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EN PORTADA

BAR RESTAURANTE

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles 

Reservas:       

    93 579 49 66       

    602 243 973 

www.canraiguer.com

31 de octubre

Ven a disfrutar 
de nuestros menús 
de fin de semana 
y festivos! 

25euros

Cena +Monólogo  
con Gabi Zubizarreta

De 21 a 23 h: Cena. A partir de las 23 h: Monólogo.

DJ+

infantil11,30 euros

adulto15,95 euros
20 primeros, 
20 segundos, 
pan tostado 

y postre

MOLLET DEL VALLÈS. Els punts amb 

un nivell més alt de contaminació 

per diòxid de nitrogen (NO2) a 

Mollet són la rotonda de la botiga 

Decathlon i l'avinguda de Jaume I. 

Així es desprèn de l'estudi realit-

zat per la Diputació de Barcelona, 

a petició de l'Ajuntament de Mo-

llet, que analitza la qualitat de l’ai-

re en diferents punts del municipi.

Les mostres es van recollir entre 

el 28 d'octubre i el 18 de novembre de 2019 amb uns dispositius �ixats 
en fanals, a uns 2,5 metres d'alça-

da. Durant el període estudiat, la 

concentració mitjana de tots els 

punts mesurats a la ciutat va ser de 34 μg/m 3, un valor que no supera els 40 μg/m3 de mitjana anual que 
marca com a límit la directiva euro-

pea, tot i que sí que s'allunya dels 10 μg/m3 que recomana l'Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS). Més 

enllà dels valors, però, l'estudi per-

met situar en el mapa molletà quins 

són els punts amb uns nivells més 

elevats d'aquest contaminant que 

es relaciona directament amb el 

trànsit de vehicles.  Segons l'estudi, 

els valors més elevats coincidei-

xen amb carrers on la intensitat 

de trànsit és major i també en car-

rers estrets i poc ventilats, carac-

La rotonda de 
Decathlon i Jaume I,
els punts amb més 
contaminació pel 
trànsit de vehicles
Un estudi de la Diputació analitza els nivells 
d'NO2 en una trentena de punts de la ciutat

Gallecs (davant l'església)

Av. Rivoli (davant del CAP)

Parc de Can Borrell (centre cívic)

Ronda Pinetons (Hospital)

Parc dels Colors (casal d'avis)

Rambla Unió (Escola Papasseit)

Av. del Parc

Pistes d'atletisme

terístiques que no afavoreixen la 

dispersió d’aquest contaminant.

En concret, les dades obtingudes estan entre 25 μg/m3 i 53 μg/m3. 
El nivell més elevat recollit va ser de 53 μg/m3, detectat al costat de 
la botiga Decathlon, un punt situat 

tocar de la rotonda d’accés a Mollet 

i també molt proper a la C-17. A la 

resta de la zona de la Vinyota i Riera 

Seca, tot i ser carrers de baix trànsit, 

la proximitat a la C-17 i la C-33 va 

situar les concentracions d'NO2 en xifres de 39 μg/m3 i 40 μg/m3.
A la zona nord de la ciutat –Can 

Borrell, Plana Lledó i part de San-

ta Rosa– els nivells més elevats es 

van registrar a l'avinguda Rivoli 

davant del CAP Plana Lledó i al 

costat de l’Hospital, ambdós amb un nivell de 44 μg/m3. Segons 
l'estudi, en el cas del captador de 

l'hospital, la proximitat d'un pàr-

quing de motos i la parada de l'au-

tobús poden ser part del motiu 

dels nivells elevats.

Pel que fa als instal·lats als bar-

ris més centrals –Col·legis Nous, 

Estació del Nord, Estació de França 

i Centre– els registres més elevats, amb nivells de 48 μg/m3 i 50 μg/
m3 es van obtenir als dos punts 

situats a l’avinguda Jaume I, que té 

una alta intensitat de trànsit.

Segons Albert Rodrigues, mem-

bre de Mollet Respira, "les dades 

demostren que els nivells alts de 

contaminació no es donen no-

més al costat de les autopistes 

com diu l'Ajuntament sinó tam-

bé a punts del centre de la ciu-

tat", explicava Rodrigues dissabte 

en el marc de les jornades Les ciu-

tats com a motor del canvi, en què 

es va debatre sobre el repte de la 

qualitat de l'aire. El membre del col·lectiu molletà destacava �ins i 
tot els nivells de contaminació de-

tectats a Gallecs, on els valors van 

ser de 25 μg/m3, molt inferiors a 
la resta de punts però elevats te-

nint en compte que es tracta d'un 

espai natural protegit. "Partim 

d'uns nivells de base que ja són 

alts", admet el regidor de Qualitat 

Ambiental, Raúl Broto, qui indica 

que l'estudi de la Diputació "mos-

tra una evidència: on hi ha més 

cotxes hi ha més contaminació".

Amb dades a la mà, a les zones 

amb poc trànsit es van registrar uns nivells de mitjana de 34 μg/
m3 i els de les zones de trànsit, la mitjana va ser de 43 μg/m3.  

Rodrigues alertava que el parc 

de vehicles molletà s'ha incremen-

tat –de fet, en els últims deu anys 

ha crescut en més d'un miler de 

vehicles– i que molts dels trajectes 

interurbans amb origen o destina-

ció a Mollet es fan transport privat. 

En aquest sentit, Broto aposta per 

mesures com la reducció de la ve-

locitat a les autopistes i autovies 

de l'entorn de la ciutat i per mi-

llorar l'alternativa del transport 

públic entre els municipis del Baix 

Vallès. A nivell local, defensa l'am-

pliació dels espais per a vianants 

en detriment del cotxe i del verd 

urbà. ❉ LAURA ORTIZ MATEO

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

9

9

10

10

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

27

27

11

11

8

8

Rotonda Can Flequer / Teixidores (Decathlon)

Av. Rabassaires, 13

Av. Teixidores (pl. de les Mermanyeres)

Pl. Andalusia

Parc de les Pruneres

C. Itàlia - Alexander Fleming- pl. Sunyer

Francesc Macià - Àngel Guimerà

C. Onze de Setembre

Rambla Nova, 29-31

Av. Jaume I, 19

Via Ronda, 67

Av. Jaume I, 119

Pl. Artesania - c. Portugal

Parc de Can Mulà

Av. Burgos, 27-29

Escola Montseny

MAPA DELS NIVELLS DE DIÒXID DE NITROGEN (NO2) A MOLLET (2019)

Concentració NO2 (µg/m3)

<25

25-35

35-45

45-55

>55



dv, 21 octubre 20224

Els lladres entren en tres 
equipaments públics de 
Mollet en tres setmanes 

L'Ajuntament incrementa 
els punts de llum a diversos 
carrers amb dèficit de fanals

SUCCESSOS  EL PRIMER DELS ROBATORIS, QUE INVESTIGUEN ELS MOSSOS, ES VA PERPETRAR EL 22 DE SETEMBRE A CA N'ARIMON

VIA PÚBLICA  LES ACTUACIONS TENEN UN COST TOTAL DE 425.000 EUROS

EDUCACIÓ

Nova directora de l'Institut de Seguretat Radars pedagògics a Martorelles
La Policia Local de Martorelles ha instal·lat dos radars 
pedagògics al municipi per informar els conductors de 
la velocitat a la que estan circulant. Els dispositius estan 
ubicats a la plaça d'Anselm Clavé i a l'avinguda d'en Piera 
cruïlla amb Àngel Guimerà.

El Govern de la Generalitat ha nomenat Marta Roca i Fina com a 
directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ubicat a 
Mollet. Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i diplomada 
en Treball Social, té un Postgrau en Gestió de la Formació a les 
Organitzacions i un Mestratge en Funció Directiva (EAPC).

SOCIETAT

El primer mòdul 
de l'Escola Can 
Vila ja es troba 
operatiu
MOLLET. El primer nou mòdul de 
l'Escola d'Educació Especial Can 
Vila ja està en funcionament. L'es·
pai de 430 metres quadrats acull 
una quarantena d'alumnes de se·
cundària del centre i és un dels dos 
mòduls –el més gran– que ha instal·
lat l'Ajuntament perquè els usuaris 
puguin continuar al centre després 
de les deficiències estructurals que 
es van detectar a part de les instal·
lacions. En un parell de setmanes 
haurà d'estar enllestit el segon dels 
mòduls, de 270 metres quadrats. 
L'escola i l'Ajuntament consideren 
que aquesta és una solució provisi·
onal i reclamen al Departament un 
nou edifici per al centre.  

MOLLET DEL VALLÈS. En les dar·
reres tres setmanes, la ciutat ha 
patit tres robatoris o intents de 
robatori a equipaments públics. El 
primer es va produir el passat 22 
de setembre al complex esportiu 
de Ca n'Arimon, quan uns lladres 
van entrar a la nit i van fer diverses 
destrosses a la recepció. 

Els altres dos casos s'han perpe·
trat aquesta setmana, la mateixa 
nit i en dos instal·lacions properes 
entre si: el camp de futbol muni·
cipal Germans Gonzalvo i l'Escola 
Joan Abelló. En concret, els succes·
sos es van produir durant la mati·

nada de diumenge a dilluns. 
En el cas del CF Mollet UE, va ser 

el conserge de la instal·lació qui 
va donar la veu d'alarma a les 6 h 
de dilluns, quan va obrir l'equipa·
ment i va trobar la destrossa. Els 
autors van rebentar una paret de 
maons que es troba dins les instal·
lacions i que dona accés a la zona 
d'oficines i al bar. Els lladres s'hau·
rien endut un ordinador de les 
oficines i uns 400 euros entre els 
diners en metàl·lic de la caixa re·
gistradora del bar i un talonari de 
loteria. A més també es van endur 
el televisor, valorat en uns 600 eu·

ros. Els agents de la científica dels 
Mossos d'Esquadra acordonaven 
la zona i van treballar durant unes 
hores per trobar indicis i pistes 
que ajudin en la investigació. Du·
rant aquesta setmana s'hi estan 
fent tasques de reconstrucció de 
les parets de les oficines que van 
quedar malmeses.

La mateixa matinada de dilluns, 
l'Escola Joan Abelló va ser víctima 
d'un intent de robatori. Segons 
fonts de l'escola, els lladres hau·
rien actuat entre les 3 i les 4 de la 
matinada però no s'haurien en·
dut res. En aquest cas, els autors 

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament de Mollet 
ha invertit 425.000 euros en actuacions per 
millorar la il·luminació de diferents punts 
de la ciutat. La millora ha comportat la subs·
titució de suports (columnes i bàculs) mal·
mesos, així com la instal·lació de llums LED 
de menys consum, més il·luminació i més 
sostenibles amb el medi ambient.

Durant el 2022 s’ha anat actuant en la mi·
llora de l’enllumenat a tots 
els barris de la ciutat i s’ha 
centrat, especialment, en 
aquells punts on els tècnics 
municipals i la ciutadania 
havien detectat un dèficit de 
llum o fanals en mal estat.

En concret, les actuaci·
ons s'han executat a l'avinguda Jaume I amb 
la substitució de llumeneres i el repintat co·
lumnes; a l'avinguda Gaudí, amb l'increment 
de 17 punts de llum (s’està executant durant 
el quart trimestre de 2022); al carrer Gallecs 
entre l'avinguda Rivoli i el carrer Nicaragua, 
amb l'increment de 16 punts de llum; al carrer 
Pablo Picasso i al correcan de Sant Rosa, on 
s'ha millorat l'enllumenat; al pas de vianants 
de l'avinguda Burgos, on s'ha reforçat l'enllu·

menat al pas de vianants i la senyalització.
També s'ha reparat la il·luminació de la 

zona de l'Illa, s'ha millorat l'enllumenat del 
carrer Pau Vila i s'ha substituït el regulador 
semafòric del semàfor de l'avinguda Rívoli i 
el carrer Francesc Layret.

Així mateix, fins al 30 de novembre està 
previst que se substitueixin les columnes 
malmeses per corrosió a tot el municipi.

L’alcaldessa de Mollet 
del Vallès, Mireia Dio·
nisio Calé, ha destacat 
que “aquesta actuació 

ha estat molt impor-

tant, no només per 

la gran inversió feta, 

sinó perquè la millo-

ra en la il·luminació en alguns punts de 

la ciutat era del tot necessària".
Per al regidor de Justícia Ambiental, Ecolo·

gisme i Transició Energètica, Raúl Broto Cer·
vera: "Es tracta d'il·luminar bé els carrers 

al menor cost ambiental i econòmic pos-

sible". Broto també ha afegit: "Hem escoltat 

amb especial atenció a la ciutadania, que 

ens reclamava millorar la il·luminació en 

alguns punts concrets".  

S'han augmentat els fanals

a zones com l'avinguda 

Gaudí i al carrer Gallecs, 

entre Rivoli i Nicaragua

La matinada de dilluns van

 robar a les oficines i el bar 

del camp Germans Gonzalvo

i van entrar a l'Escola Abelló 

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

CONSULTORI

A partir de l’1 de gener de 2023 els 
contribuents hauran de declarar les 
criptomonedes que posseeixin i el 
valor en euros d’aquestes, segons 
es recull en l’esborrany del Reial 
decret que desenvoluparà la Llei 
Antifrau.

Aquesta obligació afectarà les 
persones i entitats que posseei-
xin aquests actius, així com a les 
empreses de compra i intercanvi 
d’aquestes monedes, empreses 
que guarden les claus criptogràfi -
ques o les que creïn noves mone-
des. 

La valoració del saldo podrà fer-se 
de dues formes: amb la cotització 
mitjana a 31 de desembre o a tra-
vés de mecanismes de valoració 
que proporcionin una estimació 
raonable del valor de mercat en eu-

ros de la moneda virtual. 
L’obligació de declarar aquests ac-
tius haurà de complir-se entre l’1 
de gener i el 31 de març, a través 
del model que publicarà l’Agència 
Tributària. Els qui posseeixin mo-
nedes virtuals per un valor conjunt 
màxim de 50.000 euros estaran 
exempts d’aquesta obligació. La 
presentació de la declaració en els 
anys successius només serà obli-
gatòria quan el saldo conjunt ha-
gués experimentat un increment 
superior a 20.000 euros respecte 
de l’última declaració.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Hisenda i les criptomonedes

dels fets haurien entrat al centre 
saltant una tanca del recinte, que 
es troba a escassos 200 metres 
del camp de futbol dels Germans 
Gonzalvo. Els autors de l'intent de 

robatori van trencar un vidre i van 
anar a secretaria, on haurien acce·
dit trencant la porta, i on van fer 
destrosses al mobiliari. A més, van 
arrencar l'alarma del centre. Amb 
tot, l'alarma va sonar i va alertar la 
policia que es va personar al lloc 
dels fets.

Segons fonts municipals, tot i la 
coincidència en el temps, es trac·
taria de casos aïllats, que estan 
investigants el cos de Mossos d'Es·
quadra.  
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MARTORELLES. L'Ajuntament pre-

veu que els treballs per construir la 

passera que va del carrer Comerç 

a Can Sunyer i les obres per ampli-

ar les voreres del carrer Indústria 

comencin a finals d'aquest mes 

d'octubre. Així ho ha confirmat l'al-

calde, Marc Candela, a aquest diari. 

També pròximament està previst 

millorar la il·luminació del Parc de 

Can Sunyer. En aquest sentit, es vol 

incrementar l'eficiència energètica 

col·locant llums led a tot l'equipa-

ment. També s'ha pensat en com 

il·luminar els diferents recorreguts 

del parc, tenint en compte nous tra-

çats com el que esdevindrà amb la 

construcció de la passera.  

