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34,5
ÉS L'EDAT MITJANA QUE TENEN LES 
NÚVIES QUE ES CASEN EN PRIMERES 
núpcies a Catalunya. La xifra està 

un pèl per sota de la dels nuvis que 

contrauen matrimoni per primera 

vegada. En el cas d'ells, l'edat s'eleva 

als 36,7 anys de mitjana.  Aquesta 

edat és més elevada als àmbits de 

l’Alt Pirineu i Aran (amb edats de 37,2 

anys els nuvis i 35,4 anys les núvies) 

i el metropolità (36,9 els nuvis i 34,9 

anys les núvies). En l’altre extrem, els 

àmbits que presenten les edats més 

baixes al primer matrimoni són les 

Terres de l'Ebre (amb edats de 35,9 

els nuvis i 33,2 anys les núvies) i el 

Camp de Tarragona (35,8 els nuvis i 

33,4 anys les núvies).

Els casaments 
creixen, però per 
sota dels índexs 
prepandèmics
L'any passat es van celebrar al Baix Vallès 

372 matrimonis, un 17% menys que fa tres 

anys i un 39,4% més que el 2020, segons les 

dades provisionals de l'Idescat

BAIX VALLÈS. L'esclat de la pandè-

mia i les conseqüents restriccions 

d'aforament i mesures d'higiene 

van obligar moltes parelles a pos-

posar els seus casaments a l'espera 

de temps millors que els permetes-

sin celebrar el seu dia amb tots els 

seus éssers estimats. 

Després d'un any marcat per les 

cancel·lacions, la xifra de matri-

monis va tornar a incrementar-se 

arreu, i en el cas del Baix Vallès, ho 

va fer gairebé en un 40% durant 

el 2021, repecte al 2020 -l'any de 

l'esclat de la Covid- , segons les da-

des provisionals que ha fet públic 

recentment l'Institut d'Estadística 

de Catalunya (Idescat). 

Tot i aquest augment, el nombre 

de casaments continua per sota 

dels celebrats abans de l'inici de la 

pandèmia a Catalunya. En concret, 

al conjunt de municipis baixva-

llesans durant el 2021 es van con-

treure 372 matrimonis, un 17% 

menys que l'any 2019, quan la xifra 

de bodes al territori va ser de 448.

Pel que fa a les dades municipals, 

a Mollet durant l'any passat es van 

celebrar 115 casaments, un 26% 

menys que el 2019; a Martorelles 

15, un 12% menys; a Sant Fost 58, 

UNS 200 EUROS DE MITJANA ÉS EL QUE 
COBREN DE TAXA ELS AJUNTAMENTS PER A 
LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS
■ Fa anys que els matrimonis civils superen amb escreix els celebrats de forma 
catòlica. En el cas del Vallès Oriental, l'any 2021 es van celebrar 1.275 matrimonis civils 
en front dels 70 catòlics. Aquest fet ha comportat que alguns ajuntaments hagin 
pres la decisió d'incrementar les taxes per acollir aquesta mena de celebracions 
als seus consistoris. Un dels municipis que ha apujat els preus recentment ha estat 
el de Martorelles. En el darrer ple, celebrat el passat 21 d'octubre, es va donar llum 
verda per modificar l'ordenança número 13 (la taxa de celebració de matrimonis 
civils). "L'ordenança es va crear fa més de 10 anys, quan hi havia pocs casaments 

civils al municipi. Anualment s'han quintuplicat els casaments a l'Ajuntament, en 

tenim uns cinc cada mes", especificava l'alcalde de Martorelles, Marc Candela.  Així, 
a Martorelles les persones que vulguin casar-se a l'Ajuntament hauran d'abonar 
155 euros. Una taxa de la qual queden exempts els nuvis si almenys un dels dos està 
empadronat a Martorelles des de fa com a mínim 6 mesos. L'ordenança també inclou 
una taxa de 200 euros si els nuvis es volen casar al Celler (100 euros pels empadronats 
a Martorelles) i de 25 euros per amenitzar l'acte amb música. Pel que fa a altres 
municipis de l'entorn, les taxes no varien massa, tot i ser una mica més elevades. A 
Sant Fost, la taxa per celebrar el casament a l'Ajuntament és de 250 euros (preu de 
l'ambientació musical a banda), amb un 50% de descompte si com a mínim un dels 
dos residents és del poble.  Mentre que a Mollet, la taxa és de 256,29 euros, amb un 
50% de descompte si un dels dos cónjuges està empadronat a la ciutat. En el cas de 
Mollet també hi ha una bonificació del 50% si es dona el cas que els dos cónjuges 
estan en situació d'atur. Pel que fa a l'ambientació musical el cost és de 74,04 euros.

un 20% menys; a Santa Maria 3, un 

25% menys; a  Montmeló 23, un 

18% menys; a Montornès 50, un 

23% menys i a Parets 59, un 20% 

menys que l'any anterior, el 2019. 

L'únic municipi on va incremen-

tar la xifra de celebracions nupcials 

va ser a la Llagosta. En aquest cas, 

la localitat va celebrar durant l'any 

passat 49 bodes, un 26% més que 

les que es van dur a terme el 2019. 

Menys casaments que fa 3 anys
Tot i la recuperació, les xifres de ce-

lebracions matrimonials es mante-

nen per sota de les assolides fa tres 

anys, quan encara no havia apare-

gut la pandèmia. També estan per 

sota de les registrades arreu de Ca-

talunya l'any passat. 

Segons les dades provisionals 

de l'Idescat, el nombre total de 

matrimonis a Catalunya l'any 

2021 va ser de 22.848. Aquesta 

xifra representa un augment del 

51% respecte del nombre total de 

matrimonis inscrits l'any 2020, ja 

sense els efectes de la pandèmia de 

la covid-19 i amb la represa de les 

celebracions.   ANNA MIR

La Llagosta          23          28          49

Martorelles          17           6          15

Mollet         155          61         115

Montmeló          27          22          23

Montornès          65          29          50

Parets          74          45          59

Sant Fost          73          33          58

Sta. Maria de M.           4           2           3

BAIX VALLÈS             448                                 226                               372

 2019 2020 2021

NOMBRE DE MATRIMONIS AL BAIX VALLÈS

EN PORTADA
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Tributs municipals congelats per 
afrontar la crisi els pròxims mesos

ORDENANCES FISCALS 2023  COM A EXCEPCIÓ, S'INCREMENTARAN LLEUGERAMENT EL PREU DEL CEMENTIRI, DEL COMPLEX DE CA N'ARIMON I LES ESCOMBRARIES 

Gestió d'emocions de joves i adolescents Caminada contra la contaminació
Aquest diumenge, la Plataforma Mollet i Baix Vallès Respira 

organitza una caminada a l’església de Gallecs amb el lema 

Per un Mollet i Baix Vallès lliure de contaminació i males olors, 

per reclamar mesures a les administracions. La sortida serà 

a les 10 h de Prat de la Riba.

