquest aug-

ment de la contractació. Mentre 

que a Martorelles (-61,3%), Parets 

(-21,3%), Sant Fost (-61%) i Santa 

Maria (-20%) han descendit.

En concret, la Llagosta va tancar 

el mes de juliol amb 202 contrac-

tes (13 més que el 2021); Martore-

lles amb 279 (171 menys); Mollet 

amb 1.975 (425 més); Montmeló 

amb 550 (296 més); Montornès 

amb 517 (40 més); Parets amb 

837 (178 menys); Sant Fost amb 

164 (100 menys) i Santa Maria 

amb 10 (2 menys).

Comparativa comarcal
Pel que fa a la comarca, durant el mes 

de juliol es van formalitzar 13.851 

contractes, fet que suposa un creixe-

ment de 337 contractes més respec-

te del mes de juny passat. Tot i que es 

dibuixa un descens respecte al mes 

de juliol de 2021 (-246 contractes) 

cal destacar l’increment de la con-

tractació indefinida.  Globalment 

la xifra de contractes temporals ha 

caigut pràcticament una tercera part 

respecte al juliol de fa un any. 

Montmeló i Mollet són els
municipis baixvallesans on

més han augmentat els 
contractes respecte al 2021

LLOGUER

Fort creixement 
de les gestions de 
l'Oficina Comarcal 
de l’Habitatge

L’Oficina Comarcal d’Habitatge del 

Consell Comarcal ha experimentat 

al primer semestre del 2022 un 

increment en l’atenció i assesso-

rament a la ciutadana, així com les 

tramitacions relacionades amb 

l’àmbit social. D'aquesta manera, 

segueix la tendència dels dos anys 

anteriors. Així, al primer semestre 

del 2022 les dades corresponents 

als tràmits d’àmbit social s’estan 

disparant, sobretot les sol·licituds 

d’ajuts al lloguer procedents de 

diferents convocatòries de la Ge-

neralitat de Catalunya destinades 

a afrontar despeses de lloguer de 

l’habitatge habitual. La dada se si-

tua en 2.326 tràmits, quan en tot 

l’any 2021 la xifra va ser de 1.819. 

Si se segueix amb aquesta tendèn-

cia, el tancament del 2022 repre-

sentaria un increment del 60 %, 

respecte a l'any passat. Pel que fa 

a l’atenció i assessorament, el pri-

mer semestre s'han realitzat 7.601 

atencions, per les 9.793 que es van 

dur a terme en tot l’any 2021. 

EL MES DE JULIOL ES VAN FORMALITZAR 4.544 CONTRACTES
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Mollet ha tornat a viure, a la fi, una festa major en plenitud. Durant més d'una 

setmana, la ciutat ha bullit de nou amb música i activitats que retornaven al 

carrer el caràcter festiu estroncat per la pandèmia. La ciutadania ha respost 

i, malgrat les sempre complicades dates de la festa molletana –a mitjans 

d'agost i amb molts fora de vacances–, la gent ha omplert de gom a gom els 

principals escenaris de la gresca. Un cartell d'artistes ampli i de qualitat han 

servit també de reclam perquè tant Can Mulà com altres espais festius hagin 

estat ocupats per un veïnat amb moltes ganes de recuperar una festa major 

sense restriccions. 

Menció destacada per a les colles. Morats i Torrats han demostrat un 

cop més que s'han convertit en l'ànima de la festa, de la qual assumeixen 

bona part dels actes organitzats, amb uns recursos limitats i un suport 

institucional que durant anys no ha estat el desitjat. El reconeixement a 

la tasca de les colles és d'obligat compliment i un diàleg més fluït en què 

s'escoltin més les necessitats d'unes entitats que mouen milers de persones 

durant la festa ha de ser el camí a recórrer.  

UNA FESTA ESPERADA

Editorial

Bústia

Entrades de festa major

Vull exposar una queixa sobre el que ens va 

passar el dilluns que s'obria la venda d'en-

trades per als espectacles de la festa major.

La meva família i jo volíem veure l'espectacle 

del Quim Masferrer. En el programa de festes 

s'indicava que la venda d'entrades comença-

va el dilluns 15 i fins al dijous 18 i que es faria 

tant per internet com de manera presencial.

La meva dona i jo vam anar presencialment 

dilluns a la tarda a dos quarts de set i ja no hi 

havia entrades. La raó: s'han venut totes per 

internet. Si més no, em sembla lleig que s'hagi 

permès, hi pot haver persones grans que no 

se'n surten bé a internet i s'han quedat fora. 

Hagués sigut millor repartir el nombre d'en-

trades, sempre segons la meva opinió. 

