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EN PORTADA

3

MOLLET DEL VALLÈS. Els propietaris 

dels terrenys del sector central de 

Can Prat esperen poder tenir ur-

banitzat l'espai industrial en poc 

més d'un any. Dilluns està previst 

que el ple municipal de l'Ajunta-

ment de Mollet passi a aprovació 

el text refós del Pla de Millora Ur-

bana de Can Prat, un pas més en 

el procediment administratiu per-

què el sector de 128.035 metres 

quadrats es pugui desenvolupar 

i s'hi puguin instal·lar noves em-

preses. 

Un cop hi hagi el vistiplau del 

plenari molletà, la Comissió d'Ur-

banisme de la Generalitat serà 

l'encarregada de fer la darrera 

aprovació. "Esperem que aquest 
tràmit es pugui fer cap al febrer 
o el març de l'any que ve. Un cop 
estigui aprovat de�initivament 
la propietat ja podrà començar 
a urbanitzar i la idea és que 
sigui tot seguit", explica Albert 

Adami, de la família Rabasa, una 

de les propietàries dels terrenys 

juntament amb la família Anglada, 

propietaris majoritaris del sector.

Operadors finalistes
La previsió és que l'execució de les 

obres d'urbanització tingui una 

durada d'uns sis o set mesos. "És 
una urbanització relativament 
senzilla. És un terreny pla i s'hi 
ha de fer la vialitat perimetral", 

explica Adami. Pel que fa a la mo-

bilitat, el PMU preveu la connexió 

amb els dos sectors adjacents, la 

Teneria Can Prat Nord, i estableix 

un nou sistema viari perimetral 

en el mateix sector. Els propieta-

ris també assumiran la construc-

ció de dues rotondes. Una, la més 

gran, es desenvoluparà a l'entrada 

nord a tocar de la masia de Can 

Prat, i està pensada per distribuir 

el trànsit al sector industrial. La 

segona rotonda, més petita, es 

construiria al costat de l'estació de 

Renfe Mollet-Sant Fost, en aquest 

cas per facilitar la mobilitat de bu-

sos urbans. En aquest punt també 

es preveu l'adequació d'espais per 

a la connexió peatonal amb l'altre 

costat de la via (Berenguer III).

Pel que fa a l'increment de mo-

bilitat a la zona, Adami indica que 

els estudis tècnics apunten que  la plani�icació d'aquestes dues rotondes és su�icient, però consi-
deraria interessant que la Gene-

ralitat estudiés un possible accés 

directe per la banda nord que 

connectés la sortida de l'autopista 

amb el carrer Bilbao.

Pel que fa a la futura ocupació 

del sector, Adami assegura que 

no hi ha cap operador tancat per-

què s'hi instal·li. "Han mostrat 
interès alguns fons d'inversió 
però nosaltres busquem opera-
dors i empreses �inalistes", diu 

Adami.

Activitat industrial i terciàriaEl sector inclòs en aquest PMU 
abraça la pastilla delimitada des 

de la riera del darrera del carrer Indústria �ins a l'alçada de la ma-
sia de Can Prat, que en queda ex-

La propietat espera tenir urbanitzat l'espai 
industrial de Can Prat en poc més d'un any
Aquest dilluns es preveu que el ple municipal 

aprovi el text refós del Pla de Millora Urbana 

per desenvolupar 128.000 m2 de polígon

closa, i entre la línia de ferrocarril 

Barcelona-França i l'autopista 

C-33. En concret, 128.035 metres quadrats de super�ície, destinats 
principalment a activitat terciària 

i logística, a més d'industrial. De la super�ície, 106.393 metres qua-
drats seran per a empreses del 

sector terciari i logístiques i es 

concentraran a la pastilla situada 

entre l'avinguda de Can Prat i la 

C-17 i la línia del tren. L'activitat industrial, amb 27.642 metres 
quadrats (un 20%) estarà situada 

a l'espai de l'antiga Fredenhagen.

El PMU preveu una reserva de 10.569 metres quadrats d'espais 
lliures a l'entorn de la zona urba-

nitzada i protegeix els plataners 

d’ombra de l’avinguda de Can Prat.

 El pla per al desenvolupament 

del sector va iniciar els tràmits 

amb una resolució d'Alcaldia el maig de 2019 i l'aprovació provi- sional a càrrec del ple va ser el des-

embre de 2020. ❉ LAURA ORTIZ MATEO
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PSC i Junts rebutgen l'ampliació de la 
zona protegida de Gallecs al Parlament

MEDI NATURAL EN COMÚ PODEM PORTA A LA CAMBRA UNA PROPOSTA PER REVERTIR ESPAIS QUE ACTUALMENT SÓN URBANITZABLES EQUIPAMENTS

Homenatge a Montserrat Abril a La Marineta Concentració contra "l'espoli energètic"
Diverses entitats i partits independentistes, juntament 

amb Mollet Respira i la Plataforma en defensa de la sanitat 

pública al Baix Vallès organitzen dimarts (19 h) una 

concentració davant l'Ajuntament de Mollet contra la pujada 

de l'electricitat, que consideren abusiva.

El Centre Cultural La Marineta de Mollet acollirà el pròxim 

divendres 30 de setembre un homenatge a Montserrat Abril, 

de Motos Isern, qui va morir el passat mes de juliol. La família 

Isern Abril vol fer un reconeixement obert a la ciutadania amb 

un acte de record que començarà a les 19 h. 

SOCIETAT

Nou pas per a 
la construcció 
de l'escola 
d'infermeria
MOLLET. El ple municipal de dilluns 

té previst aprovar provisional-

ment el Pla Especial Urbanístic 

(PEU) de la finca de la ronda dels 

Pinetons on la Fundació Sanitària 

Mollet preveu construir l'escola 

universitària d'infermeria. Des-

prés que la Junta de Govern Local 

tirés endavant l'aprovació inici-

al, a la qual no s'ha presentat cap 

al·legació, ara el ple haurà de do-

nar el vistiplau al pla que permet 

destinar els terrenys a un equipa-

ment docent. El PEU afecta la finca 

de 5.575 metres quadrats, on es 

construirà un edifici de PB+2 i una 

planta soterrani, amb 6.969 me-

tres quadrats de sostre total i una 

alçada màxima de 16 metres. 

BAIX VALLÈS. La Comissió de Polí-

tiques Digitals i Territori del Par-

lament de Catalunya va debatre 

dijous una proposta per ampliar la 

zona protegida de Gallecs a espais 

que actualment són sol urbanitza-

ble, una proposta que no va tirar 

endavant pels vots contraris de 

PSC i Junts. El text, presentat per 

En Comú Podem, demanava com 

a punt principal la modificació

del  l’actual Pla Director Urbanís-

tic (PDU) de Gallecs, aprovat per 

la Generalitat el 2005, per ampli-

ar l'espai agrari protegit. El PDU, 

més enllà de protegir les 1.471 Ha 

de l'espai central de l'espai rural, 

contemplava diversos sectors ur-

banístics (més de 73 Ha) per a no-

ves activitats econòmiques: Riera 

de Caldes II, Can Banús II i Castell 

de la Moguda, uns sectors que, a 

hores d'ara no s'han desenvolu-

pat però que es mantenen com a 

terrenys urbanitzables de titula-

ritat pública propietat de l'Incasòl. 

"Actualment estem en un con-

text d'emergència climàtica, en 

què les qüestions ambientals 

primen i cal ampliar els espais 

agroforestals del país", defen-

sava el diputat ponent, Marc Pa-

rés, d'En Comú Podem, durant la 

comissió. Parés, a més, advocava 

per un model econòmic en  què es 

prioritzi activar espais industrials 

actualment desocupats abans que 

ARXIU

ZONA DE PRE-PARC La proposta demanava incloure els Pinetons com a zona protegida

construir-ne de nous.

Així doncs, la proposta dels co-

muns plantejava incorporar a 

l’Espai d’Interès Natural (EIN) de 

Gallecs els sectors actualment urba-

nitzables que siguin desclassificats 

en la modificació del Pla Director 

Urbanístic i detallava actuacions a 

cadascun dels municipis afectats. 

Els Pinetons, zona de pre-parc
En el cas de Mollet, la proposta de-

manava  incorporar a l'espai pro-

tegit el parc dels Pinetons com a 

zona de pre-parc, i també tots els 

terrenys situats a l’oest de la ronda 

dels Pinetons amb l’actual límit de 

l’EIN. Incorporar també en l’apro-

vació provisional del nou POUM 

de Mollet, com a zona de pre-parc, 

la part de la parcel·la situada en la 

confluència del parc dels Pinetons 

i el barri de Can Borrell, resultat de

la reducció de les peces d’equipa-

ments situades per sota de l’AP-7 i 

a l’oest de Can Borrell. La propos-

ta de resolució també demana la 

finalització de l’activitat de tir al 

plat i estudiar el trasllat de l’acti-

vitat del centre emissor situat a la 

carena dels Bandolers.

La proposta, en gairebé la seva 

totalitat va tenir el suport d'ERC 

i la CUP, però va topar amb el vot 

contrari del PSC i Junts. El diputat 

socialista Jordi Terrades defensava 

l'actual àrea de protecció. "La deli-

mitació de l'espai està perfecta-

ment definida i la nostra posició 

és que no cal anar més enllà de ls 

1.471 Ha protegides", deia. 

En el seu cas, Junts argumentava 

que és un "tema complex en què 

cal valorar els impactes jurídis i 

econòmics", i, en el cas concret de 

Mollet, considerava que "la zona 

urbanitzable de Mollet és un 

espai amb innexistents valors 

naturals", deia.

Malgrat aquests posiciona-

ments al Parlament, el 2015, el ple 

de l'Ajuntament de Mollet aprova-

va per unanimitat una moció pre-

sentada per la Plataforma per la 

Defensa de Gallecs, que demana-

va a la Generalitat la inclosió dels 

Pinetons a l'espai protegit. 

Mollet en Comú ha presentat al 

ple de dilluns una moció per la 

mobilitat sostenible, en el marc de 

la Setmana Europea de la Mobili-

tat. La proposta insta l'Estat i la 

Generalitat a millorar el finança-

ment del transport públics i plan-

teja mesures a nivell local com mi-

llorar la connexió amb Lourdes o 

una segona línia de bus urbà. 

Moció de Mollet 
en Comú per a la 
mobilitat sostenible
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Diumenge 
2 d’octubre 
18h 

“Trencadís” 
de l’Orquestra 
de Músiques 
d’Arrel de 
Catalunya.

Diumenge · 16 d’octubre · 12h 
“Musicals pels més menuts” (de 0 a 5 anys). 

@teatremontcada        @TeatreMontcada        @TeatreMunicipaldeMontcadaiReixac

Més informació dels espectacles i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat

Programació 
Teatre Municipal 
de Montcada i Reixac 

D’OCTUBRE A DESEMBRE 2022

Diumenge 
6 de 
novembre 
12h 

“Vola Ploma” 
de Periferia 
Teatro.

Diumenge · 13 de novembre · 18h 
“L’Oreneta” amb Emma Vilarasau. 

Dissabte 7 de gener 
18h 

“Concert de Valsos 
i Danses” amb l’Orquestra 

Simfònica de Sant Cugat. 

Diumenge · 23 d’octubre · 18h 
“Síndrome de gel” del Teatre Lliure. 

Dissabte · 17 de desembre · 20h 
“Maestrisimo” d’Yillana Teatro. 

Dissabte 5 
de novembre 
20h 

“Paradís” 
de Somnis 
Produccions. 
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Compromís per mantenir la 

màxima protecció per Can Puig

MARTORELLES. El govern es com-

prometia dilluns durant la celebra-

ció del ple ordinari de setembre a 

mantenir la màxima protecció per a 

la masia de Can Puig de cara a l'ela-

boració del nou Pla d'Ordenació Ur-

bana Municipal (POUM). 

"La proposta d’aquesta regido-

ria és que segueixi sent de clau 5 

en el nou POUM. Serà voluntat o 

no dels actuals propietaris for-

mular una al·legació o una peti-

ció perquè es modifiqui", deia Ge-

rard del Caño, regidor d'Urbanisme 

de l'Ajuntament. 

Del Caño feia aquestes declaraci-

ons després d'explicar l'acord pres 

per la Junta de Govern Local, en el 

qual es decidia suspendre la trami-

tació del pla especial per a la reor-

denació del conjunt arquitectònic 

de la masia de Can Puig: "La nova 

propietat de la finca va traslla-

dar a l’Ajuntament tot un seguit 

d’actuacions que volia fer, farà al 

voltant de dos anys, i el que se’ls 

va dir des dels serveis tècnics va 

ser que la qualificació urbanísti-

ca que tenia la finca era de zona 

de conservació de l’edificació 

5, per tant, una de les màximes 

figures que preveu l’actual pla-

nejament en tant que modifica-

cions urbanístiques o possibles 

nous usos", deia el regidor qui 

afegia que els propietaris hauran 

de justificar "molt bé", les obres 

que es vulguin fer a la finca tenint 

en compte el valor històric que té. 

Ratificació de l'acord
La ratificació per desestimar el 

pla va obtenir els vots favorables 

de l'equip de govern i de Marto-

relles En Comú Podem i l'absten-

ció d'Units per Martorelles i del 

PSC-MAPM. Aquestes dues darre-

res formacions van queixar-se de 

la manca de temps per revisar la 

documentació del cas. 