El centre cívic de Can Borrell acollirà el pròxim 10 de 

novembre (18 h) una nova xerrada del cicle Habilitats per 

a la gestió emocional, que organitza l'Ajuntament de Mollet 

i que compta amb el suport de SomMollet. El títol serà Com 

podem gestionar les emocions amb els adolescents i joves. 

SOCIETAT

MOLLET DEL VALLÈS. El Ple de 

l’Ajuntament de Mollet aprovava 

dijous per unanimitat les orde-

nances fiscals per a l’any 2023, que 

estan marcades per la congelació 

generalitzada dels impostos, taxes 

i preus públics municipals. Així 

doncs, queden congelats els preus 

que afecten, per exemple, a les es-

coles bressol, a l’Escola Municipal 

de Música i Dansa, a l’atenció do-

miciliària, a l’aigua, a les terrasses 

de l’hostaleria i a la zona blava.

D'altra banda, s'actualitzen les 

tarifes d'alguns serveis com és el 

cementiri nou i el servei d’incine-

ració, que s'incrementa un 3%. 

Els preus de Ca n’Arimon també 

augmentaran un 3% després que 

l'empresa concessionària re-

clamés un augment de les tarifes 

–en un principi del 10%–per fer 

front a l’increment de despeses 

energètiques.

Pel que fa a la taxa de residus, 

la factura s'incrementarà uns 6 

euros anuals a conseqüència de 

l'encariment de les taxes aprova-

des pel Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Oriental, que, en 

el cas de Mollet, afecta la recollida 

selectiva (paper, envasos i vidre) i 

el servei de deixalleria. Així doncs, 

l'Ajuntament ha decidit aplicar 

l'increment en aquests dos con-

ceptes i congelar la tarifa ordinal 

municipal, que inclou la gestió dels 

residus orgànics, el rebuig, la valo-

rització de residus i la transferèn-

cia a abocador o incineradora, un 

servei que també s'encarirà per la 

crisi i que provocarà un sobrecost 

de 75.000 euros que serà assumit 

pel Consistori i no es traslladarà a 

la factura del veïnat.

D’altra banda, s’amplien les bo-

nificacions socials per renda i se 

sumen als incentius, ajuts i boni-

ficacions que ja disposa l’Ajunta-

ment com la tarifació social de les 

Escoles Bressol Municipals, ajudes 

de menjador, bonificacions a ser-

veis culturals, esportius i d’oci o 

a les bonificacions en funció de la 

renda d’aigua i residus, entre mol-

tes d’altres. De cara al curs 2023-

2024, s’ampliarà a l’Escola Munici-

pal de Música i Dansa.

També es manté la mesura que 

es va posar en marxa durant la CO-

VID-19 amb bonificacions adap-

tades a situacions econòmiques i 

socials d’excepcionalitat, fruit de 

situacions sobrevingudes com un 

ERTO o un canvi substancial en la 

situació socioeconòmica d’una fa-

mília. Una mesura que permet ser 

més àgil i flexible a l’hora d’ator-

gar ajudes a famílies en situacions 

d’emergència social.

Segons el govern local, aquests 

són uns comptes "justos, realis-

tes i que consoliden l’escut soci-

al, caracteritzats per la conten-

ció fiscal dels impostos, taxes i 

preus públics municipals".  

MOLLET DEL VALLÈS. La situació 

d'alça de preus –amb una inflació 

disparada i un IPC de l'entorn del 

9%– i la incertesa de la situació 

econòmica de cara als pròxims 

mesos són els arguments que han 

fet posar d'acord tots els grups 

municipals del plenari molletà. 

Per primer cop en molts anys, el 

ple ha aprovat per unanimitat les 

ordenances fiscals, amb la premi-

sa de la contenció fiscal i la pro-

tecció de les economies familiars. 

"El futur és incert i la situació 

de l'Ajuntament tampoc és fàcil, 

però també és moment de fer 

un esforç per no contribuir a la 

pèrdua de poder adquisitiu de 

les famílies", defensava el regidor 

d'Economia, Raúl Broto. 

En l'anàlisi coincidia Marta Vila-

ret, portaveu d'Ara Mollet ERC MES, 

qui alertava però: "Una congelació 

sine die no és sostenible perquè 

l'Ajuntament necessita ingres-

sos per donar serveis i ajudar les 

famílies més vulnerables, però 

aquest any donada la situació i 

el poc marge hi votarem a favor, 

per responsabilitat", deia Vilaret. 

La portaveu republicana enume-

rava algunes de les propostes que el 

seu grup ha negociat amb el govern. 

La introducció de la tarifació social 

en altres conceptes –en aquest cas 

s'estudiarà en les tarifes de l'Escola 

Municipal de Música i Dansa–; equi-

parar les famílies monoparentals 

a les famílies nombroses; bonificar 

l'IBI per la instal·lació de punts de 

recàrrega en aparcaments d'edificis 

plurifamiliars; l'increment de la bo-

nificació de l'IAE per a les empreses 

que facin pla de transport sosteni-

ble; la flexibilització de la taxa de 

terrasses que passa a semestral, i els 

incentius per a espais comuns com 

a aparcament de bicicletes a habi-

tatges plurifamiliars, són algunes de 

les propostes dels republicans que 

s'han incorporat parcialment o to-

talment en les ordenances o de cara 

als pressupostos. 