Una de les altres actuacions pen-

dents i que podria enllestir-se prò-

ximament és la col·locació del rètol 

de Derbi, al lateral de la rotonda 

de Can Puig, situada a la BV-5001. 

L'Ajuntament ha adjudicat els tre-

balls a Tallers Vidal Amill, SLU per 

un import de 20.097,02 € amb IVA. 

L'actuació, que té un termini d'exe-

cució d'1 mes, també  inclou la col-

locació d'un pal de bandera i un rè-

tol al carrer Can Puig on es llegeixi 

Benvinguts a Martorelles.

La Vinya, prevista pel febrer
Pel que fa a la Vinya,  les obres per 

construir el nou edifici avancen a 

"bon ritme", tot i que es preveu 

que els treballs s'acabin al febrer, 

un mes després del termini previst, 

segons ha informat l'alcalde. Des de 

la represa de les obres el juliol pas-

sat, els operaris s'han centrat a ne-

tejar i ignifugar l'estructura, s'han 

fet totes les instal·lacions soterra-

des i s'han començat a preparar els 

encolatges on s'ha d'enganxar la 

façana. "Durant les properes tres 

setmanes es veurà un canvi nota-

ble", ha dit Candela, qui ha avançat 

que també es començarà a fer la 

coberta i a pavimentar l'interior 

de l'equipament.   a.mir

VIA PÚBLICA L'AJUNTAMENT TAMBÉ HA ADJUDICAT ELS TREBALLS PER COL·LOCAR, EN LES PRÒXIMES SETMANES, EL RÈTOL DE DERBI

LA VINYA Els operaris treballen des del juliol, quan es va reprendre l'obra, en la construcció d'aquest equipament 

a.mir

Les obres a Can Sunyer i al carrer 
Indústria a punt de començar

SUPRAMUNICIPAL

Protocol comunitari 
d'intervenció i 
detecció d'usos de 
drogues i pantalles

SANT FOST. La Mancomunitat del 

Galzeran va presentar, el pas-

sat 5 d'octubre a Vallromanes, el 

Protocol comunitari de detecció i 

intervenció dels usos de drogues 

i pantalles. Es tracta d’una eina 

adreçada als agents socials dels 

municipis del Galzeran (Montor-

nès del Vallès, Sant Fost de Camp-

sentelles, Martorelles, Vilanova 

del Vallès, Vallromanes i Santa Ma-

ria de Martorelles) que permet la 

valoració de cada cas i adapta les 

intervencions en funció del tipus 

de consum de drogues i usos de les 

TRIC (Tecnologies de la Relació, la 

Informació i la Comunicació). La 

finalitat principal d'aquest proto-

col és la d’impulsar la conscienci-

ació, organització i mobilització 

entre professionals per tal de fer 

prevenció de forma coordinada 

amb una major agilitat i fortalesa. 

Durant un any s’han fet propostes 

per tal de dur a terme aquest docu-

ment que vol esdevenir un marc de 

referència. 

Sant Fost licita un projecte 
per reformar el Parc de la Pau

SANT FOST.  L'Ajuntament ha tret a licitació les 

obres de millores paisatgístiques i de renatu-

ralització al Parc de la Pau. El pressupost de 

la licitació és de 96.775,46 € (IVA inclòs) i la 

durada del contracte és de dos mesos. 

La proposta presenta dos àmbits d'actu-

ació. A la llera nord, els treballs se centraran 

a construir noves grades, iguals a les fetes 

d’obra, per aterrassar millor la graderia i que 

no tingui tant pendent; unificar la superfície 

de prat entre grades igual que a l’altra banda 

de l’escala i reconstruir l’escala existent. Tam-

bé es volen crear més zones d'ombra amb la 

plantació d'arbrat i es vol ampliar espais de 

plantació a tocar dels murs, per evitar que 

siguin vandalitzats amb pintades; així com la 

construcció d'estructures per millorar la bio-

diversitat, com ara un hotel d'insectes.

Pel que fa a la llera sud, es vol connectar i 

donar ús a l’escenari existent. Així, es proposa 

col·locar un element que tanqui l’escenari en 

la part final, construir un nou camí d'accés i 

connectar les dues lleres amb una escala. El 

projecte es finançarà gràcies a l’ajut atorgat a 

l’Ajuntament en el marc del Pla de concerta-

ció de Xarxa Governs Locals 2020-2023. 

EQUIPAMENTS L'ACTUACIÓ INCLOU MILLORES A LES GRADES I A L'ESCENARI

LES GRADES Es troben a la llera nord del parc i és un dels espais que s'inclou en el projecte de millora

s.c.r.
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Mollet inclourà propostes veïnals 
al pressupost municipal de 2023
MOLLET. L'Ajuntament ha engegat 

Tria les teves prioritats!, un nou 

procés participatiu creat amb l'ob-

jectiu d'incloure propostes dels 

veïns en el pressupost municipal 

de 2023. En total, els veïns poden 

escollir 3 dels 12 projectes que 

se sotmetran a votació, els quals 

sorgeixen del treball i anàlisi de 

Mollet, el teu barri. Un procés que 

s'ha dut a terme en els darrers me-

sos i que ha comptat amb 13 car-

pes informatives, en les quals han 

participat 518 persones i es van 

recollir un total de 601 propostes, 

relacionades amb la convivència, 

el veïnatge, la transició ecològica i 

el mercat laboral.

Els molletans i les molletanes 

tenen temps fins al 15 de novem-

bre per votar les tres propostes de 

ciutat que més els satisfacin. Per 

participar cal ser major de 16 anys 

i estar empadronat a Mollet. La vo-

tació es pot fer omplint la butlleta 

en paper i dipositant-la als equipa-

ments municipals o bé a través de 

la plataforma de participació digi-

tal Decidim Mollet.

Afegir nous espais per a via-

nants per facilitar la mobilitat i la 

dinamització comercial; ampliar 

l'oferta de lleure juvenil durant els 

caps de setmana; augmentar els 

parcs amb elements d'aigua per 

combatre la calor i facilitar punts 

de càrrega per a vehicles de mobi-

litat personal, i ombrejar espais de 

la ciutat durant els mesos de major 

insolació són algunes de les pro-

postes que se sotmetran a votació.

L'Alcaldessa en directe
El procés participatiu es va presen-

tar dilluns, a l'Ateneu Gran, durant 

la primera trobada presencial de 

l'Alcaldessa en directe. Un acte en 

el qual va participar l'alcaldessa, 

Mireia Dioniso, acompanyada de 

la regidora de Participació, Núria 

Muñoz. Ambdues van ser les en-

carregades durant la primera part 

de la trobada d'exposar aquest 

procés i van convidar la ciutadania 

a participar-hi.

“Al procés es troben propos-

tes molt interessants i que han 

sortit també d’un projecte de 

participació ciutadana, un fet 

diferencial que trobo que és 

molt important i interessant”, 

deia Muñoz. Mentre que l'alcaldes-

sa remarcava: "Tots els suggeri-

ments i també les queixes són 

les que ens fan fer de Mollet, una 

ciutat cada dia millor". 

PARTICIPACIÓ ELS 12 PROJECTES SOTMESOS A VOTACIÓ SORGEIXEN DEL TREBALL I ANÀLISI DEL PROCÉS 'MOLLET, EL TEU BARRI' 

A L'ATENEU GRAN Mireia Dionisio durant l'acte L'Alcaldessa en directe, dilluns

a.mir

MEDI AMBIENT

Prohibides 

les cremes de 

restes vegetals

Per normativa estatal, queden 

prohibides les cremes de restes 

vegetals. Fins ara es podien fer a 

partir d'autoritzacions, però això 

ja no és així. Com alternativa a la 

crema es poden portar les restes a 

la deixalleria, o bé trinxar-les per 

fer-ne compost. Per facilitar-ne  la 

recollida alguns ajuntaments com 

el de Martorelles instal·len conte-

nidors de restes vegetals a l'època 

de poda (novembre i desembre).

La Casa Bastinos, 

tancada per obres

SANT FOST. La Casa Bastinos estarà 

tancada per obres durant tres set-

manes. L'actuació consistirà en pin-

tar l'interior de l'equipament i fer 

algun repàs puntual a l'exterior, se-

gons han informat fonts de l'Ajunta-

ment. La previsió és que els treballs 

comencin el proper dilluns.

EQUIPAMENTS

Andreu Rabasa 
Negre

Ha mort el 17 d’octubre a l’edat de 92 anys
 

L’Ajuntament de Martorelles 
lamenta la pèrdua del senyor 

Andreu Rabasa Negre i trasllada 
a la família el seu condol 

de part de tota la Corporació municipal.

Andreu Rabasa Negre
fill de Simeó Rabasa i president de Derbi 

entre el 1988 i el 2000
 

La commemoració del Centenari Rabasa Derbi vol ser 
un homenatge a la memòria de la marca i a totes les persones 
que en van formar part i la van fer créixer. Sens dubte, sense 
la figura d’Andreu Rabasa no s’entendria el gran èxit esportiu 
de Derbi en els mundials. Valgui dons, aquest record, com a 
reconeixement i agraïment a la seva apassionada dedicació.

Des de l’Associació, expressem el nostre més sentit condol 
a la família Rabasa.

Descansi en pau

Lamentem la mort d’
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PATRIMONI ELS TREBALLS TENEN UNA DURADA PREVISTA DE DOS MESOS I UN COST DE 40.000 EUROS

ÈPOCA DAURADA Andreu Rabasa, a la dreta, amb el pilot Ángel Nieto

ARXIU DERBI

DEL SEGLE XIX L'edifici data del 1890 i és obra de l'arquitecte Miquel Rosés

L.O.M.

Mor Andreu 
Rabasa, fill del 
fundador de Derbi 
MOLLET / MARTORELLES. L'esglé-
sia de Sant Vicenç de Mollet es va 
omplir dijous de gom a gom per 
dir l'últim adéu a Andreu Rabasa i 
Negre, fill de Simeó Rabasa, funda-
dor de l'emblemàtica marca Derbi. 
Rabasa, que va néixer a Mollet del 
Vallès el 5 d'abril de 1930, va mo-
rir dilluns a 92 anys. 

Primogènit de Simeó Rabasa va 
ser un element clau en el desenvo-
lupament i l'èxit de la marca Derbi. 
Va estudiar a l'Escola Industrial 
de Barcelona i enginyeria i direc-
ció d'empreses a l'IESE, i des del 
1976 va continuar la tasca inicia-
da pel seu pare i va dedicar tota la 
seva vida a la creació, innovació i 
direcció de Rabasa-Derbi. "Sense 

la figura d’Andreu Rabasa no 

s’entendria el gran èxit espor-

tiu de Derbi en els mundials de 

motociclisme", apunten des de 

l'associació del centenari de Raba-
sa Derbi. 

Andreu Rabasa va assumir 
els anys 60 la responsabilitat de 
l'oficina tècnica de Derbi. La seva 
formació com a enginyer li va per-
metre participar en el desenvo-
lupament d'algunes de les motos 
que van triomfar en el motociclis-
me mundial, de la mà primer del 
mític pilot Ángel Nieto, unes mo-
tos que també van ajudar a disse-
nyar models d'èxit de la marca per 
al mercat nacional i internacional 
com les emblemàtiques Derbi An-
torcha i Derbi Variant. Aquells que 
van treballar amb ell en destaquen 
la passió pel món de la moto i per 
l'empresa. "Un empresari, i més 

d'una empresa familiar, no en 

té prou amb la seva professió. 

Creu fermament que el punt es-

sencial és la vocació per la seva 

NECROLÒGIQUES  VA SER PRESIDENT DE L'EMBLEMÀTICA MARCA BAIXVALLESANA DE MOTOCICLETES ENTRE EL 1988 I EL 2000  SALUT

Caminades i 
actes solidaris per 
lluitar contra el 
càncer de mama

MOLLET / MARTORELLES. Amb motiu 
de la celebració el passat dimecres 
del Dia Mundial contra el Càncer de 
Mama, entitats del territori es mobi-
litzen aquests dies per recaptar fons 
i sensibilitzar sobre aquesta malal-
tia, que segons l’OMS, patirà una de 
cada 12 dones al llarg de la seva vida.

A Mollet, la Colla Morada recu-
pera la Cursa en Talons, que tindrà 
lloc al Parc de les Pruneres dis-
sabte a les 18.30h i comptarà amb 
dues categories: infantil i adulta. El 
preu de la inscripció és de 3 euros 
i també es podrà col·laborar en la 
iniciativa sense córrer. 

La cursa s'emmarca dins una 
jornada solidària que durarà tota 
la tarda i fins la nit i en què parti-
ciparan diverses entitats i organit-
zacions. Donarà el tret de sortida la 
xerrada Què és el càncer de mama 
i què podem fer des de la investi-
gació?, a càrrec del Doctor Daniel 
Fernández García, investigador 
biomèdic en el camp del càncer de 
mama. La conferència tindrà lloc a 
les 16.30h al Casal Cultural. La jor-
nada comptarà, també, amb Cabell 
Boig, que faran talls de cabell soli-
daris i l'actuació de diversos grups 
musicals i esportius; que oferiran 
actuacions i exhibicions. Tots els 
diners recaptats es destinaran, ín-
tegrament, a l'Associació Contra el 
Càncer de Barcelona. 

D'altra banda, Mollet contra el 
càncer organitza diumenge una 
caminada matinal solidària contra 
el càncer de mama, que sortirà a 
les 10 h de Prat de la Riba i que en-
filarà cap a l'espai de Gallecs.

A Martorelles, l'activitat serà la 
tradicional caminada nocturna 
contra el càncer, que arriba a la 7a 
edició, i que es farà aquest diven-
dres. La sortida serà a les 21 h de 
les pistes de Carrencà, i la inscrip-
ció que inclou entrepà, beguda i 
obsequi, és de 7 euros.  

MOLLET DEL VALLÈS

11/10 Francisco Pérez Ripoll 89 anys

12/10 Francisco Hidalgo Martínez 67 anys

15/10 Santiago Campíñez Sanz 72 anys

17/10 Andreu Rabasa Negre 92 anys

MARTORELLES

15/10 Francesc Cobet Sentís 66 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

12/10 Enrique Moya Caballero 73 anys

16/10 Josefa Solano Calsina 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Obra de rehabilitació 
de la façana de 
l'antic ajuntament

Inici del servei de 
benestar emocional 
per a infants i joves 

Aquesta setmana han començat les 
obres de rehabilitació de la façana 
de l’antic Ajuntament a la plaça Prat 
de la Riba. Les obres de rehabilitació 
es faran a la façana principal i als la-
terals dret i esquerra. Els treballs a 
l'edifici que data del 1890, obra de 
l’arquitecte Miquel Rosés tenen una 
durada d’uns dos mesos i un cost de 
prop de 40.000 euros.  

MOLLET. El servei Sentim-nos bé de 
benestar emocional per a joves i 
infants que posa en marxa l'Ajun-
tament ha començat a fer visites. 
Les atencions es fan els dimecres 
de 15 a 20 h a la masia de Can Lle-
dó i s´haurà de demanar visita al 
correu  sentimnosbe@molletvalles.
cat. De moment el servei gratuït 
s'oferirà fins a finals d'any.

SALUT MENTAL

Andreu Rabasa Negre
Patró nat de la Fundació Casal Cultural

El Patronat de la Fundació Casal Cultural 
expressa el seu dol.

In memoriam

Francisco Pérez Ripoll
uno de los socios más antiguos de la Asociación de 

Vecinos de Plana Lledó y actual miembro de la Junta, 

desde el año 1978 y hasta la fecha de su fallecimiento.