PLE  L'AJUNTAMENT HA DESESTIMAT EL PLA ESPECIAL QUE HAVIEN DEMANAT ELS PROPIETARIS

CAN PUIG Els propietaris havien presentat un pla per reformar la finca

arxiu

CONVIVÈNCIA FA ANYS QUE L'ESPAI ACUMULA DEIXALLES I ELS VEÏNS ES QUEIXEN 

El govern de Sant Fost preveu 
fer-se càrrec de la neteja del 
solar del carrer Pau Casals
SANT FOST. L'Ajuntament ha començat els 

tràmits per poder fer-se càrrec de forma 

subsidiària de la neteja del solar del carrer 

Pau Casals que fa anys que estaria acumu-

lant deixalles, segons denunciaven els veïns 

la setmana passada a aquest diari. 

Segons la regidora d'Obres, Serveis i Lli-

cències de l'Ajuntament de Sant Fost, Mar-

garita Santos, el solar és d'uns hereus que 

"no han acceptat l'herència" i tot i que 

"l'Ajuntament fa anys que els fa requeri-

ments perquè s'encarreguin de la nete-

ja de l'espai, aquests no ho fan", indica 

la regidora, qui afegeix que aquest cas té la 

particularitat afegida de ser una herència 

jacent –fase que es produeix d'ençà que mor 

la persona propietària fins a l'acceptació o 

repudia de l'herència per part dels hereus–.

Amb tot, l'Ajuntament ja treballa per tro-

bar una solució. La regidora explica que a 

l'inici d'aquest mes de setembre van visitar 

el solar la tècnica de medi ambient i el coor-

dinador de via pública per tal de poder inici-

ar els tràmits. "Tenim pressupostos d'em-

preses de neteja, però necessitem aquest 

tràmit legal per poder netejar l'espai". 

Aprovada la passera de Can Sunyer
MARTORELLES. Mitjançant acord de la Junta 

de Govern Local, l'Ajuntament de Marto-

relles ha aprovat definitivament el projec-

te executiu per construir una passarel·la 

sobre el torrent de Can Sunyer. L'aprova-

ció va tenir lloc en la sessió ordinària ce-

lebrada el dia 1 de setembre del 2022. El 

projecte ha estat redactat per l’enginyer 

tècnic d’obres públiques Joaquim Ribas de 

la Hoz, amb un pressupost d’execució de 

209.606,24 euros (IVA inclòs) i un termini 

d'execució de tres mesos.  

MOBILITAT EL PROJECTE TÉ UN PRESSUPOST DE 209.600 EUROS

MOLLET. Malestar i alhora resigna-

ció, així es podria definir com se 

senten els usuaris del transport 

públic afectats des d'aquest inici 

de setmana per les obres de cons-

trucció de l'estació de la Sagrera a 

Barcelona. Uns treballs que com-

porten afectacions per als viatgers 

de l'R1, l'R2 i l'R11, els quals des 

d'aquest dilluns i fins a principis 

del mes de desembre acaben el seu 

trajecte a Sant Andreu Comtal i, 

per tant, deixen de connectar amb 

el centre de Barcelona.

Entre els 8.000 usuaris diaris 

que utilitzen habitualment l'R2 

des de l'estació de Mollet-Sant 

Fost hi ha la Gessica Vázquez, qui 

des d'aquest dilluns ha decidit 

canviar  de línia i ara es desplaça 

fins a l'estació de Santa Rosa per 

agafar l'R3. Un canvi que li com-

porta bastants maldecaps: "Estic 

entrant mitja hora més tard a la 

feina", comenta la Gessica qui afe-

geix que a més, el tren no sol ser 

puntual: "Des que he fet el canvi 

a l'R3 el tren mai ha arribat a 

l'hora, sempre va amb bastant 

retard". Per a la Dina, una altra 

usuària habitual del servei, aques-

tes incidències no varien gaire del 

que ja sol passar de forma habitu-

al: "Abans de les obres sempre 

hi havia problemes, fins i tot he 

hagut d'anar amb cotxe alguna 

vegada i això que compro la tar-

geta mensual", explica aquesta 

veïna molletana que viatja amb 

l'R2 plena de gent i fa transbord al 

metro també a vessar.  

Malestar dels usuaris de 
l'R2 pel tall de la Sagrera

TRANSPORT DES DE DILLUNS ELS TRENS S'ATUREN A SANT ANDREU

ANDANES PLENES A L'R3

g.v.

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

CONSULTORI

El règim serà diferent segons la data del contrac-
te d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny 
del 2013 fins al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’ha-
bitatge arrendat per necessitat són les següents:

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

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat, 
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus 
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres me-
sos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari 
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retor-
nar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una 
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indem-
nitzi per les despeses que ha comportat el seu 
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat 
equivalent a una mensualitat per cada any que 
quedés per complir fins a completar a tres, tret 
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de 
força major.

b) En els contractes subscrits des del 5 de març 
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha 
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar 
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàu-
sula no podrà invocar-se la recuperació.

Iker Cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat
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PODEM AMB TU
PODEM MOLLET T’INFORMA

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet 

Setembre 2022

SETEMBRE, ARRIBA L’ÚLTIM TRAM DE LA LEGISLATURA

Comença un nou curs polític. S’han 
acabat les vacances per a la majoria de 
la gent i estem en les primeres setmanes 
de setembre en què la política torna a 
irrompre en la vida diària dels ciutadans 
i ciutadanes. 

Però tothom som conscients que serà un 
curs polític diferent. Aquest curs arrenca 
amb la vista posada en les eleccions 
municipals de maig 2023.

És hora de fer balanç d’aquests darrers 
anys de legislatura i acabar de perfilar els 
projectes que marcaran els propers mesos.

Des de Podem, creiem que 
ha estat bàsica la nostra 
contribució a la gestió de la 
pandèmia on vam poder portar 
a terme polítiques i mesures 
econòmiques que ajudessin a 
tothom i a pal·liar els 
seus efectes.

Malgrat que ningú pot negar que la Covid 
ens ha condicionat aquests últims anys, 
volem ser positius i constructius, 
posant l’èmfasi en el Mollet que volem.

NÚRIA MUÑOZ Regidora d’Habitatge. 
Candidata de Podem a les municipals 2023.

Iniciem doncs aquest setembre, amb més ganes que mai per tal assolir els objectius que el nostre partit es va marcar per construir 
aquest mandat dins del govern de la ciutat. Treballarem amb força per demostrar que tenim un projecte positiu 

i constructiu per als molletans i molletanes. Sí que es pot!

Per últim, considerat com un eix 
prioritari per Podem Mollet, és l’impuls 
del civisme a la nostra ciutat.
El respecte per la convivència és un 
aspecte fonamental i que té relació amb 
la resta dels eixos descrits anteriorment. 
Sense civisme i polítiques que fomentin 
el respecte per les persones i per 
l’espai públic, no aconseguirem tenir 
la ciutat que tots i totes desitgem. 

Potenciarem les 
polítiques animalistes que 
protegeixin els animals 
a la nostra ciutat i que 
serveixin per millorar 
la convivència, a més, 
millorarem els espais 
destinats per a animals 
de companyia a Mollet.

L’objectiu és que es continuï millorant 
els espais públics de la ciutat. 
Plantejarem les inversions necessàries 
per al manteniment del que ja tenim i per 
afegir les que es considerin prioritàries.

Tenim a sobre de taula una sèrie de punts importants que marcaran el futur més proper:

Seguirem impulsant 
polítiques de mobilitat, 
tenint com a objectiu la 
pacificació de zones amb 
més carrils bici i una 
circulació més sostenible.
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La primera fase de les obres a l'INS Mollet es 
preveu que estigui enllestida a finals d'any
MOLLET La primera fase de les 

obres de l'INS Mollet es preveu que 

estigui enllestida a finals d'any. Així 

ho ha comunicat a aquest diari, la 

directora del centre, Raquel Mar-

tínez: "Suposem que la primera 
part de les obres, que és l'edifici 
que es veu des del carrer, estarà 
enllestida per Nadal i al gener 
s'haurà de fer el trasllat als nous 
tallers", explica la directora. 

Segons Martínez, els treballs 

per construir un nou edifici els 

han comportat algunes dificultats: 

"La principal són els accessos al 
centre que estan canviats -ara 

accedeixen per l'aparcament- i que 
s'ha de compaginar amb l'horari 
d'entrades i sortides dels alum-
nes i amb el trànsit de vehicles i 
de repartiments que arriben al 
centre".

Així mateix, també comenta que 

tenen un dels patis ocupats amb les 

oficines i espais d'obres, el qual han 

de compartir amb l'estacionament 

dels vehicles que fan servir els 

alumnes dels tallers.  

Per la seva banda, des del Depar-

tament d'Educació confirmen que 

les obres "avancen sense cap in-
cidència destacable". Actualment 

s’estan duent a terme treballs en 

l’estructura de formigó del nucli 

central, en la façana principal, en 

paviments i instal·lacions.

Tot i que el nou edifici estigui 

enllestit a finals d'any, les obres 

no hauran acabat. En la segona 

fase, que es preveu que comenci 

justament després,  s'enderrocarà 

l'antic edifici C i en aquest espai  es 

farà una pista que des de l'institut 

han demanat que sigui de formigó 

EQUIPAMENTS SI ES COMPLEIXEN ELS TERMINIS, ELS ALUMNES PODRIEN ESTRENAR EL NOU EDIFICI  PER A CICLES FORMATIUS DE 4.560 M2  EL PRÒXIM MES DE GENER

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 

organitzava dimecres al Mercat 

Vell una trobada d’inici del curs 

escolar adreçada al món educa-

tiu. L'acte va comptar amb la pre-

sència del regidor d’Educació de 

Mollet, Raúl Broto Cervera, i del 

director dels Serveis Territori-

als del Maresme i Vallès Oriental, 

Simó López i Xirau, que van valo-

rar el començament d'un curs amb 

moltes novetats, com el calen-

dari escolar i l'hora de lleure als 

centres. "Ha estat un inici molt 
intens però podem estar prou 
satisfets perquè a Mollet hem 
tingut la sort que molts alumnes 
ja es quedaven al menjador i els 
centres ja disposaven del moni-
toratge necessari per a les acti-
vitats de tarda", deia Broto.

Per la seva part, el representant 

de la Generalitat agraïa als equips 

directius la "implicació perquè 
aquest inici de curs hagi estat un 
èxit" i avançava que el Departament 

d'Educació farà avaluació d'aquests 

"enriquiments pedagògics". "No 
hi ha hagut improvisació però tot 
serà avaluat i les primeres mesu-
res que s'analitzarana ja a l'octu-
bre seran l'avançament de calen-

Agraïment a l'esforç dels docents per 
l'arrencada d'un curs escolar atípic

EDUCACIÓ EL MERCAT VELL ACOLLIA DIMECRES UNA TROBADA ADREÇADA AL PROFESSORAT MOLLETÀ 

dari i l'hora de lleure", explicava 

López Xirau.

Pel que fa a Can Vila, tant l'Ajunta-

ment com el Departament han des-

tinat els esforços a gestionar l'arren-

cada de curs, amb la instal·lació de 

mòduls per part del Consistori mo-

lletà. La titularitat, la competència 

per construir-hi un edifici definitiu 

i la gestió de l'escola són punts que 

ambdues administracions s'empla-

cen a parlar en pròximes reunions. 

Durant la trobada, Javi Castillo, 

coach, comunicador i membre de 

l’entitat Salut i Educació Emocional 

va oferir una ponència sobre educa-

ció emocional i desenvolupament 

socioemocional. "No es pot educar 
d'una altra manera que connec-
tant amb les emocions. És impor-
tant saber què sentim i posar-li 
nom i després expressar-les i le-
gitimar-les", apuntava Castillo, qui 

considera que, en l'actualitat, el món 

educatiu cada cop té més en compte 

l'educació emocional.  

MARTORELLES/ SANT FOST. L'àrea 

de Benestar i Família de l'Ajunta-

ment de Martorelles posa en mar-

xa la cinquena edició del Grup de 

Suport Emocional i Ajuda Mútua 

(GSAM) com a recurs psicològic 

adreçat a les persones cuidadores 

no professionals. També a Sant 

Fost comença a partir del 5  d'oc-

tubre un curs per a aquest col·lec-

tiu. El curs tindrà una duració de 

14 hores que es repartiran en 6 

sessions de 2 hores de manera 

quinzenal. 

Formacions per a 

cuidadors a Sant 

Fost i Martorelles

SANT FOST. Amb l'objectiu que nin-

gú quedi exclòs per motius econò-

mics o de caràcter social, l'Ajunta-

ment de Sant Fost engega una nova 

línia d'ajuts destinada a les famílies 

per facilitar l'accés dels infants a 

les activitats extraescolars al mu-

nicipi. El període per tramitar la 

sol·licitud a l'ajuda començarà el  

26 de setembre. L'import i percen-

tatge dels ajuts que s'atorguin no 

excedirà del 50% del cost total de 

les activitats subvencionades o bé 

dels 300 € per infant. 

Sant Fost impulsa 

una línia d'ajudes 

per a extraescolars

MOLLET. L'alumne de l’Escola Sant 

Gervasi Cooperativa Carlos Baca 

és un dels 46 catalans que han ob-

tingut el Premi Extraordinari de 

Batxillerat del curs 2021-2022. El 

premi és un reconeixement en el 

seu expedient acadèmic i, a més de 

l’exempció de les taxes universi-

tàries per al primer curs, inclou un 

curs gratuït en una escola oficial 

d’idiomes catalana; l’estada en un 

centre de recerca i la possibilitat 

de participar als Premis Extraor-

dinaris Nacionals de Batxillerat. 

Premi Extraordinari de Batxillerat 
per a un alumne del Sant Gervasi

arxiu

CARLOS BACA

l.o.m.

OBERTURA  El director dels Serveis Territorials i el regidor d'Educació, en l'acte

anna mir

REFORMES Els obrers treballant en la construcció del  nou edifici de l'INS Mollet

per una qüestió de manteniment 

i per poder realitzar-hi activitats 

físiques. Un cop enllestida, el se-

güent pas serà obrir de nou l'accés 

de l'avinguda Burgos.