Per la seva part, la portaveu de 

Mollet en Comú, Marina Escriba-

no, també justificava la congelació, 

arxiu

ARQUES MUNICIPALS La majoria de tributs que cobra l'Ajuntament, congelats

"Des de l'Ajuntament no 
volem contribuir a la  
pèrdua de poder adquisitiu 
de les famílies"

"La situació econòmica  
escapa del control local i 
celebrem que no s'ofegui 
més les famílies"

"Hi votem a favor per 
responsabilitat, però una 
congelació d'impostos 
sine die no és sostenible"

"Són unes ordenances 
socialment justes que 
protegeixen els ciutadans 
en situacions adverses"

"Hem volgut aportar a la 
negociació d'ordenances  
la mirada feminista,  
ambiental i social"

"El 80% de les propostes 
que hem fet, sobretot en 
ordenances verdes, han 
estat incloses"

RAÚL BROTO

EVA GUILLÉN

MARTA VILARET

NÚRIA MUÑOZ

MARINA ESCRIBANO

JOAN DAVÍ

Unanimitat per la contenció fiscal

però deixava clar que el seu grup 

no donaria suport a "una rebaixa 

fiscal perquè necessitem uns 

ingressos mínims per donar 

resposta a les necessitats de la 

ciutadania i els seus serveis",  

recordava. 

En el cas dels comuns, Escriba-

LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS, 
L'ASSIGNATURA PENDENT
n Una de les poques taxes que sí que s'encarirà lleugerament serà la de residus. 
La majoria de grups coincidien en la necessitat d'incoporar mesures que apostin 
per gravar més aquells que menys reciclen. "El preu que haurem de pagar des 

dels Ajuntaments puja i això seguirà sent així", advertia la republicana Marta 
Vilaret. "Hem d'instal·lar sistemes que premiïn o penalitzin els ciutadans per 

la generació de residus", afegia la regidora d'Ara Mollet ERC MES, qui demanava 
que se separi el pagament de l'aigua i dels residus, dos conceptes que arriben 
en el mateix rebut, una proposta, però que, de moment, no ha estat acceptada. 
"Haurem de redissenyar el sistema amb nous mètodes de pagament lligats 

a la quantitat de residus que cadascú genera", admetia el regidor de Justícia 
Ambiental, Raúl Broto, qui esmentava el nou contracte de la gestió de residus 
que s'està treballant com a una oportunitat per introduir novetats. 

Continua a la pàgina 6 
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no indicava que el seu grup ha vol-

gut aportar a la negociació la mi-

rada feminista, ambiental i social. 

Entre les propostes, una de genè-

rica a l'ordenança general perquè 

es tingui en compte la possibilitat 

d'excempció d'impostos parcial o 

total en casos de famílies en situa-

cions excepcionals. El govern local 

també s'ha compromès a incorpo-

rar o estudiar més endavant altres 

dels suggeriments dels comuns 

basats en la idea de "qui més be-
neficis té més paga". Aquests 

serien intensificar les inspeccions 

de pisos buits per saber quins són 

susceptibles del recàrrec del 50% 

de l'IBI que ja existeix, i encarir la 

taxa que paguen els bancs per tenir 

caixer automàtics al carrer. També 

s'ha pres el compromís d'iniciar 

una auditoria de gènere de les or-

denances per veure quin impacte 

hi ha en homes i dones i saber si hi 

ha un possible biaix. 

La regidora de Ciutadans, Eva 

Guillén, destacava que aquestes 

eren unes ordenances marcades 

per una situació "que escapa del 
control del municipi" i celebrava 

que "no s'ofegui més les famílies 
amb els impostos municipals". 

En el seu cas, el regidor de Junts 

(PDeCAT), Joan Daví, donava su-

port a les ordenances perquè "el 
80% de propostes que vam fer, 
sobretot en ordenances verdes, 
estan incloses i la contenció fis-
cal també és important en un 
moment econòmic difícil per a 
les famílies", deia.

Per concloure, la portaveu de 

Podem i membre del govern local, 

Núria Muñoz, reblava: "És una 
proposta socialment justa que 
referma el compromís per posar 
mesures que protegeixin els ciu-
tadans en situacions adverses, 
potencia l'energia verda i tre-
balla per mantenir la protecció 
social amb bonificacions dels 
impostos. Són realistes i estan 
preparades per donar suport a 
la ciutadania", concloïa.  

Ve de la pàgina 4

Els Next Generation, una 
oportunitat per renovar un 
parc residencial poc eficient
BAIX VALLÈS. A Catalunya, el 60% 

del parc d’habitatges és anterior al 

1980, data en què l’aïllament tèr-

mic va començar a ser obligatori. 

Això fa que mantenir alguns dels 

habitatges més antics pel que fa a 

la calefacció, refrigeració i aigua 

calenta sanitària, obligui a generar 

10 vegades més energia que per a 

un habitatge nou, molt més efici-

ent. Aquesta és una de les dades 

que es va exposar la setmana pas-

sada en la jornada organitzada pel 

Consell Comarcal i la delegació del 

Vallès Oriental del Col·legi d’Ar-

quitectura Tècnica de Barcelona. 

La trobada volia donar a conèixer 

la convocatòria de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya per a la 

rehabilitació energètica dels edi-

ficis residencials, uns ajuts pro-

vinents dels fons europeus Next 

Generation. Una xerrada en la qual 

es va encoratjar els assistents a 

acollir-se aquests ajuts per tal de 

rehabilitar un parc d'habitatges 

envellit i amb dificultats d'eficièn-

cia energètica.

Segons dades de l’Oficina Comar-

cal d’Habitatge del Vallès Oriental, 

els programes 3, 4 i 5 de la convo-

catòria de subvencions per a reha-

bilitació energètica dels edificis de 

tipologia residencial, de l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya, do-

nen continuïtat a les convocatòries 

d’ajuts de rehabilitació que oferia 

l’Agència de l’Habitatge de Catalu-

nya fins al 2020, però fent especial 

èmfasi a l’eficiència energètica.

En aquesta línia s’incrementa 

considerablement el percentatge 

de la subvenció sobre el pressupost 

subvencionable, que pot anar del 

40% al 80%, i el límit màxim de l’im-

port de la subvenció, que pot anar 

de 3.000 € a 21.400 € per habitatge, 

segons les actuacions i el programa.

D’altra banda, aquestes quanti-

es de subvenció límit tan elevades 

són una oportunitat també per 

renovar i mantenir l’actual parc 

d’habitatges, especialment pel que 

fa a aquells edificis més envellits i 

energèticament ineficients, i aque-

lles comunitats que tenen més di-

ficultats per complir amb el seu 

deure de conservació.

Aquests ajuts també tenen un 

elevat component social, ja que la 

HABITATGE  EL CONSELL COMARCAL PROMOU ELS AJUTS SOBRE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

subvenció, en el cas de persones 

vulnerables, pot arribar al 100%.