Damos gracias a su constancia y entrega 
a la asociación, tus compañeros y amigos 

que no te olvidan 

Un recuerdo especial a nuestro compañero 

feina, per la seva empresa i pel 

seu producte. Tot això és el que 

mou la seva il·lusió", escrivia el 
mateix Rabasa en el pròleg d'un 
dels llibres que repassa els èxits de 
Derbi.

El 1988, Andreu Rabasa va assu-
mir la presidència de l'empresa fa-
miliar que va ostentar fins al 2000, 
any que fou nomenat president 
d'honor de la companyia. L'any 
1998 va rebre la Creu de Sant Jor-
di. També ha estat mereixedor de 
la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu 
de la Federación Española de Mo-
tociclismo, la Insígnia d'Or de la 
Federació Catalana de Motociclis-
me i la Clau de Barcelona. 

ARXIU

ANDREU RABASA NEGRE
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OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

MARTORELLES. Mónica Utrilla serà 

la cap de llista de Martorelles en 

Comú Podem per a les eleccions 

municipals que se celebraran el 

mes de maig del 2023. Així ho ha 

confirmat a aquest diari la mar-

torellesenca, qui encapçalarà per 

primera vegada les llistes de la for-

mació morada a Martorelles. 

La d'Utrilla ha estat l'única can-

didatura que s'ha presentat per 

encapçalar les llistes de Martore-

lles en Comú Podem. Una proposta 

encaminada a seguir "treballant 

amb la base de la nostra iden-

titat de les anteriors eleccions, 

quan dèiem que volíem un Mar-

torelles per a tothom", esmenta 

la cap de llista.

Aquestes seran les terceres elec-

cions per a Utrilla, però les prime-

res que afronta com a líder de la 

candidatura –el 2015 era la tercera 

de la llista i el 2019 la número 2. Un 

lideratge que agafa amb "molta il-

lusió i molt de respecte, perquè 

és un gran repte", ha explicat Utri-

lla, qui des del passat gener és la 

regidora i portaveu de Martorelles 

en Comú Podem a l'Ajuntament, en 

substitució de Juan Francisco Gar-

cía Caba, qui va renunciar al càrrec 

el desembre del 2021 després de 

més de 20 anys al consistori.

Entre les prioritats de Martore-

lles en Comú Podem per a les prò-

ximes eleccions, el partit es marca 

treballar en la inclusió i el respec-

te animal. També l'habitatge i la 

transició energètica seran dos dels 

seus puntals. ANNA MIR GUINJOAN

Martorelles en Comú Podem 

tria Utrilla de cap de llista

SERAN LES SEVES PRIMERES ELECCIONS COM A CANDIDATA

MÓNICA UTRILLA

ARXIU

LA COALICIÓ DIU QUE TREBALLARÀ "FINS A FINALS DE MANDAT"

ERC i Junts es presentaran 
per separat a les pròximes 
municipals a Sant Fost
SANT FOST. ERC i Junts es presen-

taran per separat a les pròximes 

eleccions municipals a Sant Fost. 

Així s'exposa en un comunicat con-

junt que han emès ambdues for-

macions locals en el qual indiquen 

que les assemblees d’Esquerra 

Sant Fost i Junts per Sant Fost han 

"acordat seguir treballant con-

juntament i de forma coordi-

nada tot respectant cadascú els 

seus propis espais, presentant 

així dues candidatures per a les 

eleccions municipals del 2023 

en el nostre municipi".

"Creiem fermament que la 

idea de treballar ambdós espais 

per separat, però alhora treba-

llant plegats ens farà continuar 

sumant per poder seguir treba-

llant pel mateix objectiu comú, 

posar Sant Fost al centre", expli-

quen en el comunicat.

També tenen paraules per com 

ha treballat la coalició durant 

aquest mandat: "Ens omple d’or-

gull la feina feta pel nostre grup 

municipal, sempre al peu del 

canó en moments molt durs i 

complicats per al poble com la 

pandèmia, entre d’altres", co-

menten i afegeixen que per aquest 

motiu, el grup municipal "segueix 

ben actiu i treballant fins a l’úl-

tim dia de mandat amb el ma-

teix encàrrec rebut el 2019, fer 

un Sant Fost millor".

En el comunicat també recorden 

els antecedents que els van dur a 

formar la coalició. Diuen que : "Es-

querra – Junts per Sant Fost nai-

xia l’any 2019 amb un esperit de 

transversalitat i diversitat amb 

Sant Fost al centre de tot. Amb 

aquest lema, es varen fer els 

grups de treball amb més d’una 

cinquantena de veïns i veïnes 

implicades en fer possible el 

canvi que Sant Fost necessita-

va", afirmen.

Un canvi, segons argumenten: 

"Anhelat i necessari" per a Sant 

Fost després de "molts i molts 

anys de continuisme". 

MUNICIPALS 2023

Cristian Tirado, de 

nou el candidat de 

Cs per Sant Fost

SANT FOST. Cristian Tirado serà el 

candidat a l’Alcaldia de Sant Fost a 

les eleccions municipals de 2023.

Aquests seran els segons comicis 

locals en els quals el partit taronja 

es presenta al poble i ho farà de la 

mà del mateix candidat. De 41 anys 

i administratiu de professió, Tirado 

qui fa 30 anys que viu al poble, es 

torna a presentar per “liderar la 

política útil que es preocupa pel 

que interessa al poble”. També, 

ha remarcat que vetllarà per la se-

guretat, els prolemes amb la bros-

sa, la neteja i l'estat dels carrers. 

CRISTIAN TIRADO

CIUTADANS
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Pere Fortuny titlla la Llei 
de Memòria Democràtica 
d'"oportunitat perduda"

MOLLET. El parc de Lluís Companys 

va acollir dilluns un nou homenat-

ge al president de la Generalitat que 

dona nom a l'espai i que va ser afu-

sellat el 15 d’octubre de 1940, fa 82 

anys. Tot plegat, en un acte organit-

zat per l'Ajuntament i l’Associació 

Pro-memòria als Immolats per la 

Llibertat a Catalunya.

Consistori, partits polítics i enti-

tats diverses de Mollet van fer les 

seves respectives ofrenes florals al 

Monument a Lluís Companys, i, en 

acabar, Pere Fortuny (expresident 

de Promemòria als Immolats) i Mi-

reia Dionisio (alcaldessa de Mollet) 

van  fer els parlaments.

Fortuny va aprofitar l'avinentesa 

per valorar la Llei de Memòria De-

mocràtica, recentment aprovada 

i Per un cantó, va destacar posi-

tivament que "queden anul·lats 

tots els judicis sumaríssims mi-

litars". 

Tanmateix, va afegir: "El govern 

espanyol té molta por de les reac-

cions que puguin tenir els partits 

d'extrema dreta o franquistes; 

hem perdut una altra oportuni-

tat per condemnar definitiva-

ment la dictadura franquista". Al 

seu torn, la batllessa afirmava: "La 

memòria democràtica és l'ins-

trument més poderós que tenim 

per lluitar contra el feixisme". 

MEMÒRIA HISTÒRICA  MOLLET VA HOMENATJAR LLUÍS COMPANYS

OFRENA FLORAL Dilluns, durant l'homenatge al president Lluís Companys

s.c.r.

Entitats

El molletà Pere Fortuny ha decidit deixar 

la presidència de Pro-memòria als Im-

molats per la Llibertat a Catalunya, des-

prés de més de 40 anys vinculat a l'asso-

ciació –gairebé tots ells al capdavant–.

"He de donar per acabada la meva tasca 
com a president", deia dilluns a la tarda 

en l'acte d'homenatge a Lluís Companys 

celebrat a Mollet. L'ha rellevat en el càrrec 

el barceloní Josep Colomer.

FORTUNY DEIXA LA 
PRESIDÈNCIA DE 
PRO-MEMÒRIA 

Dolors Bassa visita Sant Fost
SANT FOST. L'exconsellera Dolors 

Bassa  visitarà Sant Fost aquest 

divendres per participar en la ruta 

Stop Bretxa Salarial, organitzada 

per Esquerra Republicana.  Bassa, 

juntament amb la psicòloga sant-

fostenca Mari Carme Serrat con-

versaran sobre les desigualtats i 

la discriminació retributiva entre 

homes i dones i sobre les mesures 

a impulsar. L'acte tindrà lloc a les 

19 h davant l'Ateneu Jaume Rifà. 

Mollet en Comú planteja 

reobrir l'espai jove La Nau
MOLLET. Mollet en Comú  planteja 

reobrir l'antic espai jove La Nau, 

situat a l'avinguda del Parc. La for-

mació assenyala que "actualment 

i des de fa anys, que no existeix 

un equipament per a joves a la 

ciutat", i que és "necessari" per 

tal de desenvolupar la totalitat 

de les polítiques de joventut. En 

aquest sentit, plantegen disposar 

d’un equipament exclusiu i auto-

gestionat pel jovent, amb serveis i 

professionals de diferents àmbits i 

La Nau, per la seva proximitat amb 

el Centre Cívic L'Era és una de les 

opcions que estaria a sobre la tau-

la. Per a Marina Escribano “és im-

prescindible a Mollet comptar 

amb aquest espai, que pugui ser 

punt de trobada i de recursos, i 

que això contribueixi a tenir els 

serveis més centralitzats".  

EQUIPAMENTS PROPOSEN QUE SIGUI AUTOGESTIONAT PER JOVES

Presentació de 
Marina Escribano 
com a candidata

MOLLET. El Jardinet del Casal Cultu-

ral acollirà el pròxim divendres 28 

d'octubre l'acte de presentació de 

Marina Escribano com a  candidata 

de Mollet en Comú a l'Alcaldia de 

Mollet, per a les pròximes elecci-

ons municipals previstes el mes de 

maig del 2023. L'acte començarà a 

les 18.30 h i en acabar hi haurà un 

pica-pica. 

MUNICIPALS 2023
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ENTREVISTES ELECTORALS 

Núria Muñoz

Candidata a l'Alcaldia de Mollet el 2023 per Podem Mollet

–Abans d'incorporar-te al cercle de Podem, no havies 

militat en cap partit. Què et fa entrar en política?

–A mi m'agradava la política, però no acabava de trobar el 
partit on encaixés. Era una de les desencantades amb la 
política i, sobretot, el que em tirava enrere era el sistema.
–Ara, però, també formes part del sistema...

–Amb l'edat et vas moderant i t'adones que potser la ma-
nera d'aconseguir les coses no és assaltar el poder sinó in-
tentar entrar en el sistema i canviar-lo des de dins.
–En la teva trajectòria de set anys a l'Ajuntament de 

Mollet has estat a l'oposició i al govern. Què t'han 

aportat aquestes dues posicions?

–Començar en política des de l'oposició em va permetre 
aprendre com funciona l'administració pública local amb 
tranquil·litat. Ara des del govern tinc l'oportunitat de veu-
re la política local des d'un altre escenari: el de gestionar.
–Et fa veure les coses diferents estar al govern? Et fa 

rebaixar el discurs?

–No és rebaixar el discurs però sí ser més coherent. Des de 
Podem sempre hem dit que no volem enganyar ningú i vo-
lem fer pedagogia. No es tracta de canviar l'objectiu, però 
la via per aconseguir-ho potser l'has de canviar. 
–Quina valoració fas de l'època de Canviem Mollet?

–El balanç crec que va ser positiu. Vam irrompre a Mollet i 
vam aconseguir uns resultats boníssims, amb set regidors 
igual que el PSC i no vam poder governar per qüestió de vots.
–Creus que es va perdre una oportunitat?

–Potser sí, però hi van haver moltes variables que van fer que 
no poguéssim governar. Canviem era qui liderava el projec-
te però perdre l'oportunitat no va ser tant culpa de Canviem 
sinó de la resta de grups que havien de donar-nos suport.
–De qui va ser culpa, doncs?

–El PDECAT d'aleshores no veia clar que hi hagués un al-
calde de Canviem i, en concret, de Podem. Al principi, Po-
dem feia molta por al Consistori però, amb el temps, hem 
anat guanyant la confiança cap al nostre partit, i els hem 
fet veure que no som diables amb banyes que venim a 
rebentar-ho tot, sinó que som persones raonables.
–En cap moment Podem es va plantejar renunciar a l'Al-

caldia per tirar endavant un govern alternatiu al del PSC?

–No, perquè nosaltres simbolitzàvem el canvi. Veníem de 
la indignació del 15-M i qui millor simbolitzava això era 
Podem. Com a partit no vam considerar renunciar al nos-
tre candidat perquè lideràvem aquell projecte de canvi.
–El balanç amb Canviem dius que va ser positiu. Què és 

el que va provocar la trencadissa?

–Potser que nosaltres no portàvem motxilles, història pas-
sada. Irrompíem persones noves, sense una trajectòria po-
lítica anterior. Això va fer que no hi hagués consens a l'hora 
de prendre segons quines decisions i hi havia postures que 

“Estar al govern no et fa 
rebaixar el discurs però sí 

ser més coherent”

l.o.m.

Llicenciada en Ciències Polítiques i especialitzada en cultura de pau, Muñoz va trobar en 

Podem l'espai polític en què més encaixava ideològicament després de la seva trajectòria 

com a activista. Nascuda a Cornellà i molletana d'adopció des del 2006–del barri de 

Lourdes– , la candidata de la formació lila ha estat regidora a l'Ajuntament tant a l'oposició 

–amb Canviem Mollet– com al govern –amb el PSC–. Es defineix com a una persona 

ferma en les seves conviccions  i coherent en les seves accions. Per Laura Ortiz Mateo

es prenien perquè "sempre s'havia fet així" i no pas per 
avaluar la situació i veure si realment convenia o no.
–Alguna 'motxilla' que pessés especialment?

–Es va pecar molt de personalisme. No és que a Podem 
estiguéssim satisfets amb Josep Monràs perquè portava 
molts anys d'alcalde i calia un canvi, però nosaltres no ens 
focalitzàvem tant en la seva figura. Però la negociació dels 
pressupostos va fer que tot esclatés. No enteníem haver 
arribat a un acord amb el govern perquè acceptés 50 pro-
postes de Canviem i que els regidors d'ICV i EUiA digues-
sin que s'havia de votar que no. No era raonable.
–La ruptura de Canviem i la manera en què es va acabar 

la relació és el que està frenant un possible acord per 

una candidatura única de comuns i Podem el 2023?

–És un dels motius, però no el principal. Des de les direcci-
ons dels partits ens han donat la directriu que hem d'anar 
junts. Vam trencar Canviem perquè la nostra assemblea 
no se sentia còmoda en aquella coalició, però no ens vam 
tancar a, en un futur, fer acords postelectorals. Des de la 
nostra direcció se'ns ha demanat això i, a nivell intern, des 
del cercle de Mollet hem paït aquesta decisió. Si el partit 
t'ho demana, ho fas o te'n vas del partit. Hem decidit que 
tirem endavant, però ha de ser un pacte i una negociació 
en igualtat de condicions de respecte, de programa, de re-
coneixement mutu i això encara no s'ha donat.
–Què demaneu en concret? 
–No s'ha fet un exercici per començar de zero i veure un 
projecte futur. Quan hem tingut contactes ha estat per re-
treure'ns coses mútuament. Demanem respecte i reconei-
xement com a forces iguals.
–Que Podem sigui al govern és un escull?

–Per a ells sí, però nosaltres no creiem que sigui un incon-
venient i volem acabar la legislatura. No és fàcil fer una 
campanya electoral estant dins un govern però creiem que 
la campanya ha de ser en positiu. Hem mostrat el nostre 
objectiu i tot el que podem aconseguir i explicant això la 
gent pot confiar en nosaltres i votar-nos per veure què 
som capaços de fer en solitari.
–Però hi ha elements programàtics totalment divergents 

amb els comuns com el Calderí o el POUM. De quina ma-

nera es pot conjugar això?