Més d'un any i mig d'obres
Aquest, però no serà l'últim tram 

d'obres que patirà el centre. El mes 

de juliol també es preveu substi-

tuir la tanca perimetral de la falca, 

un espai de patis amb un edifici de 

vestuaris, el qual dona a la rotonda 

d'entrada a Mollet per la C-59 i que 

està envoltada de tanques publici-

tàries. L'actuació, en aquest cas, es 

farà sense alumnes a les aules. 

Les obres, amb un pressupost de 

7 milions d'euros, van començar el 

novembre de l'any passat i perme-

tran ampliar la capacitat del centre 

que té actualment 1.400 alumnes. 
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Nova promoció de 
mossos i policies locals
MOLLET. L'Escola de Policia de Ca-
talunya va lliurar divendres els 
diplomes de la seva 35a promoció. 
Enguany han realitzat i finalitzat 
el curs 1.063 alumnes: 446 aspi-
rants al cos de Mossos d'Esquadra 
i 617, a les policies locals, entre els 
quals una desena a policies locals 
dels municipis del Baix Vallès. En 
concret, sis ajuntaments han tin-
gut aspirants en aquesta promo-

ció: Mollet (3 aspirants a la Policia 
Municipal), la Llagosta (2), Sant 
Fost (2), i Martorelles, Montor-
nès i Parets, amb un aspirant per 
població. En el cas de Mollet, dos 
dels aspirants han superat el curs 
i s'incorporaran al cos municipal. 
A l'acte, va assistir el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, qui 
valorava “la vocació de servei 

públic” dels nous agents. 

SEGURETAT DIVENDRES ES LLIURAVEN A MOLLET ELS DIPLOMES @viumollet

ESCOLA DE POLICIA  El president Aragonès durant l'acte de cloenda del curs

Acte sobre el 23-S 

al parc de Can Mulà

MOLLET. Aquest divendres es com-
pleixen tres anys de les primeres 
detencions en el marc de l'Opera-
ció Judes, en la qual resten encau-
sats cinc baixvallesans. A Mollet, el 
parc de Can Mulà acollirà dissabte 
24 de setembre, a partir de les 17 
h, un acte on es donaran a conèixer 
novetats sobre el cas. La jornada 
comptarà amb una xocolatada i bu-
tifarrada popular. Els Músics per la 
Llibertat i els poemes de Mª Dolors 
Navarro amenitzaran l'acte. 

POLÍTICA

Petició per ser a la 

taula de les pudors

MOLLET. Des de la plataforma Mo-
llet i Baix Vallès Respira valoren 
"molt positivament" l'interès 
del ajuntaments del territori per 
solucionar la problemàtica de les 
males olors i crear una taula tèc-
nica. Ara bé, no comparteixen que 
les pudors hagin estat fonamen-
talment en alguns dies d'agost. As-
seguren que "fa anys" que es per-
ceben i que encara ara molesten a 
molts veïns. Així mateix, demanen 
ser a la taula tècnica-política. 

MEDI AMBIENT

Mollet debat sobre fórmules per 

innovar en habitatge assequible

MOLLET. El parc de les Pruneres de 
Mollet va ser l'escenari, dimarts al 
matí, del quart acte de la Gira de 
presentació de les 8 missions del 
Compromís Metropolità 2030, el 
nou pla estratègic per a la regió 
metropolitana de Barcelona. Un 
pla orientat a impulsar un nou 

model de prosperitat, basat en el 
coneixement i la innovació, el qual 
per primera vegada sobrepassa 
els límits de l'àrea metropolitana 
i inclou també el Vallès en el seu 
conjunt.

A Mollet, la presentació es va 
adreçar a abordar un dels 8 reptes 

que consideren clau d'aquest nou 
pla de futur, l'habitatge i com re-
duir-ne els costos.

"Fonamentalment, hi ha dues 

coses que plantegem fer, la pri-

mera és aquesta coordinació. 

Fixar-nos uns objectius com-

partits. I l'altra és innovar, bus-

car noves fórmules d'habitatge 

assequible", explicava Oriol Este-
la, coordinador general del Pla Es-
tratègic Metropolità de Barcelona.

Dificultats per a l'emancipació
Carla Galeote, una jove influencer i 
TikToker lleidatana, va apadrinar 
la jornada i va reivindicar la presèn-
cia dels joves en aquests actes. Una 
qüestió, a la qual també es va re-
ferir l'alcaldessa de Mollet, Mireia 
Dionisio: "A Mollet tenim un 10% 

de joves entre 25 i 34 anys que es 

volen emancipar. A aquesta gent 

també li hem de donar resposta", 
deia Diosnisio. 

TERRITORI LA JORNDA VA SERVIR PER PRESENTAR EL NOU PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ 

PARC DE LES PRUNERES La jornada sobre habitatge que va tenir lloc dimarts 

a.mir

SUBMINISTRAMENTS

Agbar substituirà a 

Mollet 500 metres 

de canonades de 

fibrociment 

MOLLET. Agbar, empresa conces-
sionària del subministrament 
d'aigua a Mollet, té previst en les 
pròximes setmanes executar la 
substitució de gairebé mig qui-
lòmetre de canonades de fibro-
ciment existents a la ciutat per 
canonades de polietilè. L’Ajunta-
ment de Mollet ha anunciat l'ini-
ci de diverses obres a la xarxa de 
distribució d’aigües en diferents 
punts del municipi, amb un cost 
total de 430.000 euros. Una de les 
actuacions s’ha fet al carrer de Be-
renguer III (entre Àngel Guimerà 
i Itàlia) on s’ha substituït 120 me-
tres de canonada de fibrociment 
de més de 50 anys d’antiguitat, per 
una canonada de polietilè. El cost 
d’aquesta obra és de 63.000 euros.
D’altra banda, també s’actuarà a 
Santa Rosa on se substituiran 360 
metres de canonada. El cost de les 
obres és de prop de 138.000 euros 
i els treballs duraran 2 mesos. 

MOLLET DEL VALLÈS

17/09 Ricardo del Toro Fernández 82 anys

PARETS DEL VALLÈS

16/09 Martin Cagigos Arcas 92 anys

SANTA PERPÈTUA

19/09 Manuel Villaronga Vida 87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MEDI AMBIENT

Nous contenidors 
per a càpsules de 
cafè a Santa Maria

SANTA MARIA. Amb la intenció de 
facilitar-ne la seva correcta gestió 
i evitar que vagin a l'abocador o 
que es llenci tota la càpsula errò-
niament als contenidors de selec-
tiva, l'Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles instal·larà, en els 
propers dies, dos contenidors on 
es podran dipositar les càpsules 
de cafè usades amb un forat per 
les d’alumini i un altre per les de 
plàstic. Un d’aquests contenidors 
estarà situat al grup de conteni-
dors que hi ha davant la residència 
Les Palmeres i l’altre en el grup de 
contenidors de l'inici del camí de 
Can Girona. 
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Elogi al llegat de Derbi
MARTORELLES. El president de la Ge-

neralitat, Pere Aragonès, inaugura-

va divendres a Carrencà una exposi-

ció sobre el centenari de la fundació 

de Rabasa-Derbi.  L'acte, emmarcat 

en els actes que organitza l'Associ-

ació 100 Aniversari Rabasa-Derbi 

en col·laboració amb l'Ajuntament, 

va comptar amb la presència de la 

família Rabasa, extreballadors de la 

companyia i representants polítics.  

En el discurs inaugural, el president 

va destacar l'exposició com "una 

excel·lent oportunitat per abo-

car-hi bons records, per posar 

en valor la tasca de tantíssima 

gent que va contribuir a aixecar 

la indústria del país i per recor-

MEMÒRIA HISTÒRICA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT INAUGURAVA L'EXPOSICIÓ DE MOTOS DEL CENTENARI DE DERBI A CARRENCÀ

LA MOSTRA  El president Aragonès rebia les explicacions de Joan Ruiz, extreballador de la secció de competició de Derbi

ANNA MIR

dar l'impacte que ha tingut en la 

conformació de pobles i ciutats".

En aquest sentit, Aragonès va po-

sar en valor el llegat que deixa Der-

bi: "Ens queda un pòsit de tradició 

industrial que avui ens situa en 

primera línia per portar a terme 

una reindustrialització", deia. 

Per la seva banda, l'alcalde, Marc 

Candela, apuntava: "Gran part del 

que som ho devem a Derbi. Per 

tant, no només ens veiem obli-

gats, a celebrar aquest centena-

ri, sinó que ho volíem i ho sen-

tíem". Candela també transmetia 

els seus agraïments a tots els que 

han fet possible aquesta exposició.

Una mostra que segons Candela, 

reflecteix "la història del nostre 

país i dels nostres municipis, 

l'evolució social, econòmica, 

empresarial, tècnica i industri-

al que va esdevenir Derbi. Per 

tant, veure aquesta exposició, 

és veure part de la nostra histò-

ria", relatava Candela.

Per la seva banda, el president de 

l'Associació 100 Aniversari Derbi, 

Diego Fernández, recordava que 

tots els actes del centenari volen 

ser "un homenatge a la gent que 

ha treballat a Derbi" i afegia: "La 

fàbrica no existeix, però la gent sí 

que hi som". 

EQUIPAMENTS

El ministre Iceta, a 

l'acte per rebatejar 

la biblioteca 

La Sala Fiveller acollirà el pròxim 

dijous (19.30 h) una xerrada del 

segon cicle de conferències or-

ganitzat per Mútua Mollet. Anirà 

a càrrec del doctor Anton Soler i 

Ferrater, col·laborador del pro-

grama de la cadena SER La salut 

del planeta, que oferirà la xerrada 

Emergència climàtica. Felicitat 

sostenible, que també es podrà 

seguir per YouTube Live. 

CIUTADANIA

L'emergència 

climàtica, a debat 

amb Mútua Mollet

Aquest dissabte, el ministre de 

Cultura i Esport, Miquel Iceta 

Llorens, inaugurarà el canvi 

de nom de la Biblioteca de Can 

Mulà, que passa a dir-se Biblio-

teca de Can Mulà - Jordi Solé 

Tura. L'acte (10.30 h) servirà 

per inaugurar un espai amb lli-

bres de la biblioteca personal 

del molletà il·lustre i amb totes 

les seves obres com a autor. 

Gallecs amb els 
CINC SENTITS!

Aparcament al pàrquing de Can Mainou 
a uns 15 minuts a peu del punt de trobada.
https://maps.app.goo.gl/FPhwYtyD3TgKYdfU9

 9.30 H 
TROBADA AL CONSORCI 
DE GALLECS A CAN JORNET XIC
41°33’36.0”N 2°12’07.1”E
https://maps.app.goo.gl/fD5bjbhAiW1VTz2s9 

 DE 9.30 A 12.30 H
ITINERARI PER CONÈIXER 
EL PROJECTE AGROECOLÒGIC 
DE GALLECS 
S’inicia a Can Jornet i finalitza 
a la plaça de l’església.
En aquest recorregut es faran les 
següents visites:

VISITA AL MOLÍ DE FARINA 
ECOLÒGICA 
del Santi a Can Jornet.

VISITA A LA GRANJA DE GALLINES 
“L’OU DE GALLECS” 
amb la Laura i la Sílvia de Can Castellà.

D’11.30 H A 12.30 H 
A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
TALLER FAMILIAR DE GALETES
a càrrec de Gallecs Dolç amb la Sònia 
i la Roser.

PLANTA LA TEVA HORTALISSA 
ECOLÒGICA DE GALLECS
a l’Hort de l’Isidre i del Raúl!

 DE 12.30 A 13.30 H 
A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
APRÈN A CUINAR AMB L’ESPELTA 
I LES HORTALISSES DE GALLECS
amb la Marina Duñach 
(taller demostratiu).

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE DE 2022

PLACES LIMITADES 
 CAL RESERVAR

Enviant un correu a 
info@espairuralgallecs.cat

espairuralgallecs

GallecsInfo

SEGUEIX-NOS!
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Els comuns defensen el paper 
clau del Vallès Oriental en la 
transformació de la indústria

ERC promou la 
recollida porta a 
porta a Sant Fost

Ara Mollet proposa les masies de Can Pantiquet, 
Can Flequer i Can Ros com a pols culturals
MOLLET DEL VALLÈS. Rehabilitar i re-

obrir les masies de Can Pantiquet, 

Can Flequer i Can Ros és un dels 

objectius que Ara Mollet ERC ja ex-

pressava durant la campanya elec-

toral del 2019 i que ara manté de 

cara als comicis del 2023. Aquestes 

propostes –sumant-hi un canvi en 

la gestió del Mercat Vell– "donen 
resposta a les demandes ciuta-
danes i de les entitats". Així ho as-

senyalava el regidor republicà Oriol 

López dimarts en roda de premsa. 

Sobre les masies de Can Flequer 

i Can Pantiquet, López apuntava: 

"Fa moltíssims anys que estan 
en desús, creiem que la ciutat les 
hauria d'aprofitar d'una manera 
o una altra, i nosaltres propo-
sem que sigui un espai per a la 
joventut". La candidata a l'Alcaldia 

de Mollet, Marta Vilaret, creu que 

reactivar aquest equipament "po-
dria respondre a la falta d'espais 
d'oci per al jovent".