Paral·lelament, s'ofereixen ajuts 

de finançament, que s’han posat 

a disposició de les oficines tècni-

ques de rehabilitació, les oficines 

d’habitatge, informació divulgati-

va, formació, eines de suport, entre 

altres. El conseller d’Habitatge del 

Consell Comarcal, Francesc Juzga-

do, apuntava: "És molt important 
fer difusió i donar a conèixer 
tots aquests ajuts per, no només 
millorar els nostres habitatges, 
sinó per millorar la nostra qua-
litat de vida i ser energètica-
ment més sostenibles”.

Per assessorar-se sobre els ajuts, 

es pot demanar cita prèvia a l'Ofi-

cina Comarcal d'Habitatge del Con-

sell Comarcal a través del telèfon 

938600708 o del correu electrònic 

habitatge@vallesoriental.cat. 

L.O.M.

HABITATGES ANTICS

68%
EL 68% DEL CONSUM DE LA MITJANA 
DE LES LLARS ESPANYOLES PROVÉ DE  
la calefacció, la refrigeració i l'aigua 
calenta. A més, segons les dades 
del col·legi tècnic, 358 comunitats a 
municipis del Vallès Oriental tenen 
obres pendents recollides als Informes 
d'Inspecció Tècnica d'Edifi cis, i un 
elevat nombre d’edifi cis d’habitatges 
més, que encara no han passat aquesta 
inspecció tot i estar-ne obligats.

CIUTADANIA

Mollet dona 
llum verda al pla 
local d'infància i 
adolescència

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha 

aprovat per unanimitat el Pla Local 

d’Infància i Adolescència (PLIA), un 

document amb una vigència de qua-

tre anys que té com a finalitat vetllar 

pels drets i les oportunitats de la po-

blació molletana de 0 a 18 anys co-

ordinant i impulsant les polítiques 

municipals per tenir cura d’aquest 

col·lectiu. El document parteix d'un 

estudi de la realitat local que incor-

pora la visió dels infants i adoles-

cents. També pretén ordenar, siste-

matitzar i valorar els recursos locals 

existents (serveis, programes...) i 

detectar les necessitats i prioritats 

existents per donar-hi resposta. El 

PLIA vol planificar de forma parti-

cipativa les polítiques cap a aquest 

col·lectiu amb mecanismes de se-

guiment i avaluació del Pla i impli-

car els agents socials del territori en 

el disseny i el desenvolupament del 

document a través de la Taula Local 

d’Infància i Adolescència.

El PLIA reconeix una sèrie de 

drets dels infants i adolescents com 

el dret a l’escolta –fomentant la 

seva participació–; dret a serveis de 

qualitat; dret a un tracte just; dret a 

viure en entorns segurs i nets, i dret 

a ser infant i adolescent.

Fiscalització i seguiment
El pla es va aprovar en el darrer 

ple municipal per unanimitat, un 

suport que la regidora d’Infància, 

Núria Muñoz Herrera, va agrair 

i que considera que demostra 

que "és un pla necessari", deia 

Muñoz, qui opina que aquest és un 

pla "ambiciós i de futur”. Des de 

l'oposició, es va demanar fer un se-

guiment de les propostes i la seva 

aplicació per garantir-ne una cor-

recta execució. 

ES TRASPASSA JARDINERIA

A SANT FOST 
PER JUBILACIÓ

MÉS INFORMACIÓ     667 74 53 22
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FIRA’T
DE L’ESPELTA

DIUMENGE 13
DE NOVEMBRE DE 2022

Organitza Col·labora

Per a més informació:

www.espairuralgallecs.cat

info@espairuralgallecs.cat

Tel. 93 544 53 97

A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
DE GALLECS

ESPAI APRÈN I PASSA-T’HO BÉ! 
De les 11 h a les 12.30 h
• De la terra neix el blat, no del mercat! 
Vine a sembrar l’espelta de Gallecs, amb el Salvi i l’Isidre... 

amb el mètode tradicional i el del dia d’avui! 

• El pa pren vida! 
Taller infantil amb la Ivette del Forn i Pastisseria Prat.

 EL RACÓ DE LA CUINA! 
A les 11.30 h
• Coneix les propietats de les farines de Gallecs 
i els seus pans fets amb massa mare!  
A càrrec de Xavier Musath de Forn l’Antic.

A les 12.00 h
• Cuinem amb l’Espelta petita! 
Taller gastronòmic a càrrec de Marina Duñach.

• TASTA’M! 
Tast de paella d’espelta petita amb pa de pita i verdures de temporada  

de Gallecs acompanyat d’un got de cervesa artesana.

Preu: 4€

De les 12.30 h a les 13.30 h 
• El conillet que volia pa de pessic!
Titelles a càrrec de Cacauet Teatre.

RACÓ DE LA BIODIVERSITAT
Exposició de blats antics que es conreen a Gallecs: 
espelta, espelta bessona, espelta petita, forment, xeixa, blat Montjuic,

i blat Florencia Aurora.

EL CISTELL DE GALLECS! 
Omple el cistell de pa, magdalenes, galetes, creps!...
fetes amb les farines ecològiques de Gallecs. 

Hi trobaràs les parades de:  

• Gallecs dolç @gallecdols
• Restaurant Can Perico @canperico
• Forn i Pastisseria Prat @fornpastisseria_prat
• Forn l’Antic @lantic_forn
• Associació Agroecològica de Gallecs

   @canjornet · @obrador.gallecs · @ou_de _gallecs_eco
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Sant Fost  busca mesures per reduir 
la presència de senglars al nucli urbà
SANT FOST. Després del confina-

ment i en especial durant aquest 

darrer any, Sant Fost, com succeeix 

en altres municipis pròxims a zones 

boscoses, ha vist incrementada la 

presència de porcs senglars al mu-

nicipi, en especial a les urbanitza-

cions de Mas Corts, Mas Llombart 

i la Conreria. Però també en altres 

punts més cèntrics del poble. 

Una de les últimes zones on 

aquesta presència s'ha convertit en 

diària és a Can Corominas, on alguns 

veïns han denunciat les destrosses 

que aquests animals salvatges han 

provocat al parc i el perill que com-

porten per als infants i adults que 

fan ús de l'espai.