–Del Calderí em sorprèn molt la postura que té comuns. És 
una zona de propietat privada, no és un entorn protegit, i 
si els propietaris decideixen que volen construir, i l'Ajunta-
ment no els deixa, s'haurà de pagar una compensació que 
seria molt negativa per a la ciutat. D'altra banda, és un pro-
jecte amb un 90% de zones verdes i gran part d'habitatge 
protegit. No entenem com comuns, en altres municipis 
com el Prat de Llobregat, on governen, sí que aposten per 
un projecte que és exactament igual que el del Calderí. 

–Sentint-te sembla difícil arribar a un acord...

–Però és que encara no hem tingut l'oportunitat de par-
lar de programa amb els comuns. Allò que ens separa és 
un dels temes que ha sortit sovint, però encara no hem fet 
l'exercici de com allò que ens separa no sigui un problema. 
És un exercici que s'ha de fer.
–Si no s'arriba a un acord, què passa?

–Les direccions ens han dit que si no hi ha acord no es pot 
presentar cap de les dues forces amb els noms de comuns 
o Podem, ni cap fórmula similar. Hauria de ser un nom ra-
dicalment diferent.
–En aquest supòsit, què faria Núria Muñoz?

–Jo estic tranquil·la. Des del cercle de Podem ho hem deba-
tut molt i si tirem endavant ha de ser un projecte que ens 
il·lusioni i amb uns companys de viatge amb qui ens sentim 
còmodes. I si no, Podem no morirà, continuarem, però si no 
ens hem de presentar a les eleccions no és cap problema.
–No descartes, doncs, que Podem no es presenti?

–No ho descarto.
–I presentar-vos en solitari amb un altre nom?

–Seria molt complicat perquè hauríem de tenir un nom 
que estigui sota un paraigua i, si no, ser una agrupació 
d'electors aconseguir moltes signatures. El procés no és 
fàcil... El que tenim clar és que no acceptarem un acord en 
què no ens trobem còmodes per obligació des de dalt. No 
acatarem cap imposició ni de la direcció del nostre partit 
ni de ningú i això ho hem parlat amb la direcció, no és una 
sublevació, és que no entenem la política així i, ara per ara, 
la gent del cercle no s'hi sent, de còmode.
–En un hipotètic acord, Núria Muñoz no seria la cap de 

llista, però, què aportes com a candidata de Podem?

–La gent del cercle confia en mi per intentar explicar les co-
ses de la manera més coherent i senzilla possible, sense en-
ganyar ningú. Quan es pot, es pot, i quan no es pot, s'explica i 
això no vol dir que hi renuncïis. Aquesta manera de fer i l'ex-
periència de govern és el que puc oferir. Hem demostrat que 
podem governar i que podem fer-ho bé. Que  haguem estat 
en el govern ha estat positiu com a partit perquè ha permès 
fer coses que si no hi haguéssim estat potser no s'hagués 
posat l'accent en això. Hem demostrat que es pot governar 
posant l'accent en les persones, obrint l'Ajuntament, donant 
informació, i que no som el dimoni que ve a trencar-ho tot.
–Et veus en un altre partit?

–No. Podem em va donar l'oportunitat de poder encaixar 
en la política i em va donar l'espai en què més còmoda em 
sento. A més, soc de 
conviccions fermes i 
si aposto per una cosa, 
encara que perdi, se-
guiré apostant-hi.

Pots llegir l'entrevist 

íntegra a través 

d'aquest codi QR 
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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Increment dels afectats per EROsAl mercat els taps de Coca-Cola fets a Martorelles
La xifra d'EROs torna a mostrar un descens el 

setembre, i com a l'agost, només  s'han registren 

2 expedients de regulació. Malgrat aquesta xifra 

baixa a nivell d'expedients, l'afectació és més 

notable en nombre de treballadors (185).

Si l'any passat, Coca-Cola anunciava que Espanya es convertia al primer 

país –a través de la planta de Martorelles– que feia una prova pilot dels 

taps adherits a l'ampolla, és ara quan els nous taps arriben al mercat 

espanyol. De moment, els consumidors podran trobar-lo als envasos de 

plàstic de Coca-Cola, Fanta, Sprite i Nordic Mist, principalment.

ECONOMIA

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com

Calçats Angulo reconeguda pel 
Govern pels seus 115 anys d'història
MOLLET. La històrica sabateria 

molletana, Calçats Angulo rebrà 

el pròxim 27 d'octubre, de mans 

de la Generalitat de Catalunya un 

reconeixement pels seus 115 anys 

d'història a la ciutat. Es tracta dels 

Premis Nacionals d'Establiments 

Comercials Centenaris que im-

pulsa departament d’Empresa i 

Treball, per mitjà del Consorci de 

Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

L'encarregada de recollir el pre-

mi serà la María Isabel Monleón, 

més coneguda com a Maruja, qui 

ha estat en els darrers 50 anys dar-

rere del taulell de la botiga, situada 

al número 42 del carrer Berenguer 

III, primer com a dependenta i des-

prés com a propietària.

"Quan em van dir que em do-

naven el premi em vaig recor-

dar de la senyora Carmen An-

gulo, qui va ser la meva mestra. 

Estic emocionada i molt con-

tenta", comenta la Maruja, qui va 

començar a treballar a la sabateria 

de joveneta, quan tenia 14 anys.

Ara amb 64 anys i després de 

50 anys dels seus inicis i a punt 

de rebre aquest reconeixement, 

la Maruja rememora algun dels 

consells que li va donar qui va ser 

la seva cap i també la seva mento-

ra: "La senyora Carmen sempre 

ens deia: 'Nenes, quan entri una 

persona a la botiga, encara que 

no compri, heu de donar les grà-

cies, només perquè hagi entrat a 

la botiga'", un consell que sempre 

ha intentat dur a la pràctica.

"Ella m'explicava moltes 

anècdotes, de quan el seu pare –

el fundador de l'establiment– ana-

va per les masies, arreglava les 

sabates i les feia a mida", explica 

l'actual propietària de Calçats An-

gulo, qui també recorda quan fa 

20 anys amb la mort de la senyora 

Carmen, ella i una altra companya, 

l'Ana Velasco, es van fer càrrec de 

la botiga especialitzada en peus 

delicats, fins que la seva companya 

va morir farà tres anys.

Tot i els canvis, Monleón assegu-

ra que "la clientela és molt agra-

ïda, els estimo molt i crec que 

ells m'estimen a mi. Confien en 

mi, saben que no els enganyo, 

els aconsello i intento fer-ho el 

millor possible". Uns clients, els 

quals "continuen volent qualitat 

i comoditat", explica la Maruja, 

tot i reconèixer que les vendes han 

canviat: "Jo havia venut sabates 

que costaven 50.000 pessetes. 

Ara ningú es gasta 300 euros en 

unes sabates".

"Per nosaltres és un gran or-

gull que un associat nostre tingui 

aquesta distinció", ha expressat el 

president de l'Associació d'Autò-

noms de Dones i Homes de Catalu-

nya s. XXI, el Lluís Farré. A.MIR

COMERÇ L'ESTABLIMENT MOLLETÀ REBRÀ EL 27 D'OCTUBRE AL PALAU DE LA GENERALITAT LA DISTINCIÓ D'ESTABLIMENT CENTENARI 

MARUJA MONLEÓN Fa 50 anys que la Maruja, actualment propietària del negoci, està al darrere del taulell

A.MIR

FORMACIÓ

Cursos per a dones i 
joves menors de 30 
en situació d'atur a 
La Serradora
SANT FOST /MARTORELLES. El servei 

de promoció econòmica La Serrado-

ra té previst impulsar durant aquest 

curs dues formacions adreçades a 

dos dels col·lectius amb més dificul-

tats d'ocupació. Es tracta, per una 

banda,  del Programa Atenea adreçat 

a dones en situació d'atur i, per altra 

banda, del Programa SOC-FPDual 

destinat a joves menors de 30 anys, 

en recerca de feina, interessats en 

l'àmbit sociosanitari. Per donar a 

conèixer aquests programes, l'ens 

ha organitzat 4 sessions, dues al matí 

(10 h) els dimarts 18 i 25 d'octubre i 

dues a la tarda (16 h) els dijous 20 i 

27 d'octubre. Ambdós programes te-

nen una durada d'un any, amb la par-

ticularitat que el de joves combinarà 

les hores d'estudi amb un programa 

de pràctiques amb contracte laboral.  

Així mateix, la formació adreçada a 

les dones comptarà també amb un 

incentiu de 300 euros d'ajuda per a 

les persones que entrin al programa. 

Aquest curs que preveu formar un 

centenar de dones, s'adreçarà a po-

tenciar la formació en l'àmbit digital 

i mediambiental de les participants 

i comptarà amb xerrades i visites a 

empreses per "retallar la distància 

amb el món empresarial", alhora 

que vol "potenciar que les parti-

cipants assoleixin els seus objec-

tius personals i laborals", explica 

la Mónica Bertier, responsable de 

programes de l'Agrupació d'Indus-

trials del Baix Vallès (AIBV).  
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L’acte central de 
la celebració d’a- 
quests 50 anys 
es va fer el pas-
sat 11 de juny a 

la masia de Can Fulló, [foto inferior, 
obra de Pablo Rogero] un espai pro-
pietat de la cooperativa a Argento-
na, que alguns dels fundadors ha-
vien visualitzat com a símbol i seu 
comunitària de Col·lectiu Ronda i 
on actualment s’hi celebren assem-
blees i jornades. Can Fulló recull 
bona part de l’esperit que va mar-
car els inicis del despatx i que s’ha 
mantingut fins ara: treball col·lectiu 
i solidesa, però també cura i amistat, 
«que permeten regar el projecte, fer-
lo créixer i fer que allà on no arriba 
l’un arribi l’altre», explica un dels 
fundadors Joan Lluís Jornet. Així 
s’assentarien les bases del treball 
cooperatiu que, sumades al rigor i la 
voluntat transformadora per cami-
nar cap a una societat més justa fa-
rien i fan de Col·lectiu Ronda un pro-
jecte de referència en el seu àmbit.

Col·lectiu Ronda: 50 anys lluitant 
per la defensa dels drets socials

> COL·LECTIU RONDA / LA COOPERATIVA JURÍDICA, AMB DESPATX TAMBÉ A MOLLET DEL VALLÈS, CELEBRA EL SEU MIG SEGLE D'EXISTÈNCIA

   No en va, la dimensió de Col·lec-
tiu Ronda s’exemplifica actualment 
amb algunes xifres que parlen per 
si soles: més de 3.000 nous casos 
i més de 20.000 consultes ateses 
cada any, amb victòries pioneres i 
referents, com la lluita per les víc-
times de l’amiant o pels afectats 
per les preferents bancàries. Però 
remuntant-nos en la història també 
cal posar sobre la taula el papers 
dels inicis del Col·lectiu en lluites 
obreres històriques com les de Roca 
o Condiesel, que van desencade-
nar llargues protestes i grans vic-
tòries per a la classe treballadora. 
Victòries que han reforçat alguns 
drets però que no han evitat que es 
continuï precaritzant el mercat de 
treball, que ha canviat alguns pai-
satges però no els rostres: la lluita 
dels «riders» n’és un dels exemples, 
liderada també per professionals del 
Col·lectiu Ronda.
   I és que si una cosa té clara aques-
ta cooperativa jurídica (la més gran 
d’Europa en forma i dimensions) és 

La història del Col·lectiu Ronda és la història d’un compromís: el de la lluita 

per la justícia social i contra l’explotació de qualsevol persona treballadora. 

Una manera de ser i de fer que va néixer l’any 1972 quan sis homes i una 

dona van decidir emprendre aquesta aventura jurídica per lluitar contra 

la repressió tardofranquista i defensar els drets més bàsics. Mig segle 

després, els seus valors continuen intactes, i l’incipient despatx laboralista 

és avui una gran cooperativa on treballen unes 140 persones, que abraça 

totes les àrees del Dret i que compta amb un total de 9 despatxos per tot el 

territori. Un d’ells, a Granollers.

+ Per a més informació, Rbla. Nova, 26, 1r · 93 593 33 46 · MOLLET DEL VALLÈS · www.cronda.coop

Les xifres anuals parlen 
per si soles: més de 20.000 
consultes ateses i més de 
3.000 nous casos cada any, 
amb victòries pioneres

que no es pot abaixar la guàrdia, ja 
que «potser els problemes són di-
ferents però hi ha desigualtats gra-
víssimes que fan que sigui impres-
cindible continuar la defensa de les 
classes treballadores més desfavo-
rides», diu Montse Serrano, l’actual 
presidenta del Col·lectiu Ronda. I és 
que cada dia es veuen casos d’aco-
miadaments col·lectius, negligèn-
cies mèdiques, accidents laborals 
no reconeguts, estafes bancàries o 
les demandes relacionades amb els 
problemes d’habitatge. «Per més 
que visquem en un suposat Estat de 
dret, tota legislació és filla del seu 
temps i actualment ho és del neoli-
beralisme. Que una cosa sigui legal 
no vol dir que sigui legítima», asse-
vera Serrano.

DESPATXOS, TERRITORI I PROXIMITAT
La seu principal de Col·lectiu Ronda és a Barcelona, però la voluntat de 

poder ser tan propers com fos possible va propiciar l’obertura de diversos 

despatxos al territori. En concret, nou despatxos, un dels quals, a Mataró, 

va iniciar l’aventura simultàniament amb el de Barcelona, l’any 1972, ja 

que alguns dels fundadors eren de la zona. Mollet va ser el tercer despatx 

a obrir portes, l’any 1991, i de fet va ser el que va marcar el creixement de 

la cooperativa cap a comarques. Amb la defensa de casos laborals i de 

seguretat social, l’obertura de Mollet coincidirà amb la reorganització de 

Col·lectiu Ronda que va comportar l’augment d’especialitats fins a cobrir 
totes les àrees del Dret. El despatx, farcit de petites històries i victòries, s’ha 

caracteritzat per la implicació activa i compromesa, tant pel que fa a  

l’assistència jurídica com a la col·laboració amb entitats, ajudant a la posada 

en marxa d’algunes d’elles. Així va tenir un important paper, per exemple, en 

el suport a col·lectius d’assistents socials i moviments ecologistes o en 

l’assessorament a persones treballadores d’empreses com Derbi, Henkel 

o Alstom. També ha destacat en casos de participacions preferents o de 

malalties professionals, així com en la col·laboració amb associacions veï-

nals, de dones o plataformes com ADUSMIC. Avui està plenament integrat 

al territori. La resta de despatxos que es van obrir van ser Rubí, Cerdanyola, 

Granollers, Tarragona, Vilafranca (primer com a despatx associat i avui dia 

en col·laboració amb Col·lectiu9) i Madrid, aquest darrer l’any 2015.

ASSEMBLEA. En aquest mig segle, el Col·lectiu Ronda ha acompanyat treballadors i treballadores MANIFESTACIÓ HISTÒRICA. El Col·lectiu Ronda va defensar els drets de Condiesel

  
   Per tots aquest motius, Col·lectiu 
Ronda, que compta també amb una 
àrea especialitzada en l’assessora-
ment i acompanyament a entitats 
d’economia social i cooperatives, 
continua fidel als seus orígens i al 
seu ideari, basat en aquest cami-
nar cap a la justícia social i fet des 
d’una mirada particular (que també 
forma part de la manera de treba-
llar): la democràcia directa, l’auto-
gestió, l’equitat de gènere, la inde-
pendència de qualsevol formació 
política, sindical o grup econòmic i 
la intercooperació. Uns valors que 
se sumen a la sensibilitat social i a 
la qualitat professional per seguir 
obrint el camí que meni cap a la 
plena dignitat de totes les persones 
treballadores. w
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El misteri àrtic del molletà Jacint Pérez Pericas (i III)

A

La investigació sobre la participació de soldats catalans a la ba-

talla de Narvik, Noruega, durant la Segona Guerra Mundial, va 

portar el fotoperiodista Ramon Renedo Yanguas a trobar el rastre 

d'un molletà, en Jacint Pérez Pericas. Després de gairebé dos anys 

d'investigació, Renedo ha pogut reconstruir una part de la seva 

història, plena encara d'interrogants, que ara publica SomMollet. 