JORDI MARTÍNEZ 
MOLLET DEL VALLÈS

Cal un alberg públic 
per a persones 
sense sostre al Baix Vallès?
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Públi-

ca al Baix Vallès es posarà en contacte amb 

Creu Roja, Càritas i ajuntaments del Baix Va-

llès per recaptar informació sobre aquesta 

necessitat perquè ens consta que hi ha per-

sones sense sostre als municipis de la nostra 

comarca i que, a hores d'ara, no tenen un lloc 

de referència. A més, també ens preocupa 

l'increment del barraquisme al llarg del riu 

Besòs i l'autopista C-33 entre Mollet i Mont-

cada i Reixac.

No podem donar l’esquena a la pobresa 

extrema, cal donar una solució perquè cap 

persona visqui sense un sostre. Per això, la 

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública 

del Baix Vallès creiem que cal lluitar perquè 

tots els factors negatius sobre la salut es mi-

nimitzin i s'actuï des de la prevenció.

La salut és un dret fonamental recollit a 

la carta d'Ottawa juntament amb el dret a 

la pau, l’habitatge, un ecosistema net i un ús 

sostenible dels recursos. Aquests requisits 

posen de manifest l'estreta relació entre les 

condicions socials i econòmiques envers la 

salut, però no es compleixen doncs l’actual 

societat de consum que deixa una part im-

portant de la població al marge, condem-

nant-la a l'exclusió social.

Per tot això, creiem que és molt necessari 

una intervenció envers aquest problema per 

integrar aquestes persones en la societat amb 

el compromís de totes les administracions i 

amb recursos humans i econòmics suficients 

per aconseguir una societat més igualitària.  

ENCARNA GUARDIA / Membre de la Plataforma en 

Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i Marea Blanca

MOLLET DEL VALLÈS

Incivisme al barri de Lourdes
Sóc veïna del barri de Lourdes de Mollet i el 

14 d'agost van cremar uns contenidors que 

van causar grans desperfectes a vehicles (en 

el meu cotxe van ser greus). El carrer Juan 

Ramón Jiménez es troba de pas i el jovent hi 

trenca retrovisors, finestres o crema conte-

nidors. Els veïns ens trobem desemparats i 

sense solucions ja que aixó fa anys que passa.

SANDRA OLIVERAS MUÑOZ 
MOLLET DEL VALLÈS

Agost i les tempestes d'estiu

Una tempesta és un fenomen que es caracteritza per la presència de dues masses d'aire de 
diferents temperatures. Aquest contrast tèrmic fa que l'atmosfera quedi inestable, provocant 
pluges, vents, llamps, trons i a vegades també calamarsa.

Però, per què es formen tempestes a l'estiu? Les tempestes d'estiu es produeixen a causa 
de les altes temperatures, que escalfen el sòl, l'aire i en conseqüència l'ambient. L'aire calent 
que és més lleuger, tendeix a ascendir, és quan entra en contacte amb una massa d'aire fred 
que produeix que el vapor es condensi ràpidament formant gotetes i plogui. Aquest contrast 
de fred i calor fa que s'originin les tempestes, que solen ser d'una hora aproximadament i molt 
intenses.

Com podem saber si les tempestes són a prop? El llamp ens pot donar alguna pista sobre si 
és a prop la tempesta o no. 

Hi ha una fórmula bastant senzilla que consisteix a veure'l calcular quant temps passa fins 
que se sent el tro. El llamp es veu en el mateix moment que es produeix. En canvi, el tro es 
trasllada a la velocitat del so, és a dir, a 340 metres per segon i triga una mica més a arribar. 
Un quilòmetre de distància equival a tres segons.

Tenint en compte aquesta fórmula, si passen 3 segons des que es veu el llamp fins que se 
sent el so, significa que la tempesta està a un quilòmetre, si passen sis segons, estarà a dos 
quilòmetres, i així successivament.

Les imatges van ser preses des de Sant Fost de Campsentelles durant la tempesta del 
passat 17 d'agost.

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa 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. 

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Tornem a guanyar la Festa Major de 
Mollet! Gràcies a tothom qui heu 
participat i felicitar a @torrats per la gran 
feina i especialment a la seva cap de colla. 
Les colles som imprescindibles!

Colla Morada @CollaMorada Quim Masferrer @QuimMasferrer

Mollet, un honor ser el pregoner 
de la vostra Festa Major. 
La Plaça feia molt de goig! 
Visca els morats i torrats 
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El CD La Concòrdia ja té calendariLa UD Lourdes presenta la seva nova equipació
El CD La Concòrdia ja coneix el seu grup i 

calendari per una nova temporada a Segona 

Divisió. L'equip llagostenc estarà al grup 2, que 

es redueix en dos equips. El conjunt debutarà 

el 24 de setembre contra el Rubí FS.