Quant a la masia de Can Ros, situ-

ada entre la deixalleria i l'Escola de 

Policia, es tracta d'un edifici propi-

etat de la Generalitat, però segons 

el partit republicà hi ha un conveni 

dels anys 90 amb el Departament 

d'Interior amb el qual se cedia Can 

MONTMELÓ / BAIX VALLÈS. Catalu-

nya en Comú celebrava dissabte la 

trobada municipalista del Vallès 

Oriental a la Sala de la Concòrdia 

de Montmeló, una jornada en què 

van participar els representants 

polítics del partit dels municipis de 

la comarca, a més de la presidenta 

de la formació Jéssica Albiach. En 

declaracions als mitjans, Albiach 

afirmava que els comuns volen 

"impulsar una transformació 
verda, feminista i democràtica 
de Catalunya" i que per a assolir 

aquest objectiu el Vallès Oriental 

és clau: "És un pulmó industrial 
per a tot el país. Necessitem una 
indústria forta i comptem amb 

la comarca per ajudar en aques-
ta transformació". Per aconse-

guir-ho, la dirigent de Catalunya en 

Comú aposta per la relocalització 

industrial: "Catalunya ha perdut 
molta indústria per la deslocalit-
zació. Nosaltres volem relocalit-
zar perquè no es perdi ni un sol 
lloc de treball".  

SANT FOST.  La secció local d'Es-

querra a Sant Fost celebra aquest 

divendres (19.30 h) a la rambla de 

Can Coromines una xerrada per 

parlar sobre la recollida de residus 

porta a porta. "Pretenem que el 
veïnat entengui en què consis-
teix el model, de quina manera 
s’hi podria involucrar i partici-
par en una bona implementació 
per fer un Sant Fost més soste-
nible", apunten. L'acte comptarà 

amb una reflexió sobre la situació 

actual del municipi, per part del 

regidor Carles Miquel, i amb una 

explicació sobre els pros i contres 

del sistema de recollida porta a 

porta, a càrrec d'Isaac Peraire, 

director de l'Agència Catalana de 

Residus. També hi intervindrà l'al-

caldessa de la Garriga, Dolors Cas-

tellà, qui parlarà de l'experiència 

d'implementació del sistema en el 

seu municipi. En cas de pluja, l'acte 

es farà a la sala de plens.  

ELECCIONS MUNICIPALS  EL PARTIT TAMBÉ PLANTEJA QUE EL MERCAT VELL SIGUI UN ESPAI COGESTIONAT ENTRE L'AJUNTAMENT I LES ENTITATS LOCALS

RESIDUSVIA PÚBLICA

s.c.

ESPAIS CULTURALS  Vilaret, acompanyada de López davant el Mercat Vell

Ros a l'Ajuntament de Mollet. "Això 
no s'ha acabat d'executar mai", 

deia Vilaret, qui considerava que 

"s'hauria de recuperar, negociar 
amb Patrimoni de la Generalitat 
i veure com es pot fer". La propos-

ta per a Can Ros seria convertir-la 

en l'Espai Lliure de les Arts.

Per últim, al Mercat Vell hi pro-

posen un espai cogestionat entre 

administració i entitats per conver-

tir-se en "un lloc d'ebullició ciu-
tadana i associativa", deia López. 

"Un dels problemes del Mercat 
Vell és que és gairebé l'únic equi-
pament amb flexibilitat per po-
der acollir actes molt diferents 
de les entitats. Per això també 
proposem obrir nous equipa-
ments que permetin diversificar 
aquesta demanda i que donin es-
pai a tothom", indicava Vilaret.

Si bé és cert que aquestes són pro-

postes que ja van entrar al progra-

ma electoral del partit el 2019 –com 

també ho era L'Illa de la cultura–, la 

n Ara Mollet ERC MES demanarà al 
govern municipal la creació d'un fons 
de contingència per garantir els ajuts 
socials davant el context de crisi ener-
gètica i financera que es preveu per a 
aquesta tardor i hivern amb una infla-
ció disparada, que pot incrementar la 
vulnerabilitat de part de la ciutadania.
El grup municipal presentarà al ple de 
dilluns una moció per instar el govern 
local a estudiar la creació d'aquest 
pla, que també proposa un augment 
de subvencions i recursos a entitats 
del tercer sector social com la PAH, 
Càritas, Creu Roja i el Banc d’Aliments, 
entre altres.

D'altra banda, Ara Mollet presentarà 
dues mocions més, una per garantir el 
benestar i les condicions laborals davant 
de situacions climàtiques extremes, i una 
altra per exigir al Govern de l’Estat l'exe-
cució urgent de la inversió pendent a tot 
el sistema ferroviari català i el traspàs 
íntegre del servei de Rodalies.

PETICIÓ D'UN PLA DE 
CONTINGÈNCIA PER 
AFRONTAR LA CRISI 

candidata ha volgut justificar-ho: 

"En tots aquests anys, per part de 
l'Ajuntament no ha canviat mas-
sa res. Per això gairebé totes les 
propostes que fèiem el 2019 i el 
2015 segueixen vigents, perquè 
no hi ha hagut cap evolució".

Un espai per a La Cultural
Una de les principals demandes del 

teixit associatiu molletà és dispo-

sar d'un espai que agrupi la desena 

d'entitats que formen La Cultural. 

Ara Mollet ERC mostra suport a 

aquesta petició i considera que 

se n'hauria de trobar una solució, 

però no especifica quin seria aquest 

local. "Això no és una proposta 
tancada: tenim idees però el que 
creiem que és més útil és poder 
acabar de parlar amb ells quines 
són les necessitats concretes i 
com es pot anar responent a to-
tes elles", deia Vilaret.

Malgrat tot, sí que hi ha un com-

promís per part de la candidata 

republicana vers a la demanda de 

La Cultural: "Ens comprometem 
a què si nosaltres governem, fa-
rem possible l'espai d'entitats, 
però també altres equipaments 
que ja tenim".  

@comunsVoR

REPRESENTANTS COMARCALS Els comuns del Vallès Oriental es van reunir dissabte en una jornada a Montmeló

Mollet en Comú vol 
descentralitzar actes 
als espais públics

MOLLET. El grup municipal de Mo-

llet En Comú reclama una millor 

i major utilització dels espais pú-

blics que hi ha a la ciutat. Segons 

els comuns, tot i tenir espais pú-

blics "molt significatius" aquests 

no s’estan fent servir amb totes les 

"potencialitats" que tenen i de-

manen portar activitat arreu del 

municipi, més enllà del centre. En 

aquest sentit, recorden que el pas-

sat dimecres 7 de setembre es feia 

la cerimònia d’entrega de medalles 

d’or de la Generalitat al Parc dels 

Colors, "un espai emblemàtic del 
tot infrautilitzat en els seus 21 
anys d’història que cal recupe-
rar per a l'ús ciutadà". Per a Ma-

rina Escribano, portaveu de Mollet 

en Comú: “Sorprèn que un espai 
sigui considerat per la Generali-
tat com meritori per acollir una 
cerimònia de la màxima impor-
tància i que el govern de Mollet 
el tingui abandonat".  
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MARTORELLES. L'empresa Co-

veright Surfaces Spain, amb seu a 

Martorelles, s'ha declarat en con-

curs de creditors. El Butlletí Oficial 

de l'Estat (BOE) publicava diven-

dres passat la resolució processal 

del Jutjat Mercantil número 5 de 

Barcelona, el qual ha acceptat l'au-

to de declaració i obria la fase de 

liquidació el passat 31 d'agost. La 

companyia dedicada a la impreg-

nació de paper decoratiu per a la 

indústria del moble fa gairebé 50 

anys que opera des de Martorelles.

Segons fonts sindicals, el con-

curs es troba en una fase inicial. 

Els treballadors van conèixer la 

informació fa poc més d'una set-

mana a través del comitè d'em-

presa. "Estem en una fase inicial, 
no tenim documentació encara. 
El que sabem és que es plante-
ja un concurs de continuïtat de 
productivitat amb una venda de 
l'activitat productiva", explicava 

a aquest diari César Palacios, res-

INDÚSTRIA L'EMPRESA DEDICADA A LA IMPREGNACIÓ DE PAPER FA GAIREBÉ 50 ANYS QUE OPERA DES DE MARTORELLES

La companyia Coveright Surfaces 
entra en concurs de creditors

arxiu

LA PLANTA  La companyia compta amb una seixantena de treballadors

ponsable d'acció sindical de CCOO.

Segons Palacios, el gabinet jurídic 

de CCOO s'ha personat en el con-

curs per conèixer la situació, la qual 

faria temps que l'empresa es plan-

tejava, però els treballadors ho des-

coneixien: "Ens van comentar que 
feia uns quatre mesos que l'em-
presa es trobava en pre-concurs 
de creditors i ara ens hem trobat 

que s'ha presentat el concurs. És 
la primera notícia que tenim", 

assevera el responsable d'acció 

sindical, qui recorda que això ar-

riba després d'uns mesos d'haver 

negociat amb l'empresa per la re-

tallada del salari dels treballadors.

La negociació va tenir lloc el mes de 

febrer passat quan empresa i tre-

balladors –els quals tenien previst 

convocar una vaga– van aconseguir 

arribar a un acord. 

En un principi la companyia 

plantejava una retallada del 20% 

del sou, però finalment, es va asso-

lir que fos del 8% amb una congela-

ció dels salaris per als anys 2022 i 

2023 i els treballadors van descon-

vocar la vaga.

Mig segle a Martorelles
Coveright Surfaces Spain opera des 

de Martorelles des de l'any 1974 i 

compta actualment amb una sei-

xantena de treballadors en planti-

lla. 

Torna a Mollet 
el Fora Estoc
MOLLET. El pròxim dissabte 1 d'oc-

tubre de 10 h a 20 h, les rambles 

Balmes i Fiveller, la plaça Catalunya 

i el carrer Barcelona s'ompliran de 

parades per celebrar una nova edi-

ció del Fora Estoc. Una nova opor-

tunitat per trobar ofertes de tota 

mena de productes. 

COMERÇ

LABORAL 

Nou punt adreçat a 
la capacitació dels 
professionals

Des d’aquest mes de setembre, 

el Consell Comarcal és punt ofici-

al per a la informació i orientació 

en l’acreditació de les competèn-

cies professionals. Aquest nou 

servei s’ha posat en marxa en el 

marc del Projecte d’Automoció, 

que en la seva línia 3 preveu el Pla 

de capacitació, amb accions com 

l’assessorament en acreditacions 

professionals. Tanmateix, aquesta 

informació i orientació s’ofereix en 

qualsevol àmbit professional. 
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Mollet es convertia dimarts en un aparador per abordar una de les grans 

problemàtiques socials, l'habitatge. Durant la jornada es va parlar de 

propostes de futur, amb la innovació com a epicentre. Nous models 

constructius que respectin el medi ambient com l'ús de contenidors, la 

fabricació amb fusta i la rehabilitació del parc d'habitatges. Propostes que 

posaven la mirada en un futur no molt llunyà, el 2030, i amb les quals es va 

demanar que les diferents administracions públiques i els ens privats vagin 

de bracet per aconseguir un model que no deixi enrere ningú. Un recull de 

bones intencions que caldrà posar en pràctica, si no és que ja s'hauria d'haver 

executat. Mentrestant, com esmentava durant l'acte l'alcaldessa de Mollet, 

Mireia Dionisio, un 10% dels joves molletans d'entre 25 i 34 anys no poden 

emancipar-se. I no només els joves ho pateixen, també altres col·lectius, 

en especial els més vulnerables. Amb preus de l'habitatge que continuien 

enfilant-se i salaris pendents d'un augment que els permeti viure dignament.

VIURE AMB DIGNITAT

Editorial

uan em pregunten quina valoració 
faig dels meus primers 100 dies 
com a alcaldessa sempre contes-
to que la valoració l'heu de fer els 

veïns i veïnes de la ciutat. Jo he viscut aquests 
dies amb passió i il·lusió. Han estat dies in-
tensos que he viscut molt positivament i en 
els que he intentat aportar, humilment, el 
meu punt de vista i manera de ser a l'Alcaldia.

Durant aquests dies m'he dedicat, i així ho 
continuaré fent, a ampliar el contacte amb 
vosaltres. Entenc i sento la política municipal 
com la política de la proximitat, la que posa al 
centre les persones, escoltant, parlant. Estic 
segura que només així trobarem solucions i 
serem capaços de fer realitat totes les pro-
postes que tenim per millorar Mollet.

Trepitjar el carrer, escoltar, explicar i fer 
tot allò que està a les nostres mans és sen-
se cap dubte la base de la meva manera de 
fer. El meu principal despatx és el carrer i les 
places de la ciutat, i és per això que immedi-
atament vaig començar a fer trobades amb 
veïns i veïnes, associats o no, i també visites 
als equipaments.

Molts veïns heu trobat a les xarxes socials la 
manera d'estar en contacte amb mi i de fer-
me arribar queixes o propostes. I us he de dir 
que m'encanta. És un canal molt útil per es-
tar en contacte directe, tot i que de vegades 
no puc respondre tan de pressa com voldria, 
i per això us demano mil disculpes. De totes 
maneres, us animo que em contacteu i que 
parlem de com veieu la ciutat, què necessita 
i què creieu que podem fer per millorar-la.

A l'inici vaig dir que una de les prioritats 
d'aquest govern és posar molt èmfasi a l'es-
pai públic, ja que és la casa de tots i totes. 
Hem fet moltes actuacions: hem aprovat el 
que serà el nou contracte de neteja amb més 

100 dies com a alcaldessa 
hores i més neteja amb aigua i hem posat dis-
positius extres de neteja i jardineria durant 
l'estiu. Però soc conscient que encara ens 
queda un llarg camí per recórrer.

L'altra qüestió prioritària és l'impuls de 
la cultura, l'oci i omplir de vida els carrers. 
Han passat coses noves i molt positives com 
el festival Mollet Music Week. El consolida-
rem i treballem per continuar generant pro-
grames que omplin de vida Mollet, com va 
passar amb l'èxit de la Festa Major i la Fira 
d'Artesans.