En aquesta darrera entrega, i des de l'escenari on suposadament 

va morir el Jacint, Renedo explica com podrien haver estat els úl-

tims dies de vida del molletà. 

INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
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ØYJORD  Lloc de la mort de Jacint, aquí embarcaren les tropes de la 1a Companyia de la legió 

francesa i el batalló noruec Hyldmo. Foto:  Ramon Renedo

TOMBA ANÒNIMA  Al cementiri 

militar de Narbik. Foto:  Ramon Renedo

l mateix cementiri militar de Nar-
vik ens reunim amb en Kristoffer 
Østnes i l’Alf B. Jensen, arxiver i 
historiador, respectivament, que 

treballen pel Museu de la Guerra de la ciu-
tat. I plegats confirmen el que ja sabem: no 
hi ha cap làpida amb el nom del Jacint. Re-
correm l’indret; entre dos rierols que bai-
xen impetuosos des de Taradsfjedl, i uns 
metres més avall de la línia ferroviària per 
on encara passen els vagons de mineral de 
ferro. Repassem la història de la batalla a la 
recerca de dades i a poc a poc va prenent 
forma una hipòtesi. Sabem, per diferents 
testimonis de soldats noruecs i francesos, 
que la matinada del 28 de maig un projectil 
d’artilleria va desintegrar el capità Roger 
Guillemaine, cap de la primera companyia, 
conegut com a Gelat i va matar 5 legionaris 
més, un suboficial, un oficial naval britànic 
i va ferir 6 més. La pregunta és: Jacint era 
entre aquests desafortunats, va resultar el 
seu cos també desintegrat per l’explosió? A 
partir d’aquesta hipòtesi podem traçar un 
relat dels darrers dies de la vida d’en Jacint.

Per trencar la defensa alemanya, es de-
cideix fer el primer desembarcament de 
la Segona Guerra Mundial. El lloc triat és 
la veïna localitat de Bjervik -que en llen-
gua sami rep el nom de Ráhkka-. Bjer-
vik-Ráhkka és situada al fons del fiord 
d’Ofoten. Conserva encara una llarga i 
delicada platja de sorra, on parelles de 
frarets i altres aus marines la visiten per 
pescar i descansar. El maig de 1940, era la 
rereguarda de les forces alemanyes a Gra-
tangen i es trobava fortament defensada 
amb nius de metralladores units per línies 
telefòniques que garantien una perfecta 
coordinació de les tropes ocupants. El dia 
13 de maig de matinada, els 170 soldats, 
21 suboficials i el capità Guillemaine de 
la 1a Cia., Primer batalló de la 13 DBLE 
componen la primera i més perillosa ona-
da del primer desembarcament aliat de la 
Segona Guerra Mundial. En mig d’una plu-
ja de bales de metralladora, arriben a una 
petita cala rocosa, cent metres desplaçats 
del punt previst i es despleguen ocupant 
amb rapidesa l’indret, Prestejord. Neces-
sitaran moltes hores de combat nocturn 
per vèncer i fer retrocedir metre a metre 
les tropes enemigues en mig del foc dels 
incendis de les cases. Hi va haver escenes 
dantesques, com quan els legionaris van 
comprovar, horroritzats, que no tota la 
població civil havia evacuat el poble, com 

els hi havien assegurat. Les baixes civils 
van ser d’unes catorze persones. Alguns 
catalans, com Climent Blesa, d’Alcanar, 
van morir aquella nit. Mentre el Segon 
Batalló desembarcava més tard l'indret 
de Medby per efectuar una pinça sobre 
els alemanys, la primera companyia pros-
seguí el seu atac cap a l'interior de la vall, 
fins a arribar el seu objectiu: un turó de 
335 metres protegit per una bateria d’ar-
tilleria. Després de 10 hores de combat 
i de continus contraatacs, la unitat del 
Jacint expulsa els alemanys i consolida, 
extenuada, les seves posicions. L'endemà 
es produeix el contacte amb els batallons 
noruecs que avancen per la serra. Pel dia 
15, els aliats ocupen tota la ribera al nord 
de Narvik, en especial Øyjord, al petit fiord 
de Rombaken que tanca Narvik pel nord.  
La revenja alemanya no es fa esperar. El 
dia 15 i el 17, coincidint amb la festa na-
cional de Noruega, els avions alemanys 
bombardejaven durament Bjerkvik, Eve-
nes i Harstad, en especial la caserna gene-
ral de la 13DBLE, que perd molts oficials i 
soldats per l’atac aeri.

Però el Jacint resulta il·lès. No hi ha cap 
menció que resultés ferit ni al desembar-
cament del dia 13 ni els bombardejos dels 
dies posteriors. La primera companyia es 
prepara per a la seva segona missió: el 
desembarcament a la platja d’Orneset, a 
peu de la via fèrria i del Taraldsfjeld, una 
cresta de 457 metres on els alemanys es-
peren guanyar temps amb una doble línia 
defensiva.

Avui, el quilòmetre i mig d’aigues àr-
tiques que separen Øyjord d’Orneset es 
poden recórrer per sobre del pont Hålo-
galand, acabat el 2018, però en 1940 hi 
havia un petit transbordador que feia el 
servei entre Narvik i Bjervik. El pont en-

tra a Orneset en el mateix punt on van 
desembarcar els aliats el 28 de maig de 
1940. La primera onada de desembarca-
ment la van constituir les companyies se-
gona i quarta. La companyia del Jacint va 
ser designada com a segona onada, amb 
la missió de coordinar-se amb el batalló 
Hyldmo, la unitat noruega composta, en la 
seva pràctica totalitat, per joves nascuts a 
Narvik. Tenien confiança en si mateixos, 
ja havien vençut un cop els alemanys; po-
dien repetir la tasca i alliberar la ciutat.

Segons el capità Lapie, que anys des-
prés escriuria un llibre sobre aquells dies, 
la posta de sol de la vigília havia “pintat el 
cel amb els colors d’un quadre de Cezzan-
ne”. Aquesta va ser la darrera posta de sol 
per molts joves noruecs, alemanys i cata-
lans, entre els quals, el Jacint. La nit del 
dia 27 de maig, a les 23.20 h, una terro-
rífica esquadra britànica de tres creuers i 

sis destructors llancen tota la seva artilleria 
contra les posicions alemanyes a Taralds-
fjeld per protegir l’avanç de les llanxes de 
desembarcament, que arriben a Orneset. 
Mentre la primera onada entra en combat, 
la segona onada, amb la Primera compa-
nyia al capdavant es prepara per seguir les 
seves passes. Llavors esdevé la catàstrofe. 
De sobte, sobre la una de la matinada, els 
artillers alemanys a Orneset fan sortir del 
seu amagatall al primer túnel ferroviari un 
canó muntat sobre un vagó. Per sorpresa 
obren foc contra la platja on els soldats 
estan a punt d’embarcar. El capità Guille-
maine i molts dels seus moren destrossats 
per l’impacte. Era també la fi d’en Jacint?

Kristoffer, Alf i jo mirem l'única tom-
ba del cementeri sense un nom mentre la 
campana de l’església propera toca. Un sol-

dat française; un soldat francès. Una tom-
ba anònima. És la sepultura del Jacint? Hi 
existeix una probabilitat petita que així 
sigui. Potser no sabrem mai on és enterrat 
aquest jove molletà, però podem saber amb 
certa seguretat on i com va morir. Pensem 
en la seva família i fem allò que ells haurien 
fet de ser possible. Deixem sobre aquesta 

discreta làpida roses blanques i vermelles. 
Poc després, a l’altre costat del fiord, dei-
xem més flors sobre les aigües fresques on 
el seu cos va desaparèixer. Cínicament, el 
règim de Franco el va declarar pròfug de la 
justícia per no presentar-se a fer el servei 
militar a l’exèrcit colpista tres dies després 
de la seva mort, el 31 de maig de 1940.

Narvik va ser alliberada després del de-
sembarcament, però pocs dies després, per 
a desesperació i incredulitat dels noruecs, 
els aliats van evacuar la ciutat i la resta de 
Noruega. Mancada de recursos per conti-
nuar la resistència, Noruega va capitular. 
Narvik va restar ocupada pels alemanys 
fins al 1945. Va ser necessària la lluita de 
molts joves com el Jacint per alliberar Eu-
ropa del nazisme.

Avui, aquesta ciutat àrtica, petita i en-
voltada per una magnífica natura ha deixat 
enrere les cicatrius del passat, però no ha 
oblidat els seus protagonistes, a aquells 
que ho van donar tot perquè ells puguin 
viure en pau, joves com el molletà Jacint 
Pérez Pericas. És possible que no tinguem 
mai les seves restes físiques, però sí que 
ens queda la seva història del seu pas per 
aquestes terres i els seus fets. I és arribada 
l’hora de recuperar-ne el record, compren-
dre’l i honorar-lo.

El règim de Franco el va declarar

pròfug per no presentar-se a fer el

servei militar a l'exèrcit colpista tres

dies després de la seva mort
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VINE A BUSCAR                ELS TEUS

PANELLETS

Castanyada

Us desitgem una bona Castanyada
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Bústia

Nou conseller de Salut
La Conselleria de Salut té un nou conseller. 
Manel Balcells militant d'ERC, que substitui-
rà a Josep Maria Argimon de Junts. Les pri-
meres declaracions que ha fet el nou conse-
ller, ens preocupen perquè remarca la bona 
feina de l'exconseller Josep Maria Argimon, i 
valora positivament el model público/privat 
català. Creiem que hi ha coses a preservar 
com els magnífics professionals que tenim, 
la universalització de l'atenció sanitària i la 
recerca en hospitals públics 100%. Ara bé, 
el sistema a d'abordar diferents temes per 
millorar substancialment l'atenció sanitària 
al nostre país.

Hem de recuperar els milers de professio-
nals perduts en els últims anys. Rebaixar les 
llistes d'espera, completar els equipaments 
necessaris promesos en primària, hospitalà-
ria i altres serveis sanitaris públics. I també 
necessitem un pla per a revertir les privatit-
zacions. Cal aconseguir el 25% per a l'atenció 
primària i ampliar el pressupost del departa-
ment almenys en 5.000 mil milions d'euros 
com demana el col·lectiu de Metges de Cata-
lunya. També cal reclamar més pressupost 
sanitari, més personal assistencial i millors 
condicions laborals i retributives. Recuperar 
els consells de salut territorials i de zona per 
implicar la ciudadania en la gestió del sistema 

nacional de salut de Catalunya.
Des de Comunistes de Catalunya som 

conscients que totes aquestes mesures 
s'han de prendre gradualment en diversos 
exercicis, però ja en el 2023 s'ha de notar 
que es va en aquesta direcció. També volem 
reivindicar un millor finançament per part 
de l'Estat i reformes legislatives com és la 
derogació de la llei sanitària que permet la 
gestió d'hospitals i centres d'atenció primà-
ria (CAP) per part de la iniciativa privada. 
Comunistes sempre estarem amb la sanitat 
pública 100%. 

ÀREA DE SALUT DE 
COMUNISTES DE CATALUNYA

Promou:
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Per segon any consecutiu, Alèxia Putellas ha estat coronada com la millor 

futbolista del planeta, un títol que situa aquesta jove molletana en l'olimp del 

futbol. Després d'aconseguir la Pilota d'Or ja l'any passat, la futbolista, lluny 

d'acomodar-se en el triomf, va treballar per millorar i poder així revalidar el 

premi, com ella mateixa explicava en el seu discurs, i així, de retruc ajudar el 

seu equip. Amb les seves paraules, que de ben segur van ser escoltades per 

molts joves esportistes, Putellas dona una valuosa lliçó: posar per davant 

el valor de l'esforç al de l'èxit d'un mateix i el del bé comú de l'equip al de 

l'individualisme mal entès. Com també va mostrar en el moment de rebre 

el guardó, l'agraïment i l'amor per allò que es fa són dos dels motors més 

potents que poden impulsar una trajectòria fins als cims més elevats.    

PUTELLAS, EL VALOR DE L'ESFORÇ 

Editorial

es que La Nau va tancar ara ja 
no recordo ni quants anys fa, i la 
República –al barri de l’estació 
de França– va deixar de tenir un 

espai i una persona professional que acom-
panyava joves, a Mollet ja no hi ha local per a 
gent jove. Vull dir en exclusivitat. No n’hi ha. 
Existeix l’Era, que des de fa molts anys acull di-
verses entitats com l’esplai Tuareg, Castellers, 
Gegants, Diables i moltes més, a banda d’un 
punt d’informació i algun servei per a joves.

Però Mollet, amb 51.000 habitants, es me-
reix i necessita aquest ateneu, espai, seu, lo-
cal, o com li vulguem dir. Un lloc de referència 
on poder desenvolupar inquietuds, plantejar 
dubtes, rebre informació, i crear. Crear, com-
partir, fer xarxa, sentir-se tribu. Un lloc de 
trobada per ser escoltat i escoltada, per par-
ticipar, per trobar respostes, per obtenir re-
cursos, suport i ajut, i per donar oportunitats.

Un element fonamental per a Mollet en Comú 

Un espai jove!
són les polítiques de joventut. I des de fa anys 
a Mollet hi ha un gran buit i ha quedat enrere. 
S’ha de fer un salt endavant i cap amunt. Han 
d’abastar diferents dimensions. Han d’arribar 
a tots i totes. Plantegem un ampli equip de 
professionals multidisciplinari, que puguin 
acompanyar en temes d’estudis, de feina, de 
salut mental, sexualitat, d’habitatge, de crei-
xement personal, de lleure, d’oci... i molts 
més. En definitiva, en desenvolupar-se.

Mentre es planteja construir i construir, crec 
que hem de recuperar. Recuperar espais en de-
sús, ocupar l’espai públic, i obrir nous espais. 
És necessari un espai de referència per al jo-
vent de Mollet. On hi hagi serveis exclusius per 
a ells i elles, i també que sigui un entorn segur, 
de respecte, de confiança, i confident.

Un equipament del jovent i per al jovent, 
perquè se’l facin seu, perquè es pugui auto-
gestionar. I també perquè es puguin treba-
llar tots els aspectes d’aquesta franja d’edat 
(12-30) i en un moment vital tan important. 
Aspectes com la salut, el treball, la sexualitat, 
el sentit crític, formació, i molts d’altres, tam-
bé l’oci. Un lloc de creació i expressió cultural 
i social, que transformi la vida juvenil, i que 
millori la realitat actual.

Treballarem perquè sigui una realitat.