La UD Lourdes va presentar fa uns dies la seva samarreta per la temporada 2022-2023. Aprofitant la Festa Major, el club va fer la presentació en col·laboració amb la Colla Morada. La nova equipació 
canvia completament l'estètica, barrejant el clàssic vermell del club 

amb franges morades i una part superior negra.

El Recanvis Gaudí Mollet es reforça 
amb quatre fitxatges per lluitar 
per "salvar la categoria"
MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
afronta el seu segon any a LEB 

Plata amb l'objectiu de tornar a 

aconseguir la permanència i se-

guir establint-se a la categoria. Per 

assolir-ho, compten amb quatre 

incorporacions que volen sumar 

qualitat i treball a la plantilla. Marc Blanch és un aler arribat 
des del CB Prat, que l'any passat ju-

gava a LEB Or. L'entrenador Josep Maria Marsà destaca d'ell la seva 
experiència: "Ha jugat a ACB i a 
totes les categories FEB". També creu que és un jugador "molt ca-
rismàtic i amb talent". La segona incorporació és Guillem Sabatés, 
provinent del CB Benicarló. El tèc-

nic elogia la seva polivalència: "És 
un 3 molt potent que també pot 
jugar de 4".Entre els fitxatges també hi ha 
un retorn, el de Xavi Assalit. El 

jugador ja va formar part del club 

molletà a Lliga EBA i ara torna al 

club. Assalit va deixar l'equip per 

motius personals, però aquest any 

ha pogut tornar i podrà aportar 

"molt ritme", segons el tècnic.

Finalment, la incoporació es-trella d'aquest estiu és la del pi-
vot Dejan Ilincic. El serbi arriba 

des del Babulok Gymnástica de la Lliga EBA. Ilincic va ser el MVP de 
la categoria la temporada passada 

i era un jugador buscat per diver-

sos equips. Marsà destaca "la seva 
joventut, la seva alçada - 2.08 

metres -, el seu talent pels rebots 
i la seva constància". L'entrena-

dor reconeix que ja van intentar 

fitxar-lo al mercat d'hivern, però 

no ha estat fins a l'estiu quan han 

pogut realitzar l'operació.

Llestos per la temporadaEl Recanvis Gaudí Mollet tornarà 
als entrenaments dilluns vinent i ja té planificada la seva pretempo-rada. El club té preparats amisto-

sos contra el CB Navàs, el CB Salou, 

el CB Castelldefels i el CB Cornellà. 

La pretemporada acabarà el cap de 

setmana de l'1 i 2 d'octubre amb la 

Lliga Catalana que se celebrarà al 

Plana Lledó.

Aquesta temporada l'objectiu 

torna a ser "salvar la categoria", segons Josep Maria Marsà. L'en-

trenador adverteix de la dificul-

tat: "Tothom ha millorat molt. 
Serà un repte salvar-se".  s.c.

BÀSQUET | LEB Plata  L'EQUIP TORNA DILLUNS ALS ENTRENAMENTS AMB REFORÇOS PER COMPETIR UN ANY MÉS A LA LEB PLATA

SEGON ANY Els de Marsà afornten el seu segon curs a la categoria de bronze

CB mollet

El Pavelló Plana 
Lledó acollirà la 
Lliga Catalana 
de LEB Plata

MOLLET. El CB Mollet és l'amfitrió 
escollit per la Lliga Catalana de LEB Plata. El Pavelló Municipal de 
Plana Lledó acollirà els partits els 

dies 1 i 2 d'octubre. La competi-

ció, organitzada per la Federació 

Catalana de Bàsquet, enfrontarà 

els cinc equips del territori que ju-

garan a la categoria de bronze del 

bàsquet espanyol.

La competició arrencarà uns 

dies abans amb una eliminatòria 

prèvia entre els dos ascendits de 

la Lliga EBA: el CB Salou i el CB 

L'Hospitalet. El Plana Lledó acolli-

rà el seu primer partit el dissabte 

1 a les 17 h, entre el guanyador de 

l'eliminatòria prèvia i el CB Corne-

llà. A les 20 h serà el torn de l'equip 

local, que jugarà la seva semifinal 

contra el CB Prat. 

El partit pel tercer lloc i la gran 

final tindran lloc el diumenge, també a la pista molletana, a les 17 
h i a les 19.30 h, respectivament. El conjunt de Mollet buscarà 
aconseguir un títol que l'any pas-

sat se li va escapar, en perdre la 

final davant el CB Cornellà per 72-

63. El torneig serà, previsiblement, 

l'última prova de pretemporada 

abans que comenci oficialment la 

lliga de LEB Plata el 8 d'octubre. 