També hi ha hagut dies durs, de no dormir, 
de neguit. Però sé que governar també és 
afrontar reptes i problemàtiques, com va 
ser la situació de l'Escola Especial Can Vila. 

Com a alcaldessa tenia dues opcions: ser es-
pectadora o actuar. Crec, sincerament, que 
qui ho havia de fer era la Generalitat. No po-
díem permetre que s'enviés a 70 alumnes a 
un altre centre. Per convicció vàrem decidir 
fer costat a la comunitat educativa, famílies i 
alumnat. La instal·lació dels mòduls només 
l'entenem com un fet provisional i s'haurà de 
lluitar per aconseguir un edifici definitiu per 
a l'escola.

Soc una veïna més. Una veïna que forma 
part del Mollet optimista però també del 
Mollet inconformista. De qui pensa que som 
una gran ciutat, amb molt fet i coses per fer, 
sí, però amb la convicció que podem obtenir 
el que ens proposem. Sabem que tenim rep-
tes i que els afrontarem com hem fet sempre, 
amb insistència i perseverança.

Aquests 100 dies només han estat el co-
mençament. El meu compromís és continuar 
treballant per la ciutat al vostre costat.

Q

MIREIA
DIONISIO CALÉ

Alcaldessa de Mollet del Vallès

Bústia

Agraïment a la residència 
de gent gran Santa Rosa
Amb aquestes quatre ratlles, volem agrair 
públicament a tot el personal de la Residèn-
cia Santa Rosa, el bon tracte que ha rebut 
la nostra mare, Maria, amb professionalitat 
i sobretot amb molt carinyo i estima, així 
com el tracte i l'atenció que han tingut amb 

nosaltres, tant en el centre de dia com en la 
residència. 

FAMÍLIA BANÚS I CODINA 
MOLLET DEL VALLÈS

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’au-

tor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els 

escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que 

es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

Trepitjar el carrer, escoltar, 
explicar i fer tot allò que està a 

les nostres mans és sense dubte
la base de la meva manera de 

fer com a alcaldessa de la ciutat

uan vaig encetar aquesta co-
lumna, a finals d’estiu de fa vuit 
anys, hi havia dos moviments 
que sacsejaven el panorama po-
lític i engrescaven molta gent: 

el moviment sobiranista a Catalunya i les 
derivades polítiques del 15 M, el moviment 
dels indignats, al conjunt de l’Estat. Aquest 
darrer moviment, després d’un cert èxit 
en l'àmbit municipal, va implosionar, però 
manté una certa força a alguns ajuntaments 
i al govern estatal.  La força creixent del so-
biranisme català va fer trontollar l’Estat la 
tardor del 2017, quan la unitat d’acció de 
les entitats i partits sobiranistes va afavorir 
una mobilització popular sense precedents 
i l’èxit indiscutible de l’1 d’octubre. Aquell 
mateix dia l’Estat va incrementar la força 
repressora. Seguiren els embats al Parla-
ment, al carrer i a les urnes, l’empresona-
ment i l’exili, la farsa del judici, les llargues 
condemnes i els indults. Cinc anys més tard 
el conflicte polític persisteix de manera so-
morta amb un exili irresolt i moltes causes 
judicials obertes. El conjunt del moviment 
sobiranista, entitats i partits, continua sen-
se tenir una anàlisi compartida del que ha 
passat en tot aquest temps. Tampoc hi ha 
acord en com encarar el futur. Els discursos 
estan plens de retòrica i les declaracions 
carregades de retrets.

Q

NI INDEPENDÈNCIA,
NI ELECCIONS

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

Els moviments socials organitzats i les 
entitats de base popular són les que em-
penyen els partits polítics a variar posici-
onaments, però no hem d’oblidar que la 
primera finalitat dels partits són les quo-
tes de poder a les institucions, les majories 
absolutes o les compartides.  L’eslògan so-
biranista de referèndum o referèndum es 
va concretar a les urnes de l’1 d’octubre, el 
posterior d’independència o independèn-
cia ha derivat aquest darrer 11 de setem-
bre en un d’independència o eleccions en 
boca de la presidenta de l’ANC, l’organitza-
ció que té com a objectiu un estat indepen-
dent per a Catalunya. La proposta d’elecci-
ons no l’ha comprat cap altra organització 
o partit, la d’independència amb termini, 
tampoc. Si refresquem la composició ac-
tual del Parlament català comprovarem 
que hi ha un frec a frec en escons entre el 
PSC, ERC i Junts.  En aquest context qui vol 
eleccions? Els partits que comparteixen 
Govern estan en constant picabaralla. Els 
republicans pilotant una via pragmàti-
ca no se sap ben bé cap a on.  A  Junts hi 
conviuen, sense posar-se d’acord, des dels 
que ja els va bé estar al govern fins als que 
voldrien assolir la independència tot des-
congelant la DUI del 2017. Els socialistes, 
a l’ombra, esperen la seva oportunitat per 
recuperar la sagnia de vots que van anar 
a uns Ciutadans en vies d’extinció. Els he-
reus del 15 M continuen refent l’espai. Ide-
ologies a banda, tots fan càlculs electorals. 
Un pronòstic, per ara: ni independència, ni 
eleccions.

DIONISIO CALÉ
Alcaldessa de Mollet del Vallès
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ollet té una nova alcal-

dessa que ha produït 

un relleu generacional 

molt necessari. Amb la 

seva arribada, hem constatat indicis 

que alguna cosa pot canviar. Que per 

primera vegada en molt temps, s’en-

frontés al cacic engominat de Gallecs, 

l’Incasòl, o al mediocre Departament 

d’Ensenyament arran de la deixadesa 

de l’escola de Can Vila, ens convida a 

ser una mica optimistes. Tampoc és 

intranscendent que s’hagi apropat a 

la festa major de Gallecs acompanya-

da de regidores i parlat amb veïnes 

com mai va fer l’alcalde anterior.

Però aquests indicis seran insu-

ficients si no es fa un salt endavant 

amb polítiques valentes i respon-

sables oposades a la dinàmica de 

supervivència i negacionista del vell 

Monràs. L’oportunitat d’or de fer 

aquest gir és el Pla d’Ordenació Ur-

banística de Mollet (POUM) i el què 

se’n derivi, que l’exalcalde va obligar 

a començar equivocadament. 

Un POUM marca com ha de ser 

a crisi econòmica i ener-

gètica està provocant 

una inflació desbocada 

que s’està menjant els 

salaris i les pensions.  Els preus de 

la cistella de la compra s’han enca-

rit, l’interanual  del mes d’agost el 

13,8% i l’IPC se situa en el 10,5%.

Cal dir que el govern de l’Estat no és 

responsable que els salaris no pugin, 

és una responsabilitat dels empresa-

ris a través de la negociació col·lec-

tiva, que malauradament estan en-

quistats en no voler-los apujar. Per al 

moment els sous pactats per conveni 

que afecta 7 milions de treballadores 

i treballadores pugen el 2,6% molt 

per sota de la inflació actual. Mentre, 

les empreses estan repercutint en els 

seus preus les pujades energètiques 

per mantenir o incrementar els seus 

marges de benefici.     

Davant d’això solament queden 

tres coses: Que el govern de l’Estat 

segueixi prenent mesures per afavo-

Amb una nova i jove alcaldessa, clama 
revertir les velles polítiques suïcides

Inflació, salaris i pensions

M

L

POL 

ANSÓ ROS
Secretari de la Federació 

d’Associacions Veïnals de 

Mollet del Vallès

JOSEP

TORRECILLAS
Membre de la Comissió 

de Jubilats i Pensionistes 

de Mollet

L’expert responL’expert respon

Planificació successòria. 
Com preparar bé el 
nostre futur?
La planificació successòria 
és una eina jurídica que per-
met organitzar la successió, 
és a dir, decidir què, com 
i a qui (inclús quan) llegar i 
ordenar el nostre destí, pa-
trimonial i vital. Són tràmits 
que requereixen l’ajut i as-
sessorament d’algun profes-
sional per trobar les opcions 
més adequades i tenir en 
compte circumstàncies es-
pecials, com la protecció a 
determinats membres de la 
família, el dret a la legítima, 
els drets dels cònjuges, pa-
relles, fills, etc.

Poder deixar tots aquests do-
cuments per escrit i ordenats 
permet sobretot que la vo-
luntat de qui els fa es respecti 
i evita possibles conflictes. El 
testament ha de ser atorgat 
per escriptura pública davant 
notari però es pot modificar 
en qualsevol moment per la 
persona testadora abans no 
mori. Es recomana, a més, 
fer un estudi fiscal previ, que 
és l’informe de la situació de 
la persona que vol llegar, per 
buscar les millors opcions de 
cara a les quotes dels dife-
rents tributs.

En aquest procés també es 
pot definir el que anome-
nem pactes successoris, en 
el que dues o més persones 
convenen la successió per 
causa de mort de qualsevol 
d’elles, instituint un o més 
hereus o fent atribucions 
dels seus béns a títol parti-
cular. També s’han d’ator-
gar mitjançant escriptura 
pública i es poden modificar 
amb caràcter general si hi ha 
acord entre els atorgants.

Per a una bona planificació 
successòria és important 
pensar també en aquelles 
figures que ens permeten 
prendre decisions en vida 

per quan no estiguem en 
condicions òptimes de pren-
dre-les. Entre altres, es pot 
fer mitjançant el testament 
vital o els poders preventius, 
inclús amb pèrdua de capaci-
tat i els de delació voluntària 
per nomenament d’assistent.

El testament vital, també 
anomenat de voluntats anti-
cipades, és el que permet do-
nar instruccions sobre com 
s’ha d’actuar davant d’una 
situació sanitària en què no 
es pot manifestar la pròpia 
voluntat. Es poden donar ins-
truccions relatives als tracta-
ments mèdics que es volen 
rebre o no, determinar si es 
vol donar òrgans, o decidir si 
es desitja incineració o enter-
rament, entre d’altres.

Pel que fa als poders pre-
ventius, aquest és el docu-
ment pel qual una persona 
en designa una altra per re-
presentar-lo a ell i als seus 
interessos (personals i eco-
nòmics) de manera imme-
diata o quan es produeixi 
una modificació de les seves 
capacitats que no permetin 
prendre determinades deci-
sions. En el cas de la delació 
voluntària aquesta és una 
figura jurídica que permet 
designar una persona com a 
assistent en cas de deterio-
rament de la capacitat que 
impedeixi l’autogovern i que 
poden recollir funcions as-
sistencials o representatives 
i que haurà de determinar-se 
judicialment.

Així doncs, una bona plani-
ficació successòria permet 
organitzar el futur i fer que 
s’acompleixi la nostra volun-
tat. Des de Col·lectiu Ronda 
us podem ajudar en els trà-
mits i assessorar-vos amb 
cura per a prendre les mi-
llors decisions.

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

el desenvolupament d’un municipi 

durant molts anys, i per tant, com 

les lleis de rang superior obliguen, 

cal que sigui participatiu, sense 

apriorismes, consensuat i transpa-

rent: tot el contrari d’allò que s’ha 

fet fins al moment.

Però per sort, només tenim una 

aprovació inicial si wana del ple i el 

dictador ha marxat. Per tant, caldrà 

fer el treball necessari entre totes 

perquè el què s’aprovi provisional-

ment sigui diferent i vagi en la línia 

de mitigar i adaptar-se a l’atzucac 

històric en el qual ens trobem.

L’emergència climàtica fa estralls. 

Les temperatures màximes i conti-

nuades mai vistes arruïnen les colli-

tes i porten la fam. La sequera buida 

els pantans i ara sí, ens recorden 

que només tenen reserves per un 

any. També durant dècades ens han 

amagat que tantíssims pobles no es-

taven connectats a la xarxa principal 

d’aigua potable. Aquest hivern el gas 

natural, el petroli i l’electricitat se-

ran un luxe que molts no es podran 

permetre perjudicant la seva salut. 

I així un llarg reguitzell de desgrà-

cies deliberadament ocultades que 

només es podran intentar revertir 

amb un canvi de model radical.

Cal un POUM que afronti tot això 

amb la màxima humilitat i imagina-

ció possibles i que no parteixi d’una 

ordre militar a un pobre arquitecte, 

per fer créixer el municipi artifici-

alment a qualsevol preu amb l’únic 

objectiu de pagar els deutes d’anys 

de mala gestió.

Probablement l’última oportuni-

tat que ens quedi sigui una mora-

tòria urbanística que permeti una

reflexió serena, profunda i valenta 

que conformi un POUM aterrat a la 

realitat pel bé col·lectiu de Mollet.

Des de les organitzacions veïnals, 

emplacem als representants muni-

cipals a fer-ho i els oferim la nostra 

col·laboració, però com que encara 

no sabem l’abast de la renovació, 

des de la Federació d’Associacions 

Veïnals de Mollet del Vallès (FAVM) 

iniciem el nostre propi camí. Pro-

posem un procés de formació, re-

flexió i proposició que anomenem 

Quin Mollet volem?, que hem pre-

sentat fa pocs dies i que s’allargarà 

durant alguns mesos amb xerra-

des, debats, tallers i documents te-

màtics sobre equipaments, noves 

centralitats i connexions, sanitat, 

educació, cultura, esport, lleure, 

cohesió social, espais lliures, bio-

diversitat, gentrificació, sobirania 

alimentària, patrimoni, mobilitat, 

contaminació, serveis, comerç o 

indústria.

rir els treballadors i treballadores i 

les classes mitjanes; que la patronal 

actuï amb responsabilitat limitant 

els preus per no contribuir a l’esca-

lada d’inflació, i que s’incrementin 

els salaris perquè no siguin els tre-

balladors i treballadores que paguin 

de nou el cost de la crisi i, per tant, 

no s’estengui la pobresa i les desi-

gualtats socials que encara no hem 

superat després de la crisi del 2003.