"A vegades, la gent  no pensa 
que són animals salvatges i que 
tenen molta força. Hem de cons-
cienciar-los perquè no s'acostin 
i no els donin menjar. El que ens 
preocupa no és que ho destros-
sin tot, sinó el perill que pot com-
portar que s'acostin a un nen que 

MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT TREBALLA AMB L'APLICACIÓ DE DIVERSES ACCIONS, COM ARA LA CAÇA , I DEMANA ALS VEÏNS QUE NO DONIN MENJAR ALS ANIMALS

DESTROSSES Els danys provocats pels senglars al parc de Can Corominas

S.V.

no llençar les escombraries on toca, 

fent així accessible aquestes deixa-

lles als porcs senglars.

Accions amb els caçadors
Per altra banda, des del govern local 

també s'han reunit amb l'associació 

de caçadors perquè s'encarregui de 

fer guaites nocturnes per identificar 

d'on venen aquests animals salvat-

ges –si ho fan pel riu o pel turó de 

Can Teià– i així poder fer actuacions 

més focalitzades i reduir l'afectació 

a Can Corominas. La caça és una 

de les altres accions en marxa. Per 

aquest motiu des de l'Ajuntament 

han acordat amb l'associació de ca-

çadors que tancaran i senyalitzaran 

els camins per indicar les batudes 

de caça que es fan durant el cap de 

setmana. També informaran la po-

blació a través de les xarxes socials. 

A banda de totes aquestes me-

sures, Sant Fost també participa 

en una investigació liderada per la 

Universitat Autònoma de Barcelo-

na. En concret, el centre treballa en 

una vacuna per esterilitzar els porcs 

senglars i reduir-ne la reproducció.  

Sant Fost serà un dels pobles que 

participarà en la segona prova pilot, 

en què es capturaran exemplars 

per ser vacunats i provar l'efectivi-

tat del vaccí.   anna mir

juga al parc", alerta la regidora de 

Medi Ambient, Margarita Santos. 

Per tal de posar fil a l'agulla a 

aquesta problemàtica, des de l'Ajun-

tament, asseguren que ja fa temps 

que treballen per trobar una solució 

eficient: "És una plaga complicada 
de gestionar. Estem en contacte 

amb diferents administracions 
per gestionar-ho de la millor ma-
nera i ens reafirmen que no hi ha 
una única solució, sinó que és la 
combinació de diferents mesu-
res el que fa que puguem intentar 
reduir els impactes i la presència 
dels porcs senglars a zones urba-

nes i periurbanes", explica la Sílvia 

Castanyer, tècnica de Medi Ambient 

del Consistori.

En aquest sentit, són diverses les 

mesures que estan duent a terme i 

que es volen aplicar. "Des del de-
partament d'Acció Climàtica de 
la Generalitat ens han recomanat 
posar-nos en contacte amb em-
preses especialitzades per cap-
turar els exemplars que venen a 
Can Corominas, perquè sembla 
que són femelles amb cries que 
s’haurien acostumat  que els ciu-
tadans els donin menjar", explica 

la regidora, qui remarca: "La qües-
tió és que els han de capturar, 
perquè si no tornaran a venir".

Una de les altres mesures té a 

veure amb la conscienciació ciuta-

dana. Des de l'Ajuntament col·lo-

caran cartells informatius, com els 

que es poden trobar a les urbanitza-

cions, amb recomanacions per a la 

ciutadania i els perills que compor-

ta entre altres, donar-los menjar o 

MOBILITAT

Preocupació per la 
pèrdua de connexió 
directa amb tren a 
l'aeroport

El Consell Comarcal i l'Associació per a la 

Promoció del Transport Públic (PTP) han 

traslladat al Ministeri de Transports, Mo-

bilitat i Agenda Urbana i la Generalitat el 

malestar dels usuaris i els municipis va-

llesans per les afectacions que s'estan pro-

duint a l'R2 arran de les obres ferroviàries 

a la Sagrera i per la pèrdua de la connexió 

directa amb l'aeroport, i els han instat a re-

visar el funcionament d'aquesta línia.

Les dues entitats assenyalen que "amb la 
segona fase de les obres ferroviàries de 
la Sagrera-Sant Andreu, al Vallès Orien-
tal patim afectacions importants en els 
serveis ferroviaris de les línies R2 Nord 
i R11 que connecten amb Barcelona i 
especialment amb l'aeroport, malgrat 
el pla alternatiu de transports posat en 
marxa". Per això demanen "un increment 
de les freqüències i del nombre d'auto-
busos entre les poblacions afectades de 
la línia R2 per les obres, així com el re-
forç del servei i la millora de l'agilitat en 
les línies R2 i R3". També insten a revisar 

la proposta d'una línia exclusiva Barcelo-

na-Aeroport, ja que suposaria el desaprofi-

tament d'infraestructures existents. 

SANITAT

Petició d'ajudes 
socials per a la salut 
bucodental i òptica 
MOLLET. La Plataforma en defensa de la sa-

nitat pública al Baix Vallès ha denunciat 

que "una part important de la població 
molletana té dificultats per a assumir les 
despeses relacionades amb la salut bu-
codental i la salut òptica". En aquest sentit, 

han proposat a l'Ajuntament de Mollet una 

partida específica en els pressupostos de 

2023, per donar ajuts per accedir a aquests 

serveis a les persones que ho necessitin, pre-

vi informe de Serveis Socials, ja que segons 

idiquen: "Ara per ara, aquests serveis no 
són finançats per la Seguretat Social". Des 

de la Plataforma recorden que ja van propo-

sar els ajuts per als pressupostos de 2022. 

SERVEIS SOCIALS

Mollet reconegut amb 
un Premi Solidari ONCE
MOLLET. L'Ajuntament ha estat un dels cinc 

guanyadors dels Premis Solidaris ONCE 

Catalunya 2022. El Consistori s'ha endut el 

guardó per la tasca de l'Institut Municipal 

de Serveis als Discapacitats. L'acte d'entre-

ga del guardó es farà el 24 de novembre a  

l'Auditori d'ONCE, a Barcelona. c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

Una vegada que s’ha produït la de-
funció, el primer pas serà aconseguir 
el certificat de defunció, que, com 
més aviat millor, s’haurà de presen-
tar en el registre civil del lloc de la 
defunció. 

El segon pas serà aconseguir el 
certificat d’actes d’última voluntat. 
Aquest certificat determinarà si el 
nostre familiar tenia testament, o no, 
i davant quin notari es va atorgar. En 
el cas de no existir testament hau-
rem de tramitar un expedient d’he-
reus abintestat.