Imanol Martínez, del 
CB Mollet, campió a la 
Nations League 3x3
MOLLET. Imanol Martínez, jugador del CB Mollet, s'ha proclamat cam-

pió de la conferència Europa Oest 

de la Nations League 3x3. El del 

club molletà va ser seleccionat per 

la selecció espanyola sub 23 per 

aquesta competició, disputada el cap de setmana a Voiron (França).El jugador del CB Mollet va for-

mar la selecció espanyola per 

aquesta competició juntament 

amb Diego de Blas, Guillem Arcos i Unai Mendikote. A la primera jornada, Martínez i els seus com-

panys van guanyar a Alemanya, 

però van perdre amb Països Bai-

xos, quedant fora de la final. Als 

partits de dilluns, la selecció sí 

que va poder guanyar els seus dos 

enfrontaments, contra Alemanya 

i Qatar, classificant-se per a la fi-

nal. Al partit definitiu, l'equip de Martínez va superar per 18 a 17 a França, proclamant-se campió de 
la conferència Europa Oest.

Aquest resultat permet a Imanol Martínez classificar-se per a la fi-
nal mundial de la Nations League 

3x3, que es disputarà del 14 al 16 de setembre a Constanta (Roma-nia). Allà, la selecció espanyola 
jugarà contra els campions de les 

conferències de tot el món, com els 

Estats Units, la Xina o Itàlia. 

BÀSQUET  EL JUGADOR HA GUANYAT LA CONFERÈNCIA EUROPA OEST AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA

IMANOL MARTÍNEZ

FIBA

Torna el Torneig Històrics 
del Vallès Oriental
MARTORELLES / MONTMELÓ. El Tor-neig d'Històrics del Vallès Oriental 
celebra una nova edició la setma-

na que ve. L'onzena edició de la 

competició arrencarà el dimecres 

31 d'agost i s'allargarà fins el diu-

menge 4 de setembre.

La competició tindrà la partici-

pació de dos equips baixvallesans: el CF Martorelles i el CF Montmeló 
UE. Els dos equips participaran en 

el torneig masculí on es reuniran 

fins a 10 clubs històrics de tota la 

comarca. L'entitat martorellesen-ca també participarà en el torneig 
femení, que enguany compta amb 

6 conjunts participants.

El torneig comptarà enguany 

amb tres seus: el Camp d’Esports Municipal de Cardedeu, al Camp Joan Nicolau de Sant Antoni de Vi-
lamajor i al Camp de Futbol de la Roca del Vallès. La fase de grups 
es disputarà dimecres i dijous, les 

semifinals dissabte i les finals diu-

menge. El Torneig d’Històrics va néixer 
l’any 2011 amb la voluntat de re-

unir als equips de futbol de la co-

marca amb una trajectòria de 75 anys o més i generar un espai per 
fer pretemporada. 

FUTBOL  CF MARTORELLES I CF MONTMELÓ UE HI PARTICIPARAN
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El Barri Can Calet amb 

l'ascens al punt de mira
SANT FOST. El Barri Can Calet com-

petirà un any més a Primera Ca-

talana i ja es troba en plena pre-

paració de la temporada. L'equip 

santfostenc mantindrà el bloc de 

l'any passat i incorporarà alguns 

jugadors nous, que s'anunciaran 

en els pròxims dies. 

El club de Sant Fost ha comen-

çat la preparació de la temporada 

2022-23 anunciant la renovació 

de la majoria de jugadors actuals 

del club. D'aquesta manera, el Bar-

ri Can Calet mostra com mantin-

drà la base de l'any passat, tot i que 

també hi haurà fitxatges. El primer 

a anunciar-se ha estat Bryan Lo-

renzo, que torna al club procedent 

de la UFS Mollet. A més de Bryan, el 

club santfostenc té previstes algu-

nes incorporacions més que ani-

ran anunciant en els pròxims dies.

Aitor Millán, capità del Can Calet, 

afirma que veu l'equip "força il·

lusionat", especialment després 

d'un any que "no va anar com 

s'esperava". El jugador creu que 

les incorporacions els hi donaran 

"un nou aire i sumaran segur a 

l'equip". El capità afirma que, com 

sempre, l'objectiu és "aconseguir 

l'ascens" i creu que l'equip "té ni·

vell per competir contra tots els 

rivals". No obstant això, reconeix 

que "tots els equips són difícils i 

s'han reforçat".

Un calendari definit
Fa uns dies, el Barri Can Calet va 

conèixer el seu grup de Primera 

Catalana. Els de Sant Fost tornaran 

a coincidir amb un equip baixva-

llesà: l'Sporting Montmeló. El grup 

compta amb equips del Vallès Ori-

ental, el Vallès Occidental, el Ma-

resme i Osona.