D

MARINA

ESCRIBANO
Candidata de Mollet en Comú

L'entorn urbà, sovint, no és 

l'ideal per a les necessitats dels

gossos i això genera tensions

en l'ús de l'espai públic

aig néixer i viure la primera in-
fància en una casa amb graner, 
celler, quadra, corral i corrali-
na. A banda d’una egua, porcs, 

conills i aviram, hi havia un gos petaner de 
pèl negre que ocasionalment entrava a l’es-
pai d’habitatge i s’instal·lava sota la taula o 
vora el foc.  En anar a viure a Barcelona, el 
gos es va quedar a viure a la casa amb els 
nous estadants. A ciutat, en el camí cap a 
l’escola, un pastor alemany que vigilava un 
magatzem de fusta, em bordava gairebé 
cada dia en passar per davant la seva porta, 
fins que vaig optar per canviar de vorera i 
anar a pas lleuger per aquell tram de carrer.  
Aquestes han estat les relacions més dura-
dores que he tingut amb els gossos.

La convivència dels gossos amb els hu-
mans va començar fa milers d’anys, abans 
que els de la nostra condició tinguéssim 
casa fixa; de fet, va ser la primera espècie a 
ser domesticada i aquesta simbiosi s’ha es-
campat per tot el planeta. Llarga és la llista 
de com les habilitats dels cans ens han estat 
útils: com a animals de guarda, per treba-
llar, per caçar o per vigilar i conduir el bes-
tiar, per rastrejar o com a simple company 
de vida. En aquests darrers temps l’ús de 
gossos com animal de companyia ha cres-
cut exponencialment.  M’atreveixo a dir que 
la consciència animalista i el benestar emo-
cional que proporciona tenir-ne cura han 
estat les causes principals d’aquest incre-
ment. Els vincles que s’estableixen entre les 
persones i les seves mascotes acostumen a 
ser molt estrets, de fet hi ha qui considera 

V

ADOPTA UN FANAL

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

l’animal com de la família.
L’entorn urbà, sovint, no és l’ideal per 

a les necessitats dels gossos i això genera 
tensions en l’ús de l’espai públic. A banda 
de les normatives d’àmbit nacional i mu-
nicipal que regulen la tinença i la protec-
ció dels animals, a Mollet s’han generat 
campanyes i programes per regular-ne la 
convivència i funcionen quatre correcans 
on els animals poden córrer lliurement, fer 
les seves necessitats i socialitzar-se. Mal-
grat tot, la ciutat està plena de deposicions 
i miccions canines. Les reiterades campa-
nyes de conscienciació i algunes de sancio-
nadores han fet reduir les caques, és força 

habitual veure com els propietaris consci-
ents les recullen i alguns hi aboquen aigua, 
però les pixarades es toquen les unes a les 
altres. No hi ha paret, arbre, fanal, pilona 
o columna que s’escapi de rebre alguna 
ruixadeta d’orina canina, dia si, dia també. 
Una orina que fa pudor i és altament cor-
rosiva i deteriora constantment el mobili-
ari urbà públic i espais privats.
Confio que la bona sintonia que sembla 
que hi ha entre les entitats animalistes i 
la Regidoria de Respecte Animal trobin la 
manera de resoldre aquest greu problema. 
Els suggereixo que mentre no trobin una 
solució engeguin una campanya que digui: 
Si ja tens gos, adopta un fanal.

CIBERACTIVITAT @DiariSomMollet 

Ara que amb el canvi de govern 
@territoricat i l'@incasolcat
 passen de @JuntsXCat
 a @Esquerra_ERC Hi ha una 
oportunitat per la receptivitat que 
tant reclamàvem per acabar amb els 
conflictes ambientals i la destrucció del 
territori. Ho veurem? #SalvemelCalderí

Salvem El Calderí @SOS_Elcalderi
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empre he cregut que la política 
municipal és la més propera, la que 
mira als ulls. La que més connecta 
amb la realitat, la que es desviu per 

transformar i millorar la vida del veïnat i la 
veritable palanca de transformació de pobles 
i ciutats. Camins i objectius moltes vegades 
gens fàcils, però enormement motivadors.

La clau de la política municipal és sense 
cap mena de dubte, escoltar i explicar. Des 
de l'empatia i la responsabilitat. Valors fona-
mentals i necessaris per fer les coses bé, i us 
asseguro que ens desvivim perquè així sigui.

Escoltar i explicar va ser i serà sempre el 
motiu del nou espai de participació ciuta-
dana Alcaldessa en Directe i que vam poder 
estrenar el dilluns 17 d'octubre a l'Ateneu 
Gran. Un espai de participació on, des del go-
vern municipal, vam tenir l'oportunitat d'ex-
plicar temes rellevants que estan passant i 
passaran a Mollet i on, encara més impor-
tant, els veïns i veïnes vau poder preguntar, 
comentar i dir el que consideràveu necessari 
per construir plegats la nostra ciutat.

Gràcies infinites a tots els que us vau apro-
par per escoltar i per explicar-nos, també, com 

Escoltar-vos: la meva prioritat
veieu la nostra ciutat: civisme, accessibilitat, 
manteniment... Totes les aportacions fetes des 
del positivisme i d'una manera constructiva. 
Totes les aportacions unides en un únic objec-
tiu: fer de Mollet cada dia una ciutat millor.

Durant la sessió vam poder explicar coses 
fantàstiques que han passat i que passaran a 
la ciutat els pròxims mesos: 9 milions d'eu-
ros d'inversions que milloraran notable-
ment el nostre espai públic i els nostres equi-
paments. Obres com l'arranjament d'Arcadi 
Viñas, la reurbanització de diferents carrers 
i places, com el carrer Brodadores o la plaça 
Onze de Setembre, la vianalització de l'en-
torn de l'església, un nou correcà a Can Bor-
rell, la climatització d'equipaments i l'acces-
sibilitat de més de 100 passos de vianants...

També vam tenir l'oportunitat d'explicar 
que estem convençuts i convençudes que 
l'opinió dels nostres veïns i veïnes és el mo-
tor que fa transformar Mollet. Que la vos-
tra veu compte. I és per això obrim un nou 
procés participatiu pels pressupostos per 
l'any 2023. Us convido a participar. Troba-
reu tota la informació als canals oficials de 
l'Ajuntament. Fins al 15 de novembre, tots 
els molletans i molletanes a partir dels 16 
anys podreu prioritzar 3 projectes de ciutat, 
entre 12. Tots els projectes del llistat, sorgits 
i recollits de peticions ciutadanes recollides 
des del mes d'abril.

Compto amb tots vosaltres per fer front als 
grans reptes que tenim al davant.

S

MIREIA

DIONISIO
Alcaldessa de Mollet del Vallès

Cap senyera tan suau
com els càntics de Maria.
L’amor creava el cel blau
quan els càntics concebia.

Canteu, escolans, si us plau.
Jo no en soc, i me’n faria
pel goig d’atènyer la pau
cavalcant la melodia.

Deu-nos ales, Montserrat.
Desferma`t, Cavall Bernat:
l’eternitat ens espera.

Deixats els darrers estels,
amb un seguici d’anhels
retrobarem la senyera.

Manuel Bertran i Oriola

ontserrat no és només el nom 
d’una muntanya i de la Mare 
de Déu, és la consciència dels M

MONTSERRAT

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

catalans que aquest nom programa en el 
desenvolupament de la seva vida. Hi ho fa 
poèticament amb l’acompanyament de la 
música. La importància de la paraula que 
neix en la muntanya, es consolida mística-
ment amb la música i convida les persones 
a retrobar-se en la història, “retrobarem 
la senyera”.  La nostra bandera és la imat-
ge de la nostra identitat i el poeta Manuel 
Bertran i Oriola (1901-1976) ens convida 
a reflexionar-hi. És un poema d’un missat-
ge religiós que escrivia omplint els temps 
lliures que li deixava la seva feina. Poeta 
autodidacta, lector enamorat de Ramon 
Llum i Sant Joan de la Creu, que li dona-
ven a la seva identitat la força de sentir-se 
català. La poesia catalana és germana de 
totes les llengües del món que són guies 
dels éssers humans en la recerca del seu 
destí. La poesia és universal en cadascun 
dels seus idiomes.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art 

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

FE D'ERRADES. En l'edició 1053, a la notícia sobre la candidatura d'Andreu Monzó a l'Alcaldia de 
Martorelles per Junts per Catalunya, cal afegir que el 1979 es va presentar a les llistes de la UCD.
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Una molletana al Rally CatalunyaDoble medalla per Judit i Marta Sallent
La copilot Lorena Romero està participant en 

el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada aquest 

cap de setmana. La molletana i el pilot Micky 

Labarias competiran entre dijous i diumenge a 

bord d'un Peugeot 208 Rally4.

Les patinadores de Sant Fost Judit i Marta Sallent van obtenir dos 

podis a l'Open Internacional Hettange-Grande, celebrat a aquesta 

localitat francesa. Judit Sallent va guanyar la categoria cadet de Solo 

Dance, mentre que la seva germana Marta va pujar a l'últim calaix del 

podi a la categoria sènior de la mateixa modalitat.

Alèxia Putellas fa història i guanya 
la segona Pilota d'Or consecutiva
MOLLET. Alèxia Putellas va guanyar 

la Pilota d'Or femenina 2022, que 

l'acredita de nou com a millor ju-

gadora del món. La molletana va 

recollir dilluns la seva segona Pi-

lota d'Or consecutiva, una fita que 

cap futbolista havia aconseguit 

abans. La del Barça va ser la més 

votada per periodistes esportius 

de tot el món, per sobre de Beth 

Mead i Sam Kerr, que van tancar 

el podi.

Putellas va rebre de nou la Pilota 

d'Or en una gala celebrada dilluns 

al vespre al Teatre de Châtelet de 

París, on va recollir el premi de la 

mà de l'exfutbolista ucraïnès An-

driy Shevchenko. Tot seguit, va 

poder gaudir d'un vídeo on la seva 

família, companyes i altres perso-

nalitats del món del futbol van ala-

bar a la jugadora blaugrana, inclo-

ent-hi imatges gravades a la ciutat 

de Mollet.

En el discurs d'agraïment, que 

Alèxia Putellas va realitzar en cas-

tellà, català i anglès, la jugadora va 

tenir un record per la seva família, 

les seves companyes, el cos tècnic 

del Barça i el club blaugrana en ge-

neral. La millor futbolista del món 

explica que des que va guanyar 

el premi l'any passat ha treballat 

fort per repetir-lo: "Jo mateixa 

em vaig proposar millorar per 

posar-ho al servei de l'equip i 

veure-ho recompensat m'enor-

gulleix". Tot i això, la molletana 

reconeix que no s'esperava tornar 

a guanyar el guardó: "El 5 de juliol 

em vaig trencar el genoll i vaig 

pensar que això no seria possi-

ble. Creia que es recordaria el 

més recent, l'Eurocopa". 

Putellas també ha fet balanç 

de la recuperació de la seva lesió, 

afirmant que "va bé", però que vol 

tornar aviat: "Trobo molt a fal-

tar tots aquests moments, sen-

tir-me futbolista. A mi m'agrada 

parlar al camp i espero tor-

nar-hi aviat".

Un any amb alts i baixos
El jurat ha valorat el gran rendi-

ment de Putellas durant la prime-

ra part de l'any, on va capitane-

jar al Barça a la seva tercera final 

de la Champions, a més d'aconse-

guir la Lliga, la Copa de la Reina i la 

Supercopa Espanyola. El 2022 de 

la molletana es va tòrcer a l'estiu, 

amb una lesió de llarga durada al 

genoll, que encara la manté lluny 

dels terrenys de joc.

Amb aquest reconeixement, Alè-

xia Putellas es converteix en la pri-

mera jugadora a guanyar dos cops 

la Pilota d'Or. Putellas es posa al 

capdavant del palmarès d'aquest 

premi amb dos guardons, per so-

bre de la noruega Ada Hegerberg 

i l'estatunidenca Megan Rapinoe, 

ambdúes amb un premi.  s.c.

FUTBOL  LA MOLLETANA ES CONVERTEIX EN LA PRIMERA JUGADORA A GUANYAR DOS COPS EL PREMI MÉS PRESTIGIÓS DEL FUTBOL

SEGON GUARDÓ Putellas és la millor jugadora del món per segon any consecutiu

fc barcelona

Primera Catalana

El CF Mollet UE vol 
sortir de la cua 
contra un rival dur

MOLLET. El CF Mollet UE necessita 

una victòria balsàmica que l'allu-

nyi de les últimes places. Els del 

Germans Gonzalvo van caure a 

l'últim lloc de la classificació la set-

mana passada, després de perdre 

2-0 contra el Palamós CF. Els de 

Mollet només han sumat un punt 

en els primers tres partits. Aquest 

diumenge tenen una oportunitat 

de sumar, però no ho tindran gens 

fàcil. S'enfronten al Vic UE, un dels 

millors equips de la categoria i ac-

tualment en sisena posició. 

Segon derbi vallesà 
per la UD Molletense

MOLLET. La UD Molletense vol 

aconseguir una victòria clau 

aquest dissabte al segon derbi va-

llesà de la temporada, contra el CF 

Les Franqueses, un rival dur en un 

mal moment. Els de Mollet arriben 

al partit en sisena posició amb cinc 

punts i un partit menys que la res-

ta, per la jornada de descans que 

van tenir la setmana passada. 

Segona Catalana

CF MOLLET UE - VIC UE

Diumenge, 23  12 h Mollet

MOLLETENSE - LES FRANQUESES

Dissabte, 22  17 h Mollet

"Després de la lesió
pensava que això no seria
possible, que es valoraria

el més recent, l'Eurocopa"
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MOLLET. L’Escola de Ball Dandi va 
participar aquest cap de setma-
na als Campionats de Catalunya 
de Ball Esportiu, que van dispu-
tar-se a Platja d’Aro en el marc de 
la Setmana Catalana de l’Esport. 
L'entitat de Mollet va aconseguir 
un total de 29 medalles entre el 
Campionat i la Copa de Catalunya 
i la Copa Federativa.

Els més petits de l’escola, Víc-
tor González i Delia Benito, es van 

convertir en campions de Cata-
lunya de la categoria Juvenil 1 en 
les dues modalitats (estàndard i 
llatins). Juntament amb ells, José 
Luis Pomarol i Ana Dachs van as-
solir l’or en sènior 5 estàndard 
i Miguel Ángel Martín i M. Inés 
Pérez van ser tercers.

A l'apartat de subcampionats, 
Arnau García i Lídia Benito ho van 
aconseguir a Júnior 2 en les dues 
modalitats (estàndard i llatins) i 
Marcel Millet i Mònica Gemas van 
aconseguir un doble subcampio-
nat, en finalitzar segons a les dis-
ciplines estàndard i de balls llatins 
de la categoria Youth. A la matei-
xa categoria, Marc López i Carla 
Castellano, van pujar al podi amb 
una tercera posició a estàndard.

Podis també a les copes
L'escola també va participar Copa 
Catalunya i la Copa Federativa 
amb aconseguir bons resultats. Es 
van penjar un total de 21 metalls 
entre les 8 parelles i les dues ba-
llarines solistes que van participar 
en aquestes competicions. 

L'Escola Dandi triomfa als 
Campionats de Catalunya

BALL  ELS BALLARINS DEL CENTRE HAN ASSOLIT 29 PODIS

DALIA BENITO I VÍCTOR GONZÁLEZ

escola dandi

El Triatló Sant Gervasi 
assoleix un doble ascens
MOLLET. Els dos equips elit del Tri-
atló Sant Gervasi han aconseguit 
l'ascens de categoria a la Lliga 
Catalana de triatló. El masculí i el 
femení van sumar els punts que 
necessitaven per pujar de catego-
ria al Triatló del Prat, celebrat el 
passat diumenge.

Als dos equips del Triatló Sant 
Gervasi els hi valia amb acabar la 
prova i puntuar per assolir els dos 
ascensos. El masculí va finalitzar 

2n entre els clubs de la seva divi-
sió i en 27a plaça a la classificació 
general, mentre que el femení va 
aconseguir la 4a posició de la seva 
divisió i la 14a general.