Així mateix, haurà de sol·licitar-se el 
certificat de contractes d’asseguran-
ces del mort i que ens servirà per a 
conèixer si el mateix tenia contractat 
una assegurança de vida, o una as-
segurança d’accidents, de tal forma 

que puguem conèixer la quantia que 
li correspondria. 

Seguidament es procedirà el repar-
timent de l’herència, la qual cosa es 
farà amb base a l’assenyalat en el 
testament; o, si no existeix, haurà de 
dur-se a terme la declaració d’hereus 
i repartiment segons la llei aplicable. 

Després d’aquest procés procedirà 
el pagament de l’impost de succes-
sions, que haurà d’abonar cada he-
reu en el termini de sis mesos des-
prés de rebre l’herència.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Tràmits jurídics que seguir 
quan mor un familiar
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SANT FOST. El Ministeri de Trans·
port, Mobilitat i Agenda urbana va 
resoldre, el passat 25 d'octubre, 
atorgar provisionalment a l'Ajunta·
ment de Sant Fost 750.179,27 eu·
ros, una subvenció concedida per al 
projecte de reordenació de reforma 
i ampliació del Pavelló 1, amb la qual 
també es vol millorar l'eficiència 
energètica de l'equipament.

Segons l'Ajuntament, el projec·
te es va iniciar l'any 2014 amb el 
pla estratègic que va definir el pla 
inicial de manteniment del pave·
lló 1, redactat per la Diputació de 
Barcelona, punt de partida per a 
la realització d'actuacions poste·
riors com la substitució integral de 
la coberta, la instal·lació del nou 
paviment i de la nova renovació de 
l'enllumenat led que es va instal·
lar el 2018, entre altres treballs.

El projecte presentat per Sant 
Fost, és un dels 405 seleccionats 
per a la rehabilitació d'edificis per 
a entitats locals, encaminades a 

l'eficiència energètica dels edificis 
públics, quedant en una posició de 
95 sobre 1.065 presentats. 

Aquesta subvenció se suma a les 
ja obtingudes per al mateix projec·
te procedents del Pla Únic d'obres 
i Serveis de Catalunya (250.000 €) 

EQUIPAMENTS  L'ESTAT HA ATORGAT UNS 750.000 EUROS DELS FONS NEXT GENERATIONVIA PÚBLICA

Sant Fost rebrà ajuts europeus 
per a la reforma del Pavelló 1

aj.sant fost

VIRTUAL  Vista de l'entrada del pavelló prevista al projecte de reforma

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 
començat les obres de millora de 
la il·luminació del Parc de Can 
Sunyer. Es vol incrementar l'efi·
ciència energètica col·locant llums 
led a tot l'espai i s'il·luminaran els 
diferents recorreguts del parc, te·
nint en compte nous traçats com 
el que esdevindrà amb la cons·
trucció de la futura passera. 

MOLLET. L'Ajuntament ha tret a 
concurs les obres per millorar la 
mobilitat dels vianants al polígon 
de Can Magarola, amb un projecte 
per eliminar els escocells corre·
guts i pavimentar·los i reformar 
les voreres, l'estat de moltes de les 
quals no permet el pas de perso·
nes en condicions de seguretat. El 
pressupost previst és de 139.000 
euros IVA inclòs. 

SANT FOST. L'Ajuntament de 
Sant Fost ha instal·lat un parc de 
cal·listènia al CEM Can Lladó, just 
darrere del Pavelló 2. La instal·la·
ció consta d’una barra, paral·leles 
i conjunts de diversos elements. 
L'Ajuntament preveu inaugurar 
l'espai pròximament, un cop s'ha·
gin acabat de realitzar les tasques 
de condicionament de l’espai 
amb mobiliari urbà, il·luminació 
i vegetació. El disseny de l'espai 

Millora de 

l'enllumenat al 

parc de Can Sunyer

L'Ajuntament  

reformarà les voreres 

de Can Magarola

Instal·len un parc 

de cal·listènia 

al Pavelló 2

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

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

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

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

MOLLET DEL VALLÈS

26/10 Luis Morales Garcia 85 anys

27/10 Filomena Marín Agea 73 anys

27/10 Maria Gordi Vilardell  90 anys

28/10 Custodio Lara Robles  89 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

27/10 Francesc Pujals Matamala 88 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

25/10 Joaquina Salvador Villar 87 anys

30/10 Francisco Sanjuan Soteras 78 anys

01/11 Pilar Aguilar Sigales 82 anys

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

26/10 Ángel Tello Sánchez 65 anys

27/10 Esteban Rico Cubells 68 anys

01/11 Rosario Cruz Ramos 63 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

i una altra de la Diputació de Bar·
celona, pel programa general d'in·
versions de l'ens supramunicipal 
(533.925,06 euros). Així, en total 
per a la reforma de l'equipament el 
Consistori comptarà amb un total 
1.534.104,33 euros en ajuts.  

MOLLET. El barri de Can Borrell dis·
posarà d'un espai de lleure per a 
gossos. El govern local ha aprovat 
inicialment el projecte de construc·
ció d'aquesta zona, que s'habilitarà 
en un espai de 780 metres quadrats 
(12 metres d'amplada per 65 me·
tres de llargada) que es troba entre 
el supermercat LIDL i la benzinera 
Esclat Oil, amb accés des dels car·
rers Nicaragua i Francesc Ferrer 
i Guàrdia. Les obres inclouen el 
condicionament d'una zona verda, 
la qual està mig pavimentada, a un 
espai de lleure tancat per a gossos 
amb jocs, fonts d'aigua potable i en·
llumenat. El pressupost de l'obra és 
de 107.443 euros, IVA inclòs.

Actualment, Mollet disposa de 
quatre correcans, situats a Estació 
de França, al bosc de Can Pantiquet, 
al parc de Can Mulà i Ca l'Estra·
da. Segons els tècnics, l'execució 
d'aquests espais per a gossos "ha 

fet que en els parcs verds i in-

fantils, descendeixi la presència 

de gossos i es mantinguin en mi-

llors condicions higièniques". 

Mollet projecta un 

espai per a gossos 

a Can Borrell 

BENESTAR ANIMAL   

s'ha treballat conjuntament amb 
un grup de joves del municipi. De 
fet, la instal·lació d'aquest equi·

pament esportiu és, segons fonts 
municipals, una demanda que els 
joves havien fet al Consistori.  

s.c.r.