La primera jornada de lliga serà 

el 15 d'octubre i comptarà amb un 

derbi baixvallesà al pavelló mont-

meloní. Abans de la lliga, el club 

santfostenc ha preparat una pre-

temporada amb fins a vuit amisto-

sos. Els primers seran els dies 10 i 

11 de setembre fora de casa, con-

tra el FS Unión Llagostense i el FS 

Castellbisbal. 

FUTBOL SALA | Primera Catalana  L'EQUIP PREPARA LA TEMPORADA

La UEB Martorelles bat rècord 

d'equips per la 2022-2023

MARTORELLES. La UEB Martorelles 

es prepara per a una temporada 

rècord per al club. L'entitat comp-

tarà amb un total de 13 equips per 

la temporada 2022-2023, el seu 

màxim històric.

El club martorellesenc comen-

ça la temporada el dilluns vinent, 

amb la tornada als entrenaments 

de tots els equips. Aquest any l'en-

titat bat per tercer any consecutiu 

el seu rècord d'equips i jugadors, 

arribant als 13 conjunts. Aquesta 

xifra s'aconsegueix amb la creació 

de quatre equips: un premini mixt, 

un mini femení, un júnior masculí i 

un sub 25 masculí.

Albert Nogueres, president de la 

UEB Martorelles, afirma que des 

del club estan "molt contents", ja 

que compten amb "més jugadors 

que mai". A més, el dirigent desta-

ca que, tot i el creixement, seguei-

xen "mantenint la paritat".

Buscant més competitivitat
Sobre els objectius per aquesta 

temporada, Nogueres es reafirma 

en la meta de "seguir fent créixer 

el club", però afirma que aquest 

any també volen "fer un pas enda·

vant en competitivitat amb els 

sèniors". Per això, ja preparen una 

pretemporada amb especial aten-

ció en els partits de Festa Major.

La UEB Martorelles també es-

trenarà canvis estructurals. Per 

primer cop, el club separarà la 

coordinació esportiva dels equips 

masculins i dels femenins, dirigi-

des per David Ferrando en el cas 

de la masculina i Victoria Poyatos 

a la femenina.  sergi casanovas

BÀSQUET  EL CLUB MARTORELLESENC COMPTARÀ AMB 13 CONJUNTS, MÉS QUE CAP ALTRE ANY

ELS SÈNIORS  Augmentar la seva competitivitat, un dels objectius de l'any

gerard magrinyà
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Diversos triomfs per als 
jugadors del CE Mollet

MOLLET. Els jugadors del Club Es-

cacs Mollet han tingut uns caps de 

setmana plens de competicions. 

Sis escaquistes van participar a 

l'Open Internacional Sant Martí, 

dos a l'Obert Ciutat de Badalona i 

un a l'Open Ciudad de Coín, a An-

dalusia.

Michael Lambert va ser un dels 

grans guanyadors del cap de set-

mana, aconseguint la victòria al 

grup B de l'Open Internacional 

Sant Martí amb una jornada invic-

te on va aconseguir 8 dels 9 punts 

possibles. El seu germà Paul Lam-

bert també va assolir un bon resul-

tat, proclamant-se millor jugador 

sub 14 del torneig. Reginald Mar-

tyr, Rubén Gomez, Manel Vicente 

i Paul Lambert van ser els altres 

representants del club molletà a la 

competició.

Els germans Lambert també 

van participar a l'Obert Ciutat de 

Badalona, amb una sisena posició 

per Michael.

Bons resultats a Màlaga
L'altre jugador destacat pel CE 

Mollet va ser Pau Mulet, que va 

participar a l'Open Ciudad de Coín 

(Màlaga). Mulet va sumar 4 punts 

d'un màxim de 7 i es va convertir 

en el millor classificat sub 12 i sub 

10 del torneig andalús.

Mulet venia en bona ratxa, des-

prés de ser subcampió en la cate-

goria sub 14 del torneig del Drac 

Artai a Creixell (Tarragona) uns 

dies abans. 

ESCACS MICHAEL LAMBERT I PAU MULET, ELS MÉS DESTACATS

MICHAEL LAMBERT

ce molletBAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya torna a l'acció des-

prés d'unes setmanes sense curses 

sobre el seu asfalt. Ara és el torn 

de les European Le Mans Series, 

que tornen per a celebrar la seva 

tercera edició en territori vallesà 

aquest cap de setmana.