El govern de l’Estat està treballant 

per augmentar de nou el Salari Mí-

nim Interprofessional. També fa 

poc, en el Congrés dels Diputats, 

a proposta del govern, s’ha apro-

vat gravar la banca i les empreses 

energètiques en un moment en què 

estan tenint beneficis desmesurats.

Per altre costat, el govern reserva 

20 milions d’euros per afrontar la 

pujada de les pensions amb l’IPC, 

mentre Alberto Feijoo diu que el 

govern no pot pujar les pensions 

per sobre del 3% o condiciona el 

suport a pujar les pensions al fet 

que no augmenti el deute.

Davant d’això hem de dir-li que va 

per mal camí, les velles receptes del 

període anterior que van portar a la 

pobresa a molta gent, no són el camí.

La reivindicació dels col·lectius 

de la gent gran, els sindicats de 

classe, com de les formacions polí-

tiques d’esquerres referent al tema 

pensions, ha estat la de mantenir 

el poder adquisitiu de la primera 

pensió al llarg de la nostra vida i 

incrementar les pensions mínimes 

i les no contributives.

La nostra societat produeix sufici-

ent riquesa per fer-ho. La recapta-

ció fiscal espanyola és un 5% infe-

rior a la mitjana europea i un 6,3% 

en la zona euro. Si s'igualés, la re-

captació augmentaria entre  54.000 

71.000 milions d’euros anuals. El 

frau és també molt important, les 

grans empreses i les grans fortunes 

paguen pocs impostos.

Nosaltres, la Comissió de Jubilats i 

Pensionistes creiem que cal defen-

sar la nostra gent i això es fa amb 

més ingressos fiscals per fer po-

lítiques socials. El problema de la 

Seguretat Social no és de despeses, 

sinó d’ingressos. Per això seguirem 

amb la mobilització igual que ho 

estan fent a molts llocs de l’Estat 

espanyol, per defensar els nostres 

drets, les nostres pensions i soli-

daris amb la resta de treballadors 

i treballadores perquè tinguin un 

salari digne per viure decentment.
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El CE Mollet, contra el càncerLa UFS Mollet crea el Torneig José Maria Ollé
El Club d'Escacs Mollet ha anunciat la 

segona edició del Torneig contra el càncer, 

una competició solidària en col·laboració 

amb l'AECC. El torneig es farà el diumenge 9 

d'octubre des de les 10 h al Mercat Vell.

La UFS Mollet celebrarà aquest cap de setmana la primera edició del 

Torneig José Maria Ollé, dedicat a un dels fundadors i presidents del 

club. Les jornades estaran centrades en els equips de base de l'entitat, que jugaran diversos partits davant la seva afició i també tindran la seva presentació oficial el diumenge.
FUTBOL | Segona Catalana  L'EQUIP NO VA PODER PASSAR DE L'1-1

La UD Molletense 
comença la lliga amb 
empat contra el Singuerlín

MOLLET. La UD Molletense ha inici-

at la lliga de Segona Catalana amb 

empat. Els d'Antonio Filgaira van 

acabar amb un 1-1 el partit del 

passat dissabte davant el CF Sin-

guerlín al Zona Sud.

Antonio Filgaira, entrenador de 

la UD Molletense, reconeix que 

l'equip "no va estar bé" i que el 

Singuerlín estava "molt ben po-

sicionat". El tècnic lamenta que 

no van poder donar la seva millor 

versió: "No hem pogut plasmar 

el que hem treballat. No ens ha 

sortit bon partit". Tot i això, Fil-

gaira afronta amb ganes els se-

güents partits: "Sempre volem 

guanyar".

El pròxim duel de la UD Molle-

tense serà contra el CE Júpiter 

aquest diumenge a les 12 h, al 

camp dels barcelonins. 

Últim partit de preparació 
per al CF Mollet UE

MOLLET. El CF Mollet UE tanca la 

pretemporada aquest diumenge 

davant el Sant Cugat FC. El partit es 

disputarà a les 18 h, al camp sant-

cugatenc.

Els molletans arriben després 

de signar un empat davant el Sant-

feliuenc FC. Els dos equips van em-

patar a zero al duel que van dispu-

tar al Germans Gonzalvo el passat 

diumenge. Amb aquest resultat, el 

CF Mollet UE porta un balanç de 

dues victòries, un empat i tres der-

rotes a la pretemporada.

La lliga començarà la setmana 

que ve, amb una primera jornada 

al camp de la UE Can Gibert.  

FUTBOL | Primera Catalana  SERÀ CONTRA EL SANT CUGAT FC

UD MOLLETENSE 1

CF SINGUERLÍN 1

SANT CUGAT - CF MOLLET UE

Diumenge, 25  18 h St. Cugat

Revolució dels clubs 
molletans a Quarta Catalana

MOLLET. La Quarta Catalana tin-

drà grans canvis pel que fa als tres 

clubs de Mollet. La UD Lourdes 

perd el seu sènior, mentre que el 

CF Mollet UE i la UD Molletense 

representaran la ciutat a la divisió 

amb els seus nous filials.

La UD Lourdes, sense sènior
Per part de la UD Lourdes, la des-

aparició del seu primer equip ha 

estat "un cúmul de problemes", 

segons explica el seu president 

Fernando Diago. El dirigent relata 

com han arribat a aquesta deci-

sió: "Al juliol teníem l'equip fet 

i molts nois es van fer enrere. 

Com no el podíem inscriure, 

van prendre la determinació de 

no fer primer equip". D'aquesta 

manera, el club se centrarà en els 

equips de base, afirma Diago.

Tornen els filials
Alguns dels jugadors de la UD Lour-

des han acabat al CF Mollet UE, que 

recupera el seu filial per aquesta 

temporada. Jordi Candela, presi-

dent del club, explica que la idea va 

sorgir per "diversos jugadors que 

deixaven el futbol i joves que vo-

lien jugar". L'entrenador d'aquest 

equip serà Roberto Cazaya i Candela 

explica que tenen grans objectius 

per a ells: "Volem que pugi de ca-

tegoria aquest any". El president 

també afirma que algun jugador del 

filial podria debutar al primer equip, 

"sempre que l'entrenador ho vegi 

oportú".

Coincidint amb els blanc-i-ver-

mells, la UD Molletense també 

comptarà aquest any amb un equip 

B. El club recupera aquest conjunt 

10 anys després per "donar sorti-

da als jugadors de la base", expli-

ca Kiko Montoya, president de la 

Molletense. L'entrenador d'aquest 

grup serà, de moment, el coordina-

dor de l'entitat Alex Gasó. En el seu 

cas, Montoya no posa metes al B: 

"Aquest primer any no ens mar-

quem objectius de pujar. Serà 

emocionant i maco jugar amb 

equips propers".

El destí ha ofert un inici emoci-

onant. La lliga arrencarà amb un 

derbi de filials entre el CF Mollet 

UE i la UD Molletense. El partit es 

disputarà el diumenge 2 d'octubre 

a les 18 h al Germans Gonzalvo.  

FUTBOL | Quarta Catalana  ELS DOS NOUS FILIALS ARRENCARAN LA TEMPORADA AMB UN DERBI

GRANS CANVIS El sènior de la UD Lourdes no seguirà aquesta temporada

ud lourdes

El primer equip de la UD Lourdes desapareix, mentre que CF 
Mollet UE i UD Molletense estrenen filials a l'última divisió
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La Caminada Nocturna de 
Gallecs celebra la 20a edició

MOLLET. La Caminada Nocturna 

de Gallecs arriba a la 20a edició 

aquest cap de setmana. La jornada 

del Club Muntanyenc Mollet tor-

na després de dos anys d'absèn-

cia per la pandèmia. La caminada 

s'iniciarà dissabte a les 20 h al seu 

lloc de sortida habitual, el Parc de 

les Pruneres.

La caminada mantindrà el seu 

recorregut clàssic pels camps 

de Gallecs. Un total d'11 km que 

recorreran indrets de l'espai ru-

ral com l'Església de Santa Maria 

de Gallecs o el bosc de Can Vei-

re i acabarà de nou al Parc de les 

Pruneres. Durant el recorregut, 

els participants disposaran de dos 

avituallaments, un d'aigua i un se-

gon de menjar.

Josep Solé, vicepresident del 

club, explica que tenien ganes de 

tornar a organitzar la nocturna: 

"Estem amb ganes que surti 

igual de bé que altres anys". Solé 

reconeix que la principal preocu-

pació era "la participació", però 

afirma que està anant bé: "Anem 

sobre l'objectiu d'inscrits". De 

cara al dissabte s'espera igualar 

la participació del 2019, entorn de 

les 770 persones.

El vicepresident destaca que la 

principal novetat d'aquest any, i 

celebració pel 20è aniversari, és el 

canvi en l'obsequi: "En comptes 

d’un petit objecte, hem fet una 

samarreta commemorativa de 

color verd". Solé explica que es-

tan entregant les samarretes en el 

moment de la inscripció, així que 

dissabte espera "una marea ver-

da per Gallecs". SERGI CASANOVAS

MUNTANYISME  L'ACTIVITAT TORNA DISSABTE A LA NIT DESPRÉS DE DOS ANYS D'ATURADA

TORNA LA CAMINADA L'última edició va ser la del 2019, amb 770 participants

CM MOLLET

Triomf del SQS Team al 
Nacional de Hip Hop
MOLLET. El SQS Team va obtenir 

quatre medalles al Campionat 

Nacional de Hip Hop, celebrat el 

passat cap de setmana a Molina de 

Segura (Múrcia). Una primera po-

sició i tres segones és el balanç de 

l'escola molletana a la competició 

nacional.

L'equip Crazy Queens, format 

per dones de més de 28 anys, va 

ser el més destacat, aconseguint la 

primera posició a la categoria pre-

mium. El grup porta una tempo-

rada excel·lent, assolint el podi a 

totes les competicions en les quals 

han participat.

A més del seu or, l'escola molle-

tana va aconseguir tres plates més 

de la mà del grup SQS Empire a la 

categoria infantil, l'Anonymous a 

la júnior i la SQS Megacrew a la ca-

tegoria megacrew. 

DANSA  L'ESCOLA MOLLETANA VA SUMAR UN OR I TRES PLATES

CAMPIONES  L'equip Crazy Queens va guanyar en la categoria premium

SQS TEAM

Rubén Díaz guanya el 
Campionat de l'Endroit

MOLLET. El pub L'Endroit va cele-

brar diumenge la final del Campio-

nat de Billar Americà de L'Endroit, 

que enguany arribava a la 108a 

edició. El montcadenc Rubén Díaz 

va aconseguir el seu primer títol 

en aquesta competició, on han par-

ticipat més de 50 jugadors.

Rubén Díaz va guanyar per 4-3 

als seus dos rivals, Ricardo Martín 

i Javi Esteban. Díaz es va impo-

sar en una final molt igualada, on 

va haver de remuntar un 1-3 en 

contra en l’enfrontament clau. El 

de Montcada suma un nou títol al 

seu palmarès que ja compta amb 

7 Lligues (sent millor jugador en 

tres ocasions), una Copa d’Amoba 

i un quart lloc a l'Open Catalunya 

de Mollet.

Al partit pel segon lloc Martín, 

també de Montcada, vèncer 5-2 a 

Javi Esteban, proclamant-se sub-

campió en la seva segona final con-

secutiva. Esteban finalitza tercer 

després d'un inici poc encertat. 

BILLAR AMERICÀ  EL TORNEIG VA COMPTAR AMB 52 JUGADORS

EL PODI Rubén Díaz, Ricardo Martín i Javi Esteban van ocupar els tres primers llocs

GERARD CAMP

Presentada la 32a edició 
del Memorial Pelegrí Pi
MOLLET. El Club Ciclista Plana Lla-

dó i l'Ajuntament han presentat 

aquest migdia la 32a edició del 

Memorial Pelegrí Pi als voltants 

del pavelló Riera Seca. L'acte ha 

comptat amb la presència de re-

presentants de les dues entitats.

El president del CC Plana Lladó, 

Germán Viejo, s'ha mostrat entusi-

asmat per tornar a "organitzar la 

marxa després de la pandèmia". 

El mandatari també ha explicat 

que aquest any la prova compta 

amb 3 ciclistes homenatjats: Mar-

cel Mauri i dos molletans, Juan i 

Juan Carlos Cariñena, que han es-

tat presents a l'acte.

El regidor d'Esports, Josep Mon-

ràs, ha volgut agrair al club la seva 

dedicació per organitzar la marxa 

cada any. En la mateixa línia s'ha 

mostrat l'alcaldessa Mireia Dioni-

sio: "La marxa porta el nom de 

Mollet més enllà del nostre terme 

municipal. S'ha convertit en un 

referent de les curses ciclistes". 

CICLISME  LA MARXA CICLOTURISTA SERÀ EL 2 D'OCTUBRE

PRESENTACIÓ Representants del club i de l'Ajuntament han participat a l'acte

S.C.

HOQUEI PATINS

Comença 
l'excepcional 
temporada del 
Mollet HC a Polinyà

MOLLET. Els equips sèniors del Mo-

llet HC arrenquen la temporada 

aquest dissabte amb dos partits el 

mateix dia. Els dos conjunts afron-

ten nous reptes, després dels dos 

ascensos de l'any passat. El Mollet 

HC canvia la seva pista local du-

rant la primera part de la tempo-

rada per les obres al pavelló Riera 

Seca. La seva nova seu és la Pista del 

Turó a Polinyà, on ja jugaran la pri-

mera jornada d'aquesta setmana.

L'equip femení debutarà a Naci-

onal Catalana davant el CH Mataró 

a les 20 h, mentre que el conjunt 

masculí iniciarà la Primera Catala-

na rebent al CH Santa Perpètua a les 

17 h.