EXERCICI  S'hi han instal·lat diversos elements darrere del Pavelló 2 
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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

Vicenç Moretó serà el barber de 
la selecció espanyola al Mundial
MOLLET. El molletà Vicenç Moretó 

serà el barber de la selecció es-

panyola de futbol al Mundial de 

Qatar. El de Mollet acompanyarà 

la selecció en la cita mundialis-

ta i serà l'encarregat de tallar els 

cabells als jugadors. Una fita que 

Moretó considera "la cirereta del 
pastís" després d'una trajectòria 

professional de més de 30 anys, 

concreta el barber qui és el propi-

etari de la Barberia Vicenç Moretó, 

al centre de Barcelona, i també el 

director tècnic de la Barbería del 

Norte, situada a Bilbao.

Moretó, reconegut com a millor 

barber d'Espanya l'any 2014, ex-

plica que va conèixer que aniria 

a Qatar el mes de juliol: "L'em-
presa que em porta, que és una 
empresa que fabrica estisores i 
màquines des del 1909, que es 
diu Artero, són col·laboradors 
oficials de la selecció espanyola 
de futbol i gràcies a això m'han 
triat com a barber".

Segons el molletà, que qualifica 

l'oportunitat de "somni", una de 

les coses que li fa especial il·lusió 

és poder viure un mundial des de 

dintre, ja que: "És l'esdeveniment 
esportiu més important, des-
prés dels Jocs Olímpics i moltes 

persones veuran la meva feina",
assevera el de Mollet qui afegeix:

"Que a més sigui la meva selec-
ció també em fa molta il·lusió, 
perquè m'agrada el futbol i hi 
haurà jugadors del Barça a qui 

m'agradaria tallar-los el cabell".
D'ençà que va conèixer la notícia 

el de Mollet ha parlat amb diversos 

companys de professió que són 

barbers d'alguns dels jugadors: 

"Estic parlant amb els meus 
amics perquè els diguin qui soc i 
un cop allà serà seguir l'estètica 
que porten i si un dels jugadors 
em diu que li faci alguna cosa, 
trauré la meva creativitat i el 
meu coneixement". 

Tres dies al Mundial
El molletà viatjarà a Qatar el dia 

28 de novembre i tornarà el dia 1 

de desembre. En concret ho farà a 

mitjan mundial, entre el partit que 

la selecció espanyola ha de jugar 

amb Alemanya (27 de novembre) 

i el que ha de disputar amb el Japó 

(1 de desembre). El que encara no 

se sap, és si finalment la selecció 

espanyola es classifica, el de Mo-

llet haurà de tornar a Qatar per 

assessorar i pentinar de nou els 

futbolistes. 

FETS I GENT EL DE MOLLET QUE QUALIFICA L'OPORTUNITAT DE  "SOMNI", FA MÉS DE 30 ANYS QUE ES DEDICA A L'OFICI 

VICENÇ MORETÓ El molletà  regenta una barberia al centre de Barcelona

V.M.

Xerrada sobre Martí 
Pou, el primer arxiver

MOLLET. El pròxim dilluns , 7 de no-

vembre, l'espai de formació per a 

gent gran de l'Ateneu Gran acollirà 

la xerrada  sobre Martí Pou i Tor-

rents (1909-1990), el primer arxi-

ver de Mollet. L'acte tindrà lloc a les 

18 h i anirà a càrrec de la periodista 

i filòloga, Glòria Arimon. 

ACTIVITATS

Suport institucional 
de Mollet a les 
dones iranianes
MOLLET. La Junta de Portaveus de 

l’Ajuntament de Mollet va aprovar 

el 21 d'octubre, per unanimitat, una 

declaració institucional de suport a 

les dones iranianes. Es tracta d’una 

moció presentada pel grup de Mo-

llet en Comú i aprovada per unani-

mitat per la resta de grups munici-

pals. La declaració arriba després 

de la mort, el passat setembre, de la 

jove kurda Mahsa Amini, qui va ser 

detinguda per l'anomenada policia 

de la moralitat de l'Iran sota el pre-

text de dur mal posat el vel. 

EQUIPAMENTS
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MOLLET DEL VALLÈS. "Cada cop 
som més els que volem canviar 
el món". Amb aquesta declaració 

d'intencions, Marina Escribano 

Maspons tancava l'acte de pre-

sentació de la seva candidatura a 

l'Alcaldia de Mollet, que es va ce-

lebrar divendres al Jardinet del 

Casal. La presentació va aplegar 

més d'un centenar de persones i 

primeres espases dels comuns en 

l'àmbit nacional i comarcal com 

David Cid, portaveu del grup d'En 

Comú Podem al Parlament de Ca-

talunya, la diputada i portaveu al 

Congrés dels Diputats Aina Vidal, 

i el diputat al Parlament Europeu, 

Ernest Urtasun, a més d'alcaldes i 

alcaldesses com Jose Montero, de 

Montornès, i Isabel Garcia, de San-

ta Perpètua de Mogoda.

En el seu discurs, Escribano va 

destacar la feina feta per Mollet en 

Comú des de la institució i al carrer 

i la voluntat d'aglutinar "perso-
nes diverses amb visions d'es-

querres que vulguin un canvi 
per transformar la ciutat". La 

candidata dels comuns llistava les 

dificultats de cara a les eleccions 

municipals de 2023: la desafecció 

de la ciutadania envers la política, 

el discurs demagògic de la dreta i, 

a nivell local, "la maquinària de 
propaganda que té el govern de 
Mollet, que vol fer veure que tot 
està fet a la ciutat", criticava Es-

cribano, qui demanava "totes les 
mans d'aquells que estem pel 
canvi perquè totes tenim un pa-
per a fer". "És la gran oportunitat 
per sumar Mollet a l'onada de 
transformació de les ciutats go-
vernades pels comuns", afegia.

La voluntat de transformació va 

ser la idea que va planar sobre tot 

el discurs, un concepte que Escriba-

no concretava: "Quan parlem de 
transformar la ciutat ens referim 
a abordar els reptes amb valen-
tia i determinació i no de cara a 
la galeria. Nosaltres no volem 

premis sinó el reconeixement de 
la ciutadania", apuntava. Pel que 

fa als reptes, l'accés a l'habitatge, la 

pobresa energètica, l'exclusió soci-

al i l'emergència climàtica, van ser 

alguns dels enumerats per Escriba-

no, qui va refermar l'oposició dels 

comuns a la construcció del nou 

barri projectat al Calderí. "Ara no 
toca construir un macrobarri i, 
com es planteja, de cap manera". 