La categoria celebrarà la seva 

quarta ronda de la temporada al 

Circuit. 41 vehicles, entre proto-

tips i GT, participaran en la cursa 

principal del cap de setmana, di-

vidits en tres categories: LMP2, 

LMP3 i LMGTE. La prova comptarà 

amb dos pilots de casa, els catalans 

Miguel Molina i Xavi Lloveras.

L'esdeveniment també compta-

rà amb altres campionats com Mit-

jet France, Porsche Carrera Cup 

Benelux i Sprint Cup by Funyo

Les persones que assisteixin a 

les curses podran gaudir d'activi-

tats complementàries com el Pit 

Walk, el Grid Walk, l'accés lliure al 

pàdoc o la zona Rookyland, pensa-

da pels aficionats.  

Les European Le Mans 
Series tornen al Circuit

MOTOR  EL TRAÇAT VALLESÀ TORNA DE L'ATURADA ESTIVAL AMB EL CAMPIONAT DE RESISTÈNCIA

Alèxia Putellas, millor 
futbolista d'Europa
MOLLET. Alèxia Putellas va recollir 

dijous el guardó de la UEFA que la 

reconeix com la millor jugadora de 

la passada temporada a Europa per 

segona temporada consecutiva. Mai 

abans una mateixa jugadora ha-

via repetit aquest premi dos anys 

seguits; només la noruega Perni-

lle Harder l'havia guanyat en dues 

ocasions, el 2018 i el 2020. La mo-

lletana va superar en les votacions 

a l'anglesa Beth Mead (Arsenal) i a 

l'alemanya Lena Oberdorf (Wolfs-

burg), que completaven el podi 

de les nominades. Putellas agraïa 

l'enèssim reconeixement "a les me-

ves companyes, al cos tècnic ia la 

gent del Club perquè m'ajuden a 

continuar creixent i aprendre" i 

reiterava les seves ganes de tornar 

a jugar al més aviat possible després 

de la lesió que pateix.

D'altra banda, la futbolista del 

Barça també torna a estar nomina-

da a la Pilota d'Or, entregada per la 

revista France Football. 

FUTBOL REP EL PREMI DE LA UEFA PER SEGON ANY CONSECUTIU

REVALIDAR La molletana també opta a tornar a guanyar la Pilota d'Or

f.c.b.

El CF Mollet UE inicia la 
pretemporada amb 10 fitxatges

MOLLET. El primer equip del CF 

Mollet UE arrenca la temporada 

2022-23 amb la tornada als entre-

naments. Els de David Parra van 

realitzar ahir la primera sessió on 

van poder conèixer el nou grup per 

aquesta temporada que compta 

amb fins a 10 jugadors nous.

L'entrenador David Parra afirma 

que afronten la temporada "amb 

moltes ganes i il·lusió". El tècnic 

reconeix que els primers entrena-

ments i partits són per "recuperar 

sensacions", ja que porten "molt 

temps aturats". Per aquesta pre-

temporada, el preparador creu 

que l'objectiu és "encaixar les pe-

ces i preparar l'equip per l'inici 

de la temporada". Respecte als 

objectius per la temporada 2022-

2023, l'entrenador afirma que són 

"un equip de perfil guanyador" i 

que aspiren als primers llocs.

Una de les incorporacions de 

l'equip, Javi Aldana, explica que 

té "moltes ganes de tornar a la 

competició". Aldana reconeix que 

una de les claus de la seva arriba-

da ha estat el tècnic David Parra: 

"Ell sempre ha estat en contac-

te amb mi. Tenia altres ofertes, 

però jo volia venir al Mollet".

Pretemporada llarga
L'inici tardà de la competició de 

Primera Catalana l'1 d'octubre fa 

que el CF Mollet UE hagi prepa-

rat una pretemporada llarga. El 

conjunt molletà tindrà fins a set 

amistosos: tres partits a casa con-

tra el CD Cervera, el Martorell CF i 

el FC Santfeliuenc i quatre partits 

més com a visitants: UA Horta, CF 

Ametlla, Sant Cugat FC i un derbi 

al camp de la UD Molletense. La 

pretemporada comença aquest 

diumenge a les 20 h al camp de la 

UA Horta.  sergi casanovas

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP JUGA EL PRIMER AMISTÓS DIUMENGE AL CAMP DE LA UA HORTA

NOVA TEMPORADA Els jugadors ja han tornat a trepitjar la gespa del camp

s.c.

dissabte 27

diumenge 28

divendres 26

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

Nuvolositat variable al 

matí. A la tarda, creixement 

de nuvolades  al nord del 

país, que provocaran tem-

pestes fortes que podrien 

arribar a la nostre vila. 

Encara algun ruixat a 

primeres hores del matí. 

A partir de migdia el cel 

s’aclarirà. Les temperatu-

res seran semblants.