MOLLET (MASC) - STA. PERPÈTUA
Dissabte, 24  17 h Polinyà

MOLLET (FEM) - MATARÓ
Dissabte, 24  20 h Polinyà
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El CB Mollet es presenta 

oficialment a Recanvis Gaudí

MOLLET. El primer equip del CB Mo-

llet es va presentar oficialment el 

dimarts a la seu del seu patrocina-

dor principal, Recanvis Gaudí, a Lli-

çà de Vall. Jugadors i cos tècnic van 

posar per a la foto oficial i es van 

conjurar de cara al seu segon any a 

LEB Plata, una competició que ini-

ciaran d'aquí a dues setmanes.

El president del CB Mollet, Car-

los Nuez, ressalta la importància 

del patrocini: "Per a nosaltres és 

bàsic. Portem més de 15 anys 

amb Recanvis Gaudí". El dirigent 

també destaca el paper de l'em-

presa en l'economia del club: "Som 

un dels clubs més modestos de 

LEB Plata i Recanvis Gaudí ens 

proporciona un tant per cent 

molt elevat del pressupost".

Per part de l'empresa, Dani Te-

jada, director de desenvolupa-

ment de negoci de Recanvis Gaudí, 

afirma que estan "molt contents" 

amb la temporada anterior i que 

esperen "repetir-la sino millo-

rar-la de cara a aquest any".

Segueix la pretemporada
La preparació de la temporada se-

gueix i el Recanvis Gaudí Mollet va 

patir la primera derrota el passat 

diumenge a la pista del CB Gra-

nollers. Els de Josep Maria Marsà 

van caure per 88-70, després d'un 

gran partit dels granollerins que 

portaven més rodatge i ritme de 

competició.

Aquesta setmana el conjunt mo-

lletà té per davant un nou partit de 

preparació. Serà dissabte a les 19 h 

contra el CB Cornellà, a la pista dels 

del Baix Llobregat.  s.casanovas

BÀSQUET | LEB Plata  L'EMPRESA DE LLIÇÀ DE VALL SEGUIRÀ UN ANY MÉS AMB L'EQUIP MOLLETÀ

PLANTILLA AL COMPLET Tots els jugadors van posar per la foto de família

s.c.

MOLLET. L’Ajuntament arreglarà 

una zona de la gespa artificial mal-

mesa del camp Juan Bocanegra. Els 

treballs tindran una durada d’unes 

tres setmanes i començaran pròxi-

mament, en una data encara per 

confirmar.

Les obres consistiran a reparar 

una zona malmesa a causa de les 

arrels dels arbres propers que han 

aixecat el paviment.

El regidor d'Esports, Josep Mon-

ràs, remarca la importància de la 

reparació: "des de l’Ajuntament 

sabíem que aquest arranjament 

de la gespa era urgent, per això 

l’hem licitat perquè es faci com 

més aviat millor”.

Des de la UD Lourdes, el seu 

president Fernando Diago explica 

que la durada de les actuacions pot 

ser un problema pel club: "Si du-

ren tres setmanes, ens parteix el 

club. Hauríem de canviar hora-

ris i buscar un camp on jugar". El 

president també declara que l'am-

bient no és positiu: "La gent està 

bastant cabrejada, fa molts anys 

que anem darrere els projectes 

de millora". 

Adjudicada la reparació 
del camp Juan Bocanegra

FUTBOL | Equipaments  L'AJUNTAMENT ARREGLARÀ UNA ZONA DE LA GESPA QUE ESTÀ MALMESA

El CE Mataró va proclamar-se campió de la segona edició del Memorial 

Dr. Español, organitzat al camp Germans Gonzalvo en record del Dr. Jaume 

Español. Enguany, la competició consistia en un triangular entre els conjunts 

alevins femenins del CF Mollet UE, la UD Molletense i el CE Mataró. Les 

mataronines van ser les triomfadores del torneig, després de superar a la 

Molletense per 2-1 i al Mollet per 1-0. El derbi final entre els dos equips de la 

ciutat es va decantar per les blanc-i-vermelles, per un marcador de 2-0.

j.m. gonzález

El Mataró guanya el Memorial Dr. Español

Torna la competició de 
bàsquet al Sant Gervasi
MOLLET. Aquest cap de setmana 

arrenca una nova temporada pels 

equips de l'Escola Sant Gervasi. Els 

dos sèniors tornaran a jugar a les 

mateixes divisions que ho van fer 

la temporada passada: Copa Cata-

lunya en el cas del masculí i Prime-

ra del Campionat de Catalunya pel 

femení.

El Sant Gervasi masculí ha que-

dat enquadrat al grup 3 de Copa 

Catalunya on debutarà contra 

el CN Caldes, al pavelló caldenc de 

Les Cremades. El partit es jugarà 

diumenge a les 12.30 h.

La lliga acabarà el 21 de maig i, 

a continuació, es disputaran les 

fases finals, on els tres primers 

aniran a la final a vuit per lluitar 

pels ascensos a la Lliga EBA, men-

tre que els tres últims classificats 

baixaran de categoria. 

Segon intent per l'ascens
El sènior femení tornarà a jugar a 

Primera categoria després de que-

dar-se a les portes de l'ascens el 

curs passat. També iniciarà la lliga 

el diumenge, davant el CBU Lloret. 

En el seu cas el partit serà a casa i a 

les 18.45 h.

La seva lliga també acabarà el 

21 de maig, quan es decidiran els 

ascensos i descensos. Els tres pri-

mers equips pujaran directes a 

Copa Catalunya, mentre que els 

quatre últims baixaran a la Segona 

categoria. 

BÀSQUET  ELS DOS SÈNIORS COMENCEN AQUESTA SETMANA
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MOLLET.  El cap de setmana passat 

se celebrava a la capital baixva-

llesana la 38a edició de la Fira 

d'Artesans, un esdeveniment que 

va poder superar les previsions 

de pluja tot i un parell de modifi-

cacions del programa del diven-

dres –la sardinada es va passar a 

dissabte al migdia i el ball popular 

amb l'Orquestra Privada es va fer 

finalment al Mercat Vell– i que va 

comptar amb milers d'assistents 

al llarg dels tres dies.

Després de dos anys de restric-

cions, la Fira s’ha fet amb total 

normalitat, amb la presència de 

81 parades d’artesania. Concreta-

ment, hi van participar una trente-

na de parades d'alimentació –olis, 

mel, fruits secs, torró, pa, dolços, 

vins, embotits, anxoves o format-

ges– i una cinquantena d'altres 

artesanies on s'hi podia trobar 

ceràmica, porcellana, papereria, 

marroquineria, seda, fusta, joieria 

o espelmes, entre d’altres. En total 

hi va haver més d'una dotzena de 

paradistes molletans, i en destaca-

va com a novetat la parada de La 

Cultural, amb informació de la de-

sena d'entitats que en formen part.

També hi va haver una gran 

afluència de gent a la Fira, segons 

informa l'Ajuntament molletà. 

Per a l’alcaldessa, Mireia Dionisio 

Calé, "les bones dades demos-

tren que la gent tenia ganes de 

tornar a passejar per la Fira 

d'Artesans". En aquest sentit, Di-

onisio també apunta que tot plegat 

és "una nova mostra de què hem 

de seguir la feina realitzada per 

ampliar l’oferta cultural i d’oci 

de la ciutat".

Per la seva banda, la regidora 

de Cultura, Mercè Pérez Piedrafi-

ta, agraeix el veïnat "per la seva 

implicació i aposta per aquesta 

fira, als artesans i a les artesa-

nes per la confiança que tenen 

amb la nostra ciutat i a totes 

aquelles persones que ens visi-

ten demostrant any rere any la 

seva estima per aquesta festa 

tan arrelada a Mollet".

Referent al veïnat, la seva gran 

implicació és precisament una 

de les singularitats de la Fira 

d’Artesans. Són els membres de 

l'Associació de Veïns de la Fira 

d'Artesans els encarregats de dis-

senyar i elaborar una decoració 

per als carrers de Portugal, Sol, 

Can Pacià, Tajo i Bartomeu Robert.

Com és habitual, el cap de set-

mana va estar farcit d'activitats 

culturals i socials diverses, i amb 

gran afluència de públic: divendres 

es va inaugurar l’exposició Babel, 

de pintures a l’oli de Josep Nogué, 

al Centre Cultural La Marineta, i al-

hora hi ha hagut castells, ballada de 

sardanes, mostra de balls folklòrics 

i concerts.    fotos: sergio carrillo

POPULAR  LA PLUJA VA AMENAÇAR L'ESDEVENIMENT, PERÒ NOMÉS VA PROVOCAR MODIFICACIONS EN UN PARELL D'ACTES DE DIVENDRES, LA SARDINADA I EL BALL

CULTURA

Marvel a MartorellesJornada d'avistament d'aus rapinyaires a Santa Maria
La Biblioteca Lolita Milà organitzarà 

dimecres (18 h) la xerrada Els 

superherois de Marvel. Els orígens, a 

càrrec de Rubens Produccions, amb 

motiu del centenar d'Stan Lee.

La Bassassa organitza aquest dissabte la 3a jornada d'avistament d'aus rapinyaires. La 

sortida serà a les 9.30 h des de la cadena de la pedrera de Santa Maria. El setembre és 

època de migració i els participants, des del punt més alt de la pedrera, podran gaudir 

d'aquest pas migratori que cada any sobrevola el poble de camí als llocs d'hivernada del 

continent africà. Les inscripcions es poden fer a bassassagrupnaturalista@gmail.com.

Milers de 
persones omplen 
la Fira d'Artesans
Per a l'alcaldessa, l'alta afluència de 

públic "és una nova mostra que hem de 

seguir ampliant l’oferta cultural i d’oci"



DV, 23 SETEMBRE 2022 21

MOLLET. El pintor molletà Josep 
Nogué ha estat homenatjat en 
la present edició de la Fira d'Ar-
tesans. Nogué va ser el creador del 
símbol de la Fira, el sol, i enguany 
la seva creació ha estat la protago-
nista de la decoració de la fira, però 
alhora divendres va presentar a La 
Marineta l'exposició Babel, amb 
pintures a l'oli. L'artista refermava 
la vinculació de la seva disciplina 
amb la Fira: "Podem dir que la 

pintura és artesania; porta una 

feina diferent de treballar amb 

un ordinador".
Més enllà de la tasca per execu-

tar les obres, Nogué també con-
vidava a veure-les sense presses: 
"Estem acostumats a passar 

molt ràpidament sobre les co-

ses, tot és efímer, i ficar-se al 

món de la pintura és oblidar-se 

del món. Crec que la pintura és 

l'art que elimina el temps: tant 

per pintar com per veure-ho t'hi 

has de dedicar una estona".  CASTELLS A PLAÇA DE L'ARTESANIA

CASTELLERS DE MOLLET

JOSEP NOGUÉ  El pintor molletà davant d'un dels sols exposats a La Marineta

S.C.R.

Els Castellers de Mollet, a 
punt de repetir la seva millor 
actuació a la plaça Artesania
MOLLET.  El 2018, la Colla Caste-
llera de Mollet feia a la Fira d'Ar-
tesans la millor actuació de la seva 
història –una fita que han superat 
posteriorment en altres places– i 
descarregaven per primer cop un 
3 de 7 amb agulla. Enguany, els de 
verd claret han estat ben a prop 
de repetir la que encara és la seva 
millor actuació a la plaça de l'Ar-
tesania.

L'entitat havia preparat "una 

actuació gran", segons apunta el 
cap de colla, Javi Carvajal. "Vam 

arribar a l'actuació amb moltes 

ganes, veníem de vacances i de 

bastant temps sense actuar –de 
fet, l'actuació de festa major es va 
haver de suspendre per la cala-
marsa que hi va caure– i hi vam 

apostar forts", hi afegeix Carvajal.
És per això que van voler repli-

car l'actuació del 2018 a la Fira 
d'Artesans, amb el pilar de 4 d'en-

trada i el pilar de 5 de sortida, a 
més d'un 3 de 7, un 4 de 7 i un 3 de 7 
amb agulla. Amb tot, aquest darrer, 
el castell de gama mitja de 7, no va 
reeixir i el van haver de desmuntar. 
A continuació sí que van poder des-
muntar el 3 de 6 amb agulla.

Carvajal destaca que van fer una 
"molt bona actuació tot i el petit 

regust". Aquest diumenge al Con-
cur7 de Torredembarra tornaran 
a provar el 3 de 7 amb agulla.

Cal apuntar que també hi van 
actuar els Manyacs de Parets i els 
Espexats de l'Estany. Els paretans 
van fer un pilar de 4, un intent des-
muntat de 3 de 6, un 4 de 6, un in-
tent desmuntat de 3 de 6, un pilar 
de 4 i un pilar de 4 de dol. Els del 
Pla de l'Estany van descarregar un 
pilar de 4, un 2 de 6, un 3 de 6 amb 
agulla i un pilar de 4; alhora, també 
van fer un intent desmuntat d'un 
3 de 6.  

POPULAR  EL 3 DE 7 AMB AGULLA VA RESISTIR-SE'N, PERÒ EL TORNARAN A INTENTAR AQUEST DIUMENGE

"La pintura és l'art
que elimina el temps"

ART  EL PINTOR PRESENTAVA DIVENDRES L'EXPOSICIÓ 'BABEL'

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

2ULLERES
INFANTILS

*Consultar condicions a l’òptica

99€*
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Segueix-nos al nostre canal d’Instagram
Notícies de #Mollet #Parets #Montornès #Montmeló #laLlagosta #SantFost #Martorelles i #SantaMaria.

VOLS ESTAR AL DIA D’ALLÒ 
QUE PASSA AL BAIX VALLÈS?