Aquests resultats permeten als 
conjunts del Sant Gervasi assegu-
rar els dos ascensos. El femení pu-
jarà a Divisió d'Honor, la categoria 
catalana més alta, com a tercer de 
la lliga. Per la seva part, el masculí 
competirà a Primera Catalana. 

TRIATLÓ  VAN ACONSEGUIR ELS PUNTS A LA CURSA DEL PRAT

A DIVISIÓ D'HONOR El conjunt femení puja a la màxima divisió catalana

TriaTló sanT gervasi

BÀSQUET | LEB Plata

El Recanvis Gaudí 
Mollet, a mantenir 
la tercera posició

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
jugarà aquest cap de setmana per 
mantenir la tercera plaça de la LEB 
Plata que va aconseguir la setma-
na passada.

Els de Mollet es van imposar al 
CB Prat per 86-73. L'enfrontament 
al Plana Lledó va començar amb 
igualtat, arribant a posar-se per 
davant el CB Prat al final del pri-
mer període (23-24). El Recanvis 
Gaudí Mollet va imposar el seu joc 
al segon parcial assolint una bona 
renda de 10 punts al descans. Els 
molletans van centrar-se a man-
tenir l'avantatge a la segona part. 
La victòria situa els de Josep Maria 
Marsà tercers amb dues victòries i 
una derrota.

El Recanvis Gaudí Mollet visitarà 
aquest diumenge el CB Benicarló 
amb l'objectiu de sumar el tercer 
triomf, però no ho tindrà gens fàcil, 
ja que els castellonencs porten un 
3-0 i són colíders de la categoria. 

CB BENICARLÓ - CB MOLLET 

Diumenge, 23  18 h Benicarló



dV, 21 octubre 202226 ESPORTS

Ignasi i Laia Pol comencen 
l'aventura de la Panda Raid

MOLLET. L'aventura de la Panda Raid 

comença aquest divendres per l'Ig-

nasi i la Laia Pol. Els dos molletans, 

pare i filla, recorreran el Marroc du-

rant 7 dies amb un Seat Marbella, on 

esperen impregnar-se "del país i de 

l'essència dels llocs".

La Panda Raid és una cursa no 

competitiva pel Sàhara marroquí 

que es realitza exclusivament amb  

models de Seat Panda i Marbella. 

Tal com explica l'Ignasi, "és una 

prova de regularitat, es tracta 

de no perdre's". L'Ignasi i la Laia 

participen per primer cop i tenen el 

seu objectiu molt clar: "Acabar-la. 

Serà molt dur per al cotxe i per a 

nosaltres", assenyala l'Ignasi,  me-

cànic de professió.

Una experiència única
Per sobre de la competició, els dos 

destaquen la gran oportunitat de 

la qual disposen. "Anem amb una 

filosofia de respecte per la seva 

cultura", afirma el pare. L'Igna-

si creu que és "una experiència 

molt humana", ja que "la gent 

s'ajuda molt entre ella".

Per a la Laia també serà una ex-

periència especial, ja que només té 

un any d'experiència al carnet de 

conduir. Tot i això, la pilot no té por 

del repte: "M'agrada bastant con-

duir i ens anirem tornant". L'aven-

tura de la Panda Raid va començar 

fa mesos: "No només és l'experi-

ència dels 15 dies, hem estat tot 

l'any buscant patrocinadors i fent 

moltes coses", afirma la Laia.

Els dos molletans ja estan al 

Marroc per arrencar avui el raid 

de 7 dies pel Sàhara.  s.casanovas

MOTOR | Automobilisme  PARE I FILLA RECORRERAN 4.000 KM PEL MARROC EN UN SEAT MARBELLA

PREPARATS Ignasi i Laia Pol ja estan al Marroc començant la Panda Raid

s.c.

El Circuit presenta els 
seus projectes de futur
BAIX VALLÈS. "El Circuit, amb 30 

anys d'història, és un referent 

de l'àmbit de la competició, 

però ara cal anar més enllà i su-

mar nous elements, com la sos-

tenibilitat ambiental i econò-

mica". Així anunciava el conseller 

d'Empresa i Treball i president del 

Circuit de Barcelona-Catalunya, 

Roger Torrent, el nou pla estra-

tègic de l'equipament en un acte 

celebrat aquest dilluns a la recta 

principal del Circuit.

El pla pivota al voltant de tres 

eixos: el compromís amb la soste-

nibilitat, el treball publicoprivat, i 

el treball amb el territori i preveu 

una inversió de 30 milions d'euros 

en els propers tres anys.

Entre les inversions anunciades, 

destaca la instal·lació de 18.480 

metres quadrats de plaques foto-

voltaiques a la coberta de la tri-

buna principal, que inclouran un 

sistema d'emmagatzematge i car-

regadors elèctrics.

El Circuit vol també ser un refe-

rent en altres àmbits, com explicava 

Torrent: "Seguirem sent escenari 

de competicions, però volem de-

senvolupar projectes d'innova-

ció, mobilitat verda i entreteni-

ment, connectant-nos i sent més 

oberts al conjunt del país".  m.e.

MOTOR DESTACA LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

A LA LÍNIA DE SORTIDA El Circuit va presentar el seu pla a la recta principal

montse eras

Taules entre el Can Calet 
i l'Sporting Montmeló

SANT FOST / MONTMELÓ. El Barri 

Can Calet i l'Sporting Montmeló 

han signat un empat al primer par-

tit de lliga (0-0). Els gols van brillar 

per la seva absència al pavelló de 

Montmeló, en un duel que va aca-

bar amb empat a 0 i que dona el 

primer punt a ambdós conjunts.

Amb aquest punt, els dos equips 

baixvallesans se situen setens a 

la meitat de la classificació, ja que 

són els únics conjunts que han em-

patat al seu grup. 

FUTBOL SALA | Primera Catalana  EMPAT A LA PRIMERA JORNADA

La Penya Barcelonista celebra 
el 50è aniversari el 13 de novembre
La Penya Barcelonista de Mollet ja té data per la jornada de celebració 

dels seus 50 anys, el 13 de novembre. L'entitat organitzarà un dinar per 

a tots els seus membres, on s'espera la presència de penyes de tota Ca-

talaunya i de representants del club blaugrana. Santi Sánchez, president 

de la Penya, espera una gran afluència: "Volem que vingui molta gent".

ENTITATS

Derrota contundent 
de la UFS Mollet a la 
pista de Ca n'Arimon

MOLLET. La UFS Mollet ha iniciat el 

camí a Segona Catalana de la pitjor 

manera possible, amb una golejada 

en contra per part de l'Sport Sala 

Santa Perpètua, que es va endur els 

tres punts de Ca n'Arimon amb un 

marcador de 0-5. El resultat advers 

deixa als molletans com a cuers, 

però encara és la primera jornada. 

FUTBOL SALA | Segona Catalana

SPORTING MONTMELÓ 0

BARRI CAN CALET 0
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MOLLET.  L'estiu cultural de la ca-

pital baixvallesana va estar di-

namitzat amb algunes cares ben 

reconegudes, especialment en 

l'àmbit musical, tant al Mollet 

Music Week –La Pegatina, Ladilla 

Rusa i Ana Guerra– com a la festa 

major –Magö de Oz, Els Pets, Doc-

tor Prats, Las Migas...–. Tanma-

teix, la programació d'Arts i Esce-

na torna a apostar per un perfil de 

programa menys ambiciós.

Evidentment, aquesta diferència 

de cartells també és palpable en les 

partides econòmiques: mentre que 

les tres nits musicals de l'MMW 

van tenir un cost d'uns 170.000 

euros, el pressupost d'aquest Arts i 

Escena –amb una trentena d'actes– 

és de 28.551 euros. De fet, la xifra 

també és inferior a la del programa 

cultural del febrer al maig, que va 

tenir un cost de 39.699 euros (un 

39% superior).

Pel que fa a teatre i dansa, el 

programa compta amb una dotze-

na de propostes, d'entre les quals 

quatre són programades per La 

Xarxa, La Tramolla en participa en 

dues –una amb la companyia Mad 

Beats i una altra interpretada pels 

alumnes de l'Institut Aiguaviva–, 

l'Esbart Dansaire hi farà el tradici-

onal espectacle de Sant Vicenç i el 

CRA'P també hi proposa un xou al 

gener. A això, cal afegir-hi dues pe-

ces teatrals al Museu Abelló vin-

culades a l’exposició Història de 

les mans. Per últim, en resten dos 

espectacles professionals de gran 

L''Arts i escena', mancat de caps de cartell

LA VIDA ÉS UNA FORÇA OBSCURA de 

Colectivo Ameno i Danilo Facelli, programat 

conjuntament amb el CRA'P –dissabte 28 de 

gener a les 21 h a Can Gomà– X i Z són fills de la 
nit, i farts del malestar que els produeix l'excés de 
llum artificial decideixen passar a l'acció: convertir-se 
en ombres, travessar la foscor per viure en un món on 
es puguin veure les estrelles. El xou combina teatre, 
poesia, filosofia, política i humor.

NEWSIES interpretat per alumnes

de l'Institut Aiguaviva, i dirigit per 

Ferran Jiménez, de La Tramolla 

–diumenge 4 de desembre a les 18 h a 

Can Gomà– Aquest musical de Broadway, 
estrenat a Mollet el juny, relata la vaga dels 

nois dels diaris de 1899 en què els joves 
venedors es van aixecar en protesta contra 
Joseph Pulitzer i William Randolph Hearst.

        MIREIA FOWLER –divendres 11 

de novembre a les 19 h al Lledoner– 
Acompanyada de Marcos Giménez al 
piano, la cantant protagonitzarà un dels 
tres concerts de jazz del programa.

PROGRAMACIÓ CULTURAL  L'AJUNTAMENT VA DESTINAR-HI GAIREBÉ UN 40% MÉS DE DINERS PER A L'ARTS I ESCENA DEL FEBRER AL MAIG QUE PER AL PRESENT

A.K.A. (ALSO KNOWN AS) dirigit

per Montse Rodríguez i interpretat per 
Lluís Febrer –divendres 18 de novembre 
a les 21 h al Mercat Vell– L'obra tracta un 

període de l’adolescència d’en Carlos en què, 
per circumstàncies alienes a ell, en trontollen 
fonaments, les seves arrels, la seva identitat. 

En Carlos és adoptat, i els ulls dels altres li fan 
plantejar quina és la seva veritable identitat.

LA GRAN BELLEZA de Paolo

Sorrentino –diumenge 23 d'octubre a 

les 18 h al Lledoner– Primera projecció 
del cicle de cinema italià, que portarà un 

film cada mes fins al gener.

format a Can Gomà: A.K.A. (Also Known As) 

–Premi Butaca 2018– i Família Im(possible).

Per tant, tres de cada quatre xous sorgeixen 

d'entitats locals, i només la meitat d'aquesta 

darrera unitat són obres teatrals de gran format.

Teatre a banda, el jazz i el cinema italià se-

ran dos dels protagonistes d'un programa que 

també comptarà amb els concerts dels molle-

tans Leonor SS, de l'Associació Musical Pau Ca-

sals o el tret de sortida del centenari del mes-

tre Joan Abelló, amb l'exposició La col·lecció 

pintada (del 15 de desembre al 18 de juny).  i

CULTURA

Discoteca infantil a Can PantiquetEspectacle i taller de dansa familiar al Museu
Aquest divendres (17.30 h) arriba una nova 

discoteca per a petits i grans al Centre Cívic de 

Can Pantiquet, amb un espai de música i diversió per ballar en família, des dels més petits fins als 
més grans. L'entrada és gratuïta.

El Museu Abelló acull aquest dissabte (17 h) l'espectacle i 

taller de dansa Dit dit, adreçat a infants a partir dels 6 anys. La 

proposta està vinculada a l’exposició Història de les mans i pretén 

descobrir formes de relació directa amb el món i amb els altres a 

través de la pell, amb les paraules, la dansa i l'espai com a guies.

PROPOSTES CULTURALS D'OCTUBRE A GENER A MOLLET DEL VALLÈS
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MOLLET.  La botiga Abacus de Mo-

llet va organitzar el dissabte la pri-

mera marató de 12 hores de jocs 

de taula. De 10 h a 22 h, tothom 

qui s'acostés al Mercat Vell podia 

provar i jugar a una gran varietat 

de jocs de taula, a més de poder 

adquirir els jocs i participar en un 

sorteig; i no en van ser pocs qui s'hi 

van apropar, fins a 1.090 persones 

van participar d'aquesta jornada.

La marató posava a disposició 

de la gent una ludoteca de més de 

175 jocs, a més de comptar amb 

tres distribuïdores convidades 

fent demostracions dels seus pro-

ductes. Tots els participants a la 

jornada també van poder partici-

par en un sorteig d'un lot de jocs de 

taula valorat en 350 €.

Sonia Gimeno, directora de jo-

guines d'Abacus, destacava que és 

"la primera marató de jocs de 

taula" que organitzen i que el seu 

objectiu és "fer partícip a la gent 

que hi ha altres maneres de jugar 

i molts tipus diferents de jocs: 

entreteniment, d'estratègia, his-

tòrics i molts més". Gimeno afir-

mava que volen difondre els valors 

d'Abacus: "Volem promocionar 

l'educació, la cultura i el coope-

rativisme a totes les iniciatives, 

com per exemple aquesta". La di-

rectora de joguines també posava 

èmfasi en la creació d'una taula ex-

clusiva per a jocs en català: "Volem 

demostrar que també hi ha jocs 

editats en català, tant originals 

com adaptacions d'altres jocs".

Enric Gallego, de 7 anys, va ser 

un dels nens que van gaudir dels 

jocs disponibles: "Vull jugar a 

molts jocs, ara estic jugant al 

Bitmax. Has d'ajuntar les peces 

i quan en gires una, mires el 

mapa i la poses on toca".

Cal destacar que durant tot el 

mes dels jocs de taula (octubre), 

Abacus ofereix a les seves botigues 

descomptes en jocs de taula.

'Halli Galli' i 'Mascotas'
Els jocs de taula no s'aturen a 

Abacus, i la botiga molletana or-

ganitzarà dues noves sessions per 

jugar aquest dissabte: a les 12 h 

serà el torn del Halli Galli, i a par-

tir de les 18 h s'hi podrà jugar al 

Mascotas.    sergi casanovas

LÚDIC  LA COOPERATIVA VA CELEBRAR EL MES DELS JOCS DE TAULA AMB UNA MARATÓ PER A TOTES LES EDATS, I AQUEST DISSABTE PROGRAMA DOS JOCS MÉS

L'Arxiu indaga sobre
la història de Can Camp
MARTORELLES. L'Arxiu Municipal 

de Martorelles ha publicat un arti-

cle sobre la història de Can Camp, 

en el qual explica com era la Masia 

de Can Camp, qui hi vivia i quan va 

ser enderrocada.

El nom del safareig, la font i la 

zona boscosa de Can Camp prové 

d’una antiga casa que va ser derru-

ïda cap a finals dels anys 80 i, se-

gons l'article, "aquesta finca apa-

reix documentada per primera 

vegada a l’Arxiu Municipal de 

Martorelles en una Llibreta de 

comunió de l’any 1609".

El text destaca que fins a l’arri-

bada de l’aigua corrent a Martore-

lles, a finals dels anys cinquanta, el 

safareig de Can Camp fou el més 

utilitzat pels habitants del poble 

per ser el més gran.

Actualment, els terrenys són 

propietat de la família Prat Rabasa 

que van signar un conveni de ces-

sió l’Ajuntament, que en destina 

una part a horts urbans.  