Restes de núvols al matí, i 

cel majoritàriament serè la 

resta del dia, amb tempe-

ratures que pujaran un xic.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 18 27ºC 18ºC 20ºC 4,2 37 km/h ESE

DIVENDRES, 19 29ºC 16ºC 26ºC 0,2 29 km/h SE

DISSABTE, 20 31ºC 18ºC 30ºC - 32 km/h SSW

DIUMENGE, 21 30ºC 22ºC 22ºC 24,6 34 km/h ESE

DILLUNS, 22 29ºC 21ºC 27ºC - 27 km/h SSW

DIMARTS, 23 31ºC 22ºC 30ºC - 26 km/h ESE

DIMECRES, 24 32ºC 23ºC 28ºC - 27 km/h SE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Guspires d'art amb Pepe Viyuela

ARTS ESCÈNIQUES  LA SEGONA EDICIÓ DEL FESTIVAL TORNA A APLEGAR CARES RECONEGUDES I PROTAGONISTES DE PROXIMITAT

El cartell del Guspira és obra de la Marina Cueto –veïna de Santa 
Maria– mitjançant el seu projecte d'il·lustració La Magranera amb 
el qual comparteix les seves obres, que barregen moltes tècniques 
i plasmen la seva passió per la natura. La creadora defineix la imatge 
del Guspira com "un esclat de color en un llenç en blanc, com una 
guspira que esclata i enlluerna". En la il·lustració hi ha dibuixat 
els camins, corriols i reguerons verds del municipi, mentre que so-
bre aquesta natura hi ha traçat el contorn del poble. Cueto assegura 
que "formar part d'un projecte tan preciosista com el Guspira és 
tot un gust, perquè encaixem a la perfecció". Alhora, assenyala que "no 
només és orgull de poble (tot i que també), també és el fet d'il·lustrar un 
gran festival de la cultura".    s.c.r.

Un cartell fet al poble

Per gaudir dels xous de la Sandra Bau-

tista, el Joan Garriga i el Pepe Viyuela cal 

adquirir les entrades a Entrapolis per 3, 

5 i 6 euros respectivament. La resta de 

propostes es podran gaudir de manera 

gratuïta.

Tanmateix, que hi hagi entrades de pa-

gament no convenç Santa Maria En Comú, 

qui ha presentat un recurs per demanar 

la suspensió de l'acord de ple del juny 

que regula els preus públics culturals. 

La proposta –que va tirar endavant amb 

els vots a favor del govern i la negativa de 

l'oposició– determina quina quantitat es 

pot cobrar en les entrades culturals que 

siguin de pagament al municipi: entre 2 

i 10 euros, depenent del cost del xou i de 

l'assistència prevista. Per a Santa Ma-

ria En Comú, amb aquesta regulació es 

pretén "recuperar una ínfima part de la 
despesa tan desproporcionada que su-
posa per un municipi petit com el nostre 
la realització del Guspira, que té com a 
protagonistes artistes amb un catxé 
que no ens podem permetre".

Amb tot, segons explica la regidora 

de Cultura, Lydia Calvet, arran d'aques-

ta regulació aprovada, l'Ajuntament s'ha 

pogut adherir al Programa.cat, que sub-

venciona alguns espectacles: en aquest 

cas, el consistori té una rebaixa del 50% 

amb en Pepe Viyuela i en Joan Garriga.

ELS TRES PRINCIPALS 
ESPECTACLES,
AMB ENTRADA

El director artístic del Guspira, Pau Se-

galés, assevera que el suport que ha rebut 

per part de l'Ajuntament de Santa Maria 

de Martorelles és "una sort increïble". En 

aquesta línia, agraeix que l'administració 

local s'hi hagi bolcat al 100%: "Hi ha dies 
que estem a la 1 h de la matinada parlant 
amb la Lydia de coses del Guspira".

Segalés, qui és molletà, també és di-

rector artístic de dos festivals a Mollet que 

no compten amb la participació de l'Ajun-

tament: el Festival Artístic Internacional 

L’Arlequí –que enguany ja serà el tercer 

any que no se celebra i amb la pandèmia es 

va reconvertir en el Jardí de l'Arlequí, una 

proposta de petit format– i el Festival Fa-

ràndomus. Mollet mereix que Pau Segalés 

faci grans festivals a la seva ciutat de la mà 

del consistori? "Tant de bo arribés el dia 
que això pogués passar", clou Segalés.

UN SUPORT QUE
NO TROBA A MOLLET

SANTA MARIA DE MARTORELLES.  Di-
vendres 2 de setembre arrencarà 
la segona edició del festival d'arts 
escèniques de Santa Maria, el Gus-
pira, impulsat per l'Ajuntament i 
dirigit pel Pau Segalés, veí del mu-
nicipi, mag professional i director 
artístic.