Som Mollet i Baix Vallès

El col·leccionisme "patològic" de Joan
Abelló, al diàleg poètic d'Esteve Plantada
MOLLET.  El poeta i periodista gra-

nollerí Esteve Plantada presenta-

va dimarts la quarta intervenció 

del cicle Diàlegs amb Abelló de 

L’Aparador. El col·leccionisme 

"malaltís" del mestre destaca en 

aquesta mostra anomenada Es-

borrany d’un inventari de coses 

estrictament visibles (Abelló i la 

patologia de la col·lecció) i on els 

textos escrits per Plantada relaten 

les sensacions que percebia men-

tre recorria el Museu i, sobretot, la 

casa del mateix Joan Abelló.

"Entrar a la casa-museu és 

una experiència, no sé si místi-

ca, religiosa, esotèrica, bestial o 

vibrant. Gairebé és un laberint 

amb una mena de síndrome 

de Diògenes de l'art", explicava 

Plantada, qui incidia en el vessant 

col·leccionista de l'Abelló. Preci-

sament, una de les idees princi-

pals del text de L'Aparador és que 

"qualsevol col·lecció, i en el cas 

de l'Abelló portat a l'extrem, és 

una acumulació patològica, gai-

rebé és una desviació".

En aquest sentit, Plantada con-

sidera que l'Abelló, "més que 

col·leccionar, acumulava". Tot 

plegat fa que quan visites la seva 

casa "els estímuls que t'hi arri-

ben són gairebé com una allau; 

vas passejant i tens tants inputs 

que al final acabes esclatant", hi 

afegia el granollerí, qui va poder 

empatitzar fàcilment amb el mes-

tre: "Jo també tinc aquesta mena 

d'obsessió compulsiva pel col-

leccionisme. En el meu cas, col-

leccionisme de llibres. Entenc 

perfectament aquesta dèria gai-

rebé malaltissa de voler acumu-

lar coses i tenir tants objectes".

En la presentació de dimarts 

també hi va participar la regidora 

de Cultura, Mercè Pérez, qui deia 

que els textos de l'Esteve Planta-

da realment l'havien transportat 

a com era l'Abelló i a la seva per-

sonalitat: "Ha agafat l'esperit del 

Joan Abelló de manera ràpida, i 

l'Esteve només ha fet un passeig 

per la casa".

Per a l'Esteve Plantada, enten-

dre l'Abelló a partir de la seva llar 

ha estat "relativament fàcil". 

"Totes les nostres cases ens 

expliquen com som i qui som. 

Entres a casa seva i està tot ex-

plicat, és un manual gairebé fil 

per randa de qui era Joan Abelló 

i com vivia", asseverava el poeta.

Aquesta crònica lírica de l'Es-

teve Plantada sobre les troballes 

de la casa-museu es va instal·lar a 

finals de juliol i es podrà gaudir a 

L'Aparador del Museu Abelló fins 

al 27 de novembre.    sergio carrillo

ART  L'APARADOR EXPOSA FINS AL NOVEMBRE 'ESBORRANY D’UN INVENTARI DE COSES ESTRICTAMENT VISIBLES', UNA INTERVENCIÓ DEL POETA I PERIODISTA GRANOLLERÍ

A DINS DE L'APARADOR  L'Esteve Plantada, dimarts al matí durant la presentació de la seva intervenció poètica

s.c.r.

El Fòrum Abelló actuarà a 

Canovelles el mes d'octubre
MOLLET.  El Fòrum Abelló, Associ-

ació Musical Sarsuela de Mollet, 

participarà el 9 d'octubre (18 h) en 

l'espectacle La del Soto del Parral, 

al Teatre Can Palots de Canovelles. 

L'entitat molletana col·laborarà 

d'aquesta manera amb l'Aula Lírica 

de Granollers, que escenificarà com 

la intriga, la gelosia i la ploma del 

Tío Prudencio gairebé aconsegueix 

destrossar una família. Aquesta 

obra ambientada a Segòvia i amb 

una música de gran bellesa és consi-

derada "una de les sarsueles més 

brillants que s’han escrit mai". 

Les entrades ja estan a la venda –

per un preu de fins a 20 euros– i es 

poden comprar a escenagran.cat.  

TEATRE  COL·LABOREN AMB L'AULA LÍRICA DE GRANOLLERS

dissabte 29

diumenge 30

divendres 23

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

Canvi de temps amb l’en-

trada de la tardor, amb un 

matí tranquil, però a par-

tir de la tarda-vespre, els 

ruixats i tempestes s’es-

tendran pel territori.

Continuaran els ruixats, 

principalment de matina-

da. Ja al  matí podria encal-

mar-se la situació però amb 

alguns xàfecs dispersos.

Tornaran els xàfecs de 

matinada, però la resta del 

dia sembla que ja no plourà, 

això si, amb temperatures 

de ben entrada la tardor.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 15 30ºC 19ºC 27ºC - 26 km/h SE

DIVENDRES, 16 28ºC 20ºC 24ºC 3,8 32 km/h N

DISSABTE, 17 26ºC 19ºC 23ºC - 32 km/h SE

DIUMENGE, 18 25ºC 17ºC 23ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 19 25ºC 16ºC 23ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 20 25ºC 18ºC 23ºC - 29 km/h SE

DIMECRES, 21 25ºC 16ºC 22ºC - 29 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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El concurs de microrelats de terror de 

la biblioteca, centrat en els vampirs

MOLLET.  A partir de dilluns i fins al 31 d'octu-

bre es podran presentar les obres per a l'11è 

Concurs de Microrelats de Terror de la Bibli-

oteca de Can Mulà. Els escrits han de tenir 

un màxim de 140 caràcters, s'han de penjar 

a les xarxes amb l'etiqueta #terrorcanmula i 

tots hauran d'estar dedicats als vampirs.

No és l'única activitat que la biblioteca mo-

lletana programa centrada en aquests éssers 

que sobreviuen xuclant les sangs alienes, i és 

que enguany es commemoren diverses efe-

mèrides ben vampíriques: el 175è aniversari 

de l'escriptor Bram Stoker, autor de Drácula; 

el centenari del film Nosferatu, precisament 

una adaptació de la novel·la més reconegu-

da d'Stoker; i també el centenari de l'actor 

Christopher Lee, qui va interpretar el comte 

Dràcula en múltiples llargmetratges. La resta 

d'activitats sobre aquesta mateixa temàtica 

seran: una exposició bibliogràfica del 3 d'oc-

tubre al 3 de novembre; evidentment, el club 

de lectura sobre Dràcula, de Bram Stoker, el 

26 d'octubre a les 19 h; uns tallers d'il·lustra-

ció per a majors de 12 anys els dijous 3, 10 i 

17 de novembre de 18 h a 19.30 h; i un fòrum 

sobre el film Nosferatu, el divendres 11 de 

novembre a les 18.30 h, amb la col·laboració 

del Grup d'Activitats Culturals (GAC).  

LITERATURA LA BIBLIOTECA DE CAN MULÀ HA PROGRAMAT UNA TARDOR VAMPÍRICA

43 MOSTRA DE TEATRE 
A SANT FOST

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

Lloc. Ateneu Sant Fost (Plaça de la Vila).

2 D’OCTUBRE · 18 H

LA MONEDA
Grup Punt i seguit, 
de Terrassa.

8 D’OCTUBRE · 21 H 

LEILA, ON VAS ?
Kakaiba, associació artística 
i teatral, de Sabadell.

9 D’OCTUBRE · 18 H

TAXI 
Companyia de Teatre 34 Passes, 
de Terrassa.  

15 D’OCTUBRE · 21 H 

UN COP L’ANY
Grup teatre Tàndem, 
de Santa Perpètua.

16 D’OCTUBRE · 18 H  

Que ve en Pitarra! 
Onze al teatre, de Sant Quirze del Vallès. 

22 D’OCTUBRE · 21 H

Marta, Maria i Mariona
Adaptació Grup Segle XX, de Sant Fost. 

23 D’OCTUBRE · 18 H  

UN PETIT ASSASSINAT 
SENSE CONSEQÜeNCIES
Grup el Tramvia, de Mataró.  

29 D’OCTUBRE · 21 H

S.O.S.
Grup Maçateatre, 
d’Arbúcies.

30 D’OCTUBRE · 18 H 

Un Marit ideal
Grup teatre la Tramoia, 
de Vila-Seca.

COMÈDIA
ATP

DRAMA

COMÈDIA
+10

COMÈDIA COMÈDIA
ATP

COMÈDIA
ATP

COMÈDIA
ATP

La música de carrer, unida
MOLLET.  La Banda del Moll Fer (dels Tor-

rats) organitzava el cap de setmana la sego-

na edició de la trobada Torramusical, en què 

vuit bandes de música de carrer d'entitats 

de la ciutat van protagonitzar una cercavila 

pels carrers del centre. Gemma Madurell, 

responsable de la Banda del Moll Fer, as-

segura que totes les colles hi van participar 

amb "moltíssimes ganes" i van acabar-ne 

"molt contentes". Si la primera edició (el 

2019) va ser diumenge, en aquesta edició 

s'ha fet en dissabte, i Madurell considera 

que el canvi ha estat un encert per aconse-

guir més públic. "Hi va haver molta gent 

seguin la cercavila i al parc de Can Mulà 

hi havia públic per veure els lluïments".

Un dels aspectes que destaca Madurell és 

l'actuació de la Batucada Joves Mollet, que 

està formada per músics joves de diverses 

entitats: van fer la cercavila amb les seves 

colles, però en arribar a Can Mulà van tenir 

el torn de sortir a escena fent batucada. De 

fet, aquests joves també van endegar una 

actuació improvisada al parc, a la qual s'hi 

van sumar la resta de músics: "Xocava veu-

re'ls tocant tots junts, però ni havent-ho 

assajat hauria sortit tan bé", assegura la 

responsable de la Banda del Moll Fer.  

CULTURA POPULAR  DISSABTE VA TENIR LLOC LA SEGONA TROBADA TORRAMUSICAL

Montse Ribadellas i Lluís 

Soler, premiats al CinemaFost

SANT FOST.  Els actors Montse Ribadelles i 

Lluís Soler van ser diumenge dos dels pro-

tagonistes de la gala de la primera edició del 

CinemaFost. Ribadelles –protagonista del 

film Terra de telers–, va guanyar el premi a 

la millor actriu sènior pel curt Fils trencats; 

mentre que Soler –en Tomàs Llorens d'El cor 

de la ciutat– va endur-se el guardó com a mi-

llor actor de més de 65 anys per Luz de mar.

Les altres dones d'aigua van anar a parar a 

Alberto Pelaez, per El autobús, com a millor 

documental; Cristina Guillén, per Emilia –film 

del 2020 i protagonitzat per Montserrat Caru-

lla–, com a millor curt de ficció; Lone Fleming, 

per haver estat la directora més veterana, 

amb el film Paz. El santfostenc Peter Redondo 

–propietari de la Xurreria Pere de l'avinguda 

Mauri–, qui és actor de repartiment, també va 

rebre'n una per la seva trajectòria.

Dolores Martín, presidenta de l'Associa-

ció Voluntariat Social per Sant Fost, es mos-

trava diumenge en acabar la gala "ressaco-

sa d'emocions molt positives". Dissabte 

es van projectar els 25 curts seleccionats 

al llarg de tot el dia, i Martín assegura que 

van ser "una lliçó de vida". "La gent gran 

viu la soledat molt malament, i veure-ho 

reflectit a la pantalla et fa ser més cons-

cient i sensibilitzar-te encara més amb 

aquest tema", hi afegia la presidenta.

Amb tot, la majoria dels curts seleccionats 

han posat el focus en la part més dura de la 

vellesa, "però no tot és drama a la tercera 

edat", reivindica la presidenta del Volunta-

riat santfostenc. "Aquesta també pot ser 

una etapa maca en què iniciar projectes 

que per manca de temps abans no hem 

pogut dur a terme. Hi ha persones grans 

que viuen una etapa superfantàstica fins 

a l'últim dia", hi afegeix Martín.

Els dies 1 i 2 d'abril del 2023 se celebrarà 

el segon CinemaFost, però l'entitat voldrà 

reflexionar abans que s'obrin les inscripci-

ons –1 de gener– com fer perquè l'angoixa 

no sigui el principal sentiment que es tras-

lladi als espectadors i que la gent gran del 

poble també hi pugui assistir per gaudir 

d'una estona divertida.

Cinemafòrums, a la sala de plens
Més enllà del festival de curts, aquest diumen-

ge a les 11 h hi haurà una sessió de cinema-

fòrum a la sala de plens, amb dos dels curts 

finalistes del CinemaFost protagonitzats per 

cares ben conegudes. Emilia, dirigit per Cristi-

na Guillén i protagonitzat per Montserrat Ca-

rulla, tracta l'Alzheimer i homenatja la figura 

dels cuidadors; El crédito, dirigit per Alex Es-

cudero i protagonitzat per José Sacristán. Les 

inscripcions s'han de fer al 688 300 501.  

CINEMA  TAMBÉ ES VA RECONÈIXER EL SANTFOSTENC PETER REDONDO

ATENEU JAUME RIFÀ  Alguns dels premiats, finalistes i jurats de la primera edició del CinemaFost

S.C.R.

A CAN MULÀ  La Banda del Moll Fer, organitzadors de l'acte, sobre l'escenari del parc

CASTELLERS DE MOLLET
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès

T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès

T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló

T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

¿Sabes ya cuánto vale tu casa? Descúbrelo 
en menos 

de 1 minutoswww.fincasleon.com/valora-tu-vivienda

Promoción de casas
de obra nueva en Sant Fost

desde 350.000€

Renders, planos y
más información

Casas a partir de 141m2,
con 4 habitaciones, 
solarium, jardín y garaje.