PATRIMONI  LA MASIA VA SER ENDERROCADA A FINALS DELS ANYS 80 I ACTUALMENT ACULL ELS HORTS URBANS

Més d'un miler de persones 

gaudeixen de les 12 hores de 

jocs de taula d'Abacus Mollet
sergi casanovas

MARATÓ DE JOCS DE TAULA D'ABACUS  Dissabte al matí, jugant al Bitmax en família al Mercat Vell de Mollet

cedida per la família llobet / aj. martorelles

LA MASIA ELS ANYS 80 Al centre, les escales que pujaven al cup per fer vi

Votacions al concurs 

de fotos de patrimoni 

de Martorelles

MARTORELLES.  Fins al 4 de novem-

bre es pot votar al concurs de fo-

tografia Patrimoni de Martorelles, 

impulsat per l'Ajuntament. Les vota-

cions s'han de fer mitjançant el por-

tal Participa311. A través del procés 

participatiu de votació s’atorgarà un 

primer premi valorat en 100 euros; 

un segon amb una dotació de 75 

euros; i 50 euros pel tercer premi. 

Els tres premis són a bescanviar als 

comerços de Martorelles. A banda, 

les dotze fotografies més votades 

formaran part del calendari de taula 

2023 de l'Ajuntament.  
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MARTORELLES / SANT FOST.  El Grup 

de Teatre Segle XX començarà a as-

sajar a Martorelles (a L'Era Jove) a 

partir del pròxim mes de gener. El 

creixement de l'entitat i la manca 

d'espais a Sant Fost per a acollir tots 

els assajos ha fet prendre aquesta 

decisió. "Ara a Sant Fost els espais 
estan molt reduïts. Fins i tot els 
vaig demanar a l'Ajuntament La 
Llera i ens van dir que tot estava 
molt ocupat i que no ens ho podi-
en proporcionar", explica la Mari-

sol Juan, directora del Segle XX.

Amb aquesta situació, l'associ-

ació va comentar-li al consistori 

santfostenc la possibilitat d'obrir 

també una seu a Martorelles "i em 
van dir que no hi havia cap mena 
de problema", apunta Juan. Per a 

la regidora de Cultura i alcaldessa, 

Montserrat Sanmartí, aquesta deci-

sió és "molt normal" i "positiva". 

"És una entitat molt important i sí 
que ens sabria greu que deixessin 
d'utilitzar els espais del poble", 

diu la batllessa, qui remarca que ja hi 

ha altres entitats que fan activitats a 

tots dos pobles, com algunes colles.

Un dels hàndicaps amb els quals 

s'ha trobat el grup de teatre els 

darrers mesos pel que fa als usos 

d'equipaments públics són les ac-

tivitats organitzades per l'Ajun-

tament el principal dia d'assajos, 

divendres. Sobre aquest tema, San-

martí explica que els karaokes per a 

la gent gran s'han canviat als dijous.

Pel que fa al Segle XX, ser una en-

titat dels dos pobles no suposarà 

gaires canvis, tenint en compte que 

al grup sempre hi ha hagut mem-

bres de Sant Fost, de Martorelles, 

de Santa Maria, de Mollet... De fet, 

la directora recorda que si aquest 

grup ja cinquantenari ha estat de 

Sant Fost és perquè és al poble on 

van trobar-hi l'espai per actuar, 

"però també podria haver sigut 
de Martorelles". Ara bé, assajar a 

Martorelles comportarà que també 

hi hauran de fer algunes actuacions. 

Tot i que el Celler "no disposa d'un 
espai suficient per fer depèn de 
quines obres", segons puntualitza 

la Marisol Juan, sí que hi represen-

taran aquelles de petit format i amb 

menys attrezzo. La Vinya –un cop 

estigui enllestida– podria ser un 

bon lloc per actuar.    sergio carrillo

TEATRE  A PARTIR DEL GENER, DOS GRUPS ENGEGARAN ELS ASSAJOS A CARRENCÀ I HI VOLEN FER ALGUNES OBRES A MARTORELLES

El Segle XX assajarà també a Martorelles per 

la manca d'espais municipals a Sant Fost

n  Després de tres caps de setmana teatrals a Sant Fost, aquest dissabte serà el torn 
del grup local. Els joves del Segle XX representaran a les 21 h la comèdia Marta, Maria i 

Mariona, amb tres dones que viuen en el mateix pis i que relataran les seves vivències, 
amb secrets que aniran sortint a la llum. L'endemà a les 18 h hi actuaran els mataronins 
El Tranvia, amb Un petit assassinat sense conseqüències. També còmic, el protagonista 
li confesa a la seva dona que  ha matat el seu millor amic per accident, i intenten evitar 
que la senyora del difunt ho descobreixi; les infidelitats són marca de la casa al xou.

ACTUACIÓ LOCAL A LA MOSTRA DE SANT FOST

L'Escola Orfeònica 
programa música clàssica

MARTORELLES. L'Escola Orfeònica 

de Martorelles ha programat un 

gran concert musical per a aquest 

diumenge a les 11.30 h al Celler de 

Carrencà.

La soprano Mercedes Gancedo i 

la violinista Mireia Puigmal –amb 

l'acompanyament als teclats de 

Joan Ruiz– protagonitzaran l'ac-

tuació, amb un repertori variat de 

música clàssica i lírica de tots els 

temps i, evidentment, de música 

catalana.

El tiquet per gaudir de l'especta-

cle té un preu de tres euros.  

MÚSICA  EL CONCERT SERÀ DIUMENGE AL CELLER DE CARRENCÀ

MERCEDES GANCEDO

Antoni Bofill 

'Cartografia', nou single
i videoclip de Bautista

MARTORELLES. La cantautora mar-

torellesenca Sandra Bautista ha 

publicat aquesta tardor un nou 

single i el seu corresponent video-

clip. Es tracta de Cartografia, sobre 

la qual Bautista apunta: "La cançó 
estava amagada a la geografia de 
la guitarra per mostrar-me que 
tot és art en potència". La marto-

rellesenca també es mostra "molt 
emocionada", perquè es tracta del 

primer tema que produeix, enre-

gistra i edita ella mateixa, que ha 

comptat amb l'ajuda de Bartolo-

meo Barenghi als arranjaments.  

PRIMER TEMA PRODUÏT, ENREGISTRAT I EDITAT PER L'ARTISTA

IL·LUSTRACIÓ DE LA CANÇÓ

La Capella de Música 

Santa Maria actua a 

les Franqueses

MOLLET. La Capella de Música Santa 

Maria de Mollet actuarà diumenge 

(11 h) a l'Església de Santa Coloma. 

Per tretzena vegada participarà 

dels Concerts de Marata (les Fran-

queses), i enguany ho farà en re-

cord de mossèn Josep Cardús, mort 

fa dos anys. Serà el concert número 

244 d’aquest cicle que des de fa una 

colla d’anys acosta la música clàssi-

ca a aquest poble franquesí. Pelegrí 

Bernial dirigirà al violinista Gui-

llem Carmona i a la soprano Elena 

Laguna interpretant fragments de 

les òperes més populars i conegu-

des de compositors com Verdi, Mo-

zart, Mascagni, Puccini, Händel, etc. 

El concert té entrada lliure.  

La Fiveller porta una 

comèdia d'aeroports 

MOLLET. Un vol es retarda, un altre 

es cancel·la o la pèrdua d'un vol 

són històries que a diari passen 

desapercebudes i són capaces de 

treure el pitjor i el millor de l'ésser 

humà. En la comèdia Volando voy, 

volando vengo Garby Moya y Siscu 

Delgado representaran cinc histò-

ries que tenen lloc en un aeroport. 

Tot plegat es podrà gaudir diumen-

ge a les 18 h a la Sala Fiveller.  

GARBY MOYA

dissabte 29

diumenge 30

divendres 28

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

Nuvolositat abundant, 

majoritàriament de tipus 

alt i mitjà, amb algunes 

clarianes al migdia, i amb 

vents aponentats.

Cel enteranyinat de núvols 

alts, ben bé fins al vespre, 

amb vent del sud i tem-

peratures que seran més 

altes.

Les temperatures enca-

ra pujaran més, en un 

dia altre cop amb molts 

núvols de tipus alt que no 

frenaran l’acció del sol a 

migdia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 13 27ºC 14ºC 24ºC - 29 km/h SSW

DIVENDRES, 14 25ºC 15ºC 23ºC - 21 km/h NNW

DISSABTE, 15 27ºC 15ºC 23ºC - 19 km/h WSW

DIUMENGE, 16 26ºC 16ºC 22ºC - 19 km/h SE

DILLUNS, 17 25ºC 18ºC 23ºC - 27 km/h SSW

DIMARTS, 18 26ºC 17ºC 22ºC - 23 km/h SE

DIMECRES, 19 26ºC 17ºC 23ºC - 18 km/h WSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Els Castellers escalfen 
motors per a la 30a diada
MOLLET. El pròxim diumenge 30 

d'octubre tindrà lloc la 30a Diada 

de la Colla Castellera de Mollet. 

Tanmateix, els actes de la diada 

arrencaran ja dissabte. De 17 h a 0 

h es farà l'encartellada, amb cerca-

vila fins a Prat de la Riba i música 

fins a les 21.30 h. Dimarts, de 20 h 

a 22 h serà el primer assaig prepa-

ratori per a la Diada. Dos dies des-

prés, el dijous 27 i també de 20 h a 

22 h, tindrà lloc un assaig especial 

al qual es convida els assistents a 

lluir camises molones. L'entitat 

lliurarà un petit premi a la persona 

que porti la camisa més original de 

totes. De divendres 28 a diumenge 

30 serà el plat fort.  

DISSABTE SERÀ L'ENCARTELLADA, A PARTIR DE LES 17 H

L'escriptor Ramon Solsona presentava 

dijous al vespre a la Llibreria L'Illa la 

seva darrera novel·la, Temps enrere, 

publicada recentment. El llibre segueix 

la trajectòria d'una parella de llarga 

durada i els protagonistes són el Tomàs, 

l'Elvira i el pas del temps. Solsona 

destaca que "la novel·la està escrita 
del revés: comença pel 2015 i va tirant 
enrere. De manera que el lector coneix 
el futur dels personatges, però no sap 
d'on venen, quin és el seu passat".

          'Temps enrere', 
de Solsona, un llibre  
escrit al revés

s.c.r.

MARTORELLES.  Les Colles de Mar-

torelles i l'Ajuntament organit-

zaran aquest cap de setmana una 

nova edició del túnel del terror, 

amb motiu de la celebració de ha-

lloween. Serà dissabte de 20 h a 23 

h i els participants es toparan i pa-

tiran una invasió alienígena a Car-

rencà. L'entrada al passatge serà a 

les escales de la pista de bàsquet i  

els tiquets –que tenen un preu de 

5 euros i també inclouen un frànk-

furt i una beguda– s'hauran de 

comprar a l'Era Jove.

Un cop acabada la por, a mitjanit 

arrencaran quatre hores de festa 

adreçada al jovent, sota el nom de 

Collesween i amb un dj per pun-

xar-hi la música. En tot plegat tam-

bé hi col·laboren l'entitat Genis de 

l'Animació SocioCultural i el Club 

de Futbol Martorelles.

Maquillatge i castanyada
La setmana vinent continuaran els 

actes per la castanyada i hallowe-

en. Dimecres (18.30 h) a l'Era Jove 

hi haurà un taller de maquillatge; i 

l'endemà el Celler acollirà la festa 

de la castanyada del Casal d'Avis 

La Masia i Can Sunyer. Serà de 17 

h a 20 h i té un preu de 15 euros.  

Invasió alienígena 
i festa a Carrencà

POPULAR  LES COLLES CELEBREN LA FESTA DE HALLOWEEN

CARTELL DE 'TOSCANA'

CINEMA

Els films 'Toscana'
i 'The hidden',
al Baix Vallès

MARTORELLES / MOLLET. El Cicle 

Gaudí torna a deixar una nova 

projecció a Martorelles. Es tracta 

de Toscana, protagonitzada per 

Edu Soto, Malena Alterio, Fran-

cesc Orella i Pau Durà, i dirigida 

per aquest darrer. Es podrà veure 

diumenge a les 18.30 h al Celler de 

Carrencà, per 4,5 €. D'altra banda, 

AMAM i Inner Circle també projec-

taran un nou llargmetratge al Cívic 

de Can Pantiquet. Igual que en l'an-

terior, hi haurà delictes i armes, 

però el terror hi posarà una de les 

grans diferències. El film a Mollet 

és The Hidden, de Jack Sholder, 

aquest divendres a les 21.45 h.  

TERRORÍFIC  Imatge del túnel organitzat l'any passat per les colles 

aj. martorelles

L'agenda compartida 
d'equipaments, activa
MOLLET DEL VALLÈS.  El web muni-

cipal ja compta amb una agenda 

compartida d'equipaments, tot i 

que encara per completar. L'objec-

tiu d'aquesta agenda és que les en-

titats o els col·lectius que vulguin 

sol·licitar un equipament públic 

per a alguna activitat puguin saber 

quins dies està disponible abans 

de fer-ne la petició. Així doncs, el 

nou portal consta d'un calenda-

ri amb filtres per equipaments i 

pels diferents espais de cadascun 

d'aquests, perquè puguin tro-

bar-ne la disponibilitat. Amb tot, 

encara falta incloure-hi alguns 

equipaments com Can Gomà o el 

Mercat Vell, un fet que l'Ajunta-

ment explica que resoldrà "aviat".

Aquesta és una petició feta  fa 

anys per Mollet en Comú. La seva 

portaveu, Marina Escribano, con-

sidera que aquesta eina "podria 

anar més enllà", potser inclo-

ent-hi altres espais municipals 

o especificant-hi quina entitat té 

reservada cada sala. Amb tot, valo-

ra aquesta passa feta per l'Ajunta-

ment i els hi dona "un vot de con-

fiança".

Pel que fa a les entitats, n'hi 

ha diverses que asseguren que 

l'Ajuntament no els ha informat 

de la posada en marxa de l'agenda, 

com les colles de Morats i Torrats. 

No obstant això, totes dues veuen 

amb bons ulls aquest instrument 

que servirà per "gestionar actes 

futurs en els espais reals dis-

ponibles a la ciutat", apunta la 

presidenta torrada, Maria Vico. El 

seu homòleg morat també remar-

ca la importància de saber qui té 

reservats els espais: "Mai ens di-

uen per qui està ocupat i costa 

molt parlar amb aquesta entitat 

per fer un canvi de dia, perquè 

potser a ells no els importa".  

ENTITATS  ENCARA MANQUEN ALGUNS ESPAIS PER AFEGIR

Exhibició i tallers de dansa 
urbana i latin a càrrec d'SQS
MOLLET. L'escola de dansa local 

SQS Team oferirà diumenge a les 

11 h un taller i una exhibició de 

dansa urbana i latin al Jardinet del 

Casal Cultural, emmarcats en les 

activitats del Petit Casal. 

Per participar-hi, cal inscriure's 

prèviament al correu electrònic 

secretariat.elcasal@gmail.com i el 

preu de l'entrada per família és de 

8 euros, que inclou beguda i casta-

nyes. 

DANSA  SERÀ DIUMENGE AL MATÍ AL JARDINET DEL CASAL

Club de lectura de 
'Dràcula', de Bram 
Stoker, a Can Mulà
MOLLET. La Biblioteca Can Mulà - 

Jordi Solé Tura organitzarà dime-

cres (19 h) el club de lectura sobre 

Dràcula, emmarcat en el programa 

Vampirs 2022. Per participar-hi, 

cal inscripció prèvia.  

LITERATURA
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