El Guspira d'enguany compta 
amb set propostes de diverses 
disciplines artístiques, com ara el 
cinema, el teatre de carrer, la mú-
sica, la cultura popular i el clown. 
D'entre totes les propostes en des-
taca la del reconegut actor, pallas-
so, poeta i humorista Pepe Viyuela 
amb el seu gran èxit Encerrona, 
diumenge 4 a les 19 h. Com un 
bufó de la cort llençat al saló del 
tron, es veu obligat a actuar per al 
públic que l’observa. "És ell amb 
una cadira, una guitarra i una 
escala, sense música i sense res 
més, i és un no parar de riure", 
explica Segalés, qui ha coincidit 
en diverses ocasions amb Viyuela 
en expedicions de Pallassos Sense 
Fronteres i considera que la feina 
que fa és "espectacular".

L'altre plat fort és el concert de 
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, 
dissabte 3 a les 22 h. El fundador 
de Dusminguet, ànima de La 
Troba Kung-Fú i figura clau 
en l'evolució de la música 
popular del segle XXI 
feta a Catalunya pre-
sentarà l'àlbum El 

Ball I el Plany.
Totes dues propostes es faran a 

l'escenari principal, situat al parc 
de la Torrentera –amb una zona 
gastronòmica inclosa– on també 
hi actuarà la cantautora de Marto-

relles Sandra Bautista (dissabte 3 
a les 20 h). A més, divendres 2 a 
les 20.30 h, la Torrentera serà l'es-
pai que donarà el tret de sortida al 
Guspira amb un sopar popular de 
carmanyola i la projecció 
del film Salvación 
(22 h) protago-
nitzat per l'actor 
de Santa Maria 
Ricard Balada.

La resta d'es-
cenaris seran 
la Font Su-
nyera amb 
l ' a u d i c i ó 
de la 
C o r a l 
La Fló 
( d i u -
menge 4 
a les 11 h); la plaça 
Joan Matons, amb 
+75, un xou 
de teatre de 
carrer de 

la compa-
nyia Fadunito 

(dissabte 3 a les 13 
h); i el pavelló amb un 

tastet de Ball de Gitanes 
amb les colles de Palautor-

dera, Mataró i Montblanc 
(diumenge  4a les 13 h).

Un festival amb futur
El Guspira va néixer l'any 
passat amb una primera 
edició, la qual la regidora de 

Cultura, Lydia 
Calvet, admet 

que encara-
ven "una mica 

espantats", tot i 
que considera que 

el resultat va ser 
"un èxit total". "La 
gent ens va dema-

nar que no es que-
dés només en una pro-

va", afegeix Calvet. I és per 
això que aquest setembre hi 
torna la segona edició, i ho 
fa amb el mateix esperit: 

combinar artistes de proximi-
tat que puguin actuar al poble 
amb artistes reconeguts que 
puguin atraure també un pú-

blic de fora de Santa Maria.
Malgrat que l'edil reconeix 

que el Guspira suposa "un es-
forç en tots els sentits" –inclòs 
l'econòmic–, considera que "tam-
bé suposa una gran alegria fer 
coses que agraden a la gent i 
que tenen un nivell que no tots 
els pobles. podent-les fer, les 
fan". En aquest sentit, també és 
ferma a l'hora d'apuntar que "no 
perquè siguem un poble petit 
no ens mereixem el millor" i 
defensa que "hi ha molta gent 
gran al poble que potser no es 
pot desplaçar a veure segons 
quines coses, i si ells no hi po-
den anar, no tenen perquè que-
dar-s'hi sense". És per això que, 
com diu l'edil, si Mahoma no va 
a la muntanya, la muntanya ve a 
Santa Maria en forma de Festival 
Guspira.    sergio carrillo

'West side story', a Martorelles

La plaça El·líptica de Martorelles gaudirà aquesta nit 
de la darrera sessió de cinema a la fresca de l'agost amb el film West side story. A partir de les 22 h es pro-
jectarà aquest clàssic estatunidenc reeditat l'any passat 
sota la direcció d'Steven Spielberg. L'entrada és lliure.

CULTURA
Diàleg literari amb Joan Abelló a L'AparadorDes d'aquest estiu i fins al 27 de novembre es pot visitar la quarta 
instal·lació del cicle Diàlegs amb Abelló de L'Aparador del Museu. 
En aquest cas, el poeta Esteve Plantada presenta un diàleg literari 
amb el mestre, sota el nom d'Esborrany d’un inventari de coses 

estrictament visibles. (Abelló i la patologia de la col·lecció).
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