"No només és construir, cal man-
tenir i dignificar l'espai públic 
per a les persones", deia.

El repte de la gestió de residus, 

més polítiques juvenils, la dina-

mització de l'economia "més en-
llà de la logística", el suport a les 

entitats i la qualitat democràtica 

amb "una participació orien-
tada però no dirigida", van ser 

altres idees del parlament de la 

candidata, qui, com a cap de llista, 

es comprometia a "treballar de 
valent, amb sinceritat, transpa-
rència, diàleg, ganes i il·lusió".  

MUNICIPALS 2023  LA CANDIDATA DE MOLLET EN COMÚ ES PRESENTAVA AL JARDINET DEL CASAL

Marina Escribano vol aglutinar 
"persones diverses que vulguin 
un canvi per transformar Mollet"

Fons de compensació 
per a les víctimes 
de l’amiant
Aquest mes d’octubre s’ha 
publicat al BOE la Llei per a 
la creació d’un fons de com-
pensació per a les víctimes 
de l’amiant, que preveu l’ac-
cés a indemnitzacions de 
fons públics per danys cau-
sats per aquesta fibra tòxica 
i perillosa responsable de 
desenes de milers de morts. 
L’amiant va ser un materi-
al àmpliament usat per a la 
construcció i per la fabrica-
ció de certs components, i 
avui encara n’hi ha d’escam-
pat al nostre voltant. La seva 
toxicitat es relaciona amb la 
manifestació de certs càn-
cers i la UE calcula que l’any 
2040 haurà causat mig milió 
de víctimes mortals en terri-
tori comunitari.

La creació del fons de com-
pensació, que ja fa anys que 
existeix a altres països euro-
peus, era una llarga reivindi-
cació de les associacions de 
persones afectades i famili-
ars a l’Estat espanyol, ja que 
fins ara l’única via que te-
nien per a obtenir qualsevol 
prestació o reconeixement 
de drets era emprendre llar-
gues batalles judicials. Uns 
judicis que anaven prece-
dits de la infradiagnosi per 
part de l’INSS a l’hora d’ad-
metre l’origen professional 
de casos de mesotelioma o 
altres tipus de càncer, pato-
logies causades gairebé de 
manera exclusiva per la pre-
sència d’amiant al sistema 
respiratori. Una crua realitat 
que malauradament des de 
Col·lectiu Ronda hem pogut 
presenciar en nombroses 
ocasions, amb el doble dolor 
que això significa.

Des de la nostra cooperativa, 
amb una llarga trajectòria 
en la defensa a víctimes de 
l’amiant i  victòries aconse-
guides tant en l’àmbit labo-
ral com en el de les anome-
nades víctimes domèstiques 

(familiars) o ambientals (ve-
ïns i veïnes de poblacions 
que van acollir productors 
com Uralita), rebem amb  
satisfacció la creació del 
fons però creiem que cal ser 
prudents i caldrà esperar a 
veure com es desenvolupa-
rà el seu reglament, ja que 
serà aquí on es detallarà el 
seu funcionament. 

El preàmbul de la llei pu-
blicada al BOE ens en dona 
algunes pistes i veiem, d’en-
trada, com una passa enda-
vant que el fons reconegui 
l’amplitud de les víctimes 
esmentades com a benefi-
ciàries i no només les per-
sones que haguessin pogut 
tenir una relació laboral di-
recta amb les empreses que 
van fer servir aquest materi-
al. Igualment, creiem que és 
molt positiu que la norma 
admeti i vulgui  corregir la 
indefensió de les persones 
que van treballar exposades 
a l’amiant a empreses que 
avui potser ja no existeixen 
o han estat absorbides per 
d’altres. Tot i així caldrà ser 
cautelosos ja que un dels 
dubtes és com s’accedirà 
al fons si cal un reconeixe-
ment previ de la patologia 
com a malaltia professional 
que l’INSS denega sistemà-
ticament. Aquest pot ser 
que sigui un dels principals 
esculls a l’hora d’assegu-
rar-nos que no s’aboca a les 
víctimes a una situació de 
desprotecció.

Creiem doncs que cal ser 
prudents a l’hora de fer una 
anàlisi del fons de compen-
sació, tot i que voldríem que 
la paraula, per acabar, fos es-
perança: esperança en què 
la norma que es desplegui si-
gui eficaç i es faci d’una vega-
da per totes justícia amb les 
vides trencades per l’amiant, 
acabant per sempre més 
amb el silenci i l’oblit.

L’expert responL’expert respon

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

L.O.M.

CANDIDATA Escribano durant el seu discurs de presentació, molt centrat en la necessitat de canvi i transformació

MARTORELLES. L'Ajuntament de 

Martorelles engegarà aquest no-

vembre un procés perquè la ciu-

tadania pugui participar directa-

ment en el pressupost municipal. 

El procés començarà amb l’anàlisi 

de la situació i la definició dels ob-

jectius (Fase 0) i el primer pas serà 

la Constitució del Consell del Po-

ble, que exercirà d’òrgan motor del 

procés. Serà el dia 14 de novembre (19 h), al Celler de Carrencà. La 
següent fase serà la presentació i 

difusió del procés participatiu (del 

22 de novembre al 3 de gener) i 

fins al 3 de gener tindrà lloc la fase 

de recollida de propostes. Del 4 de 

gener al 8 de febrer es procedirà a 

l’avaluació i validació de propos-

tes. Del 9 al 23 de febrer, s'entrarà 

a la fase 4,  en què es farà la selecció 

de les propostes. Finalment, del 28 

de febrer al 16 de març serà l’hora 

de la fase de campanya; i la vota-

ció, presentació de resultats i ela-

boració de l’informe final del 2 al 

28 de març. 

Primers pressupostos 
participatius a Martorelles

PARTICIPACIÓ  ES PREVEU CONSTITUIR UN CONSELL DEL POBLE QUE FACI DE MOTOR DEL PROCÉS
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Mercat de segona mà a Sant FostMés de 350 negocis s'assessoren sobre el Kit Digital
El 6 de novembre, de 10 h a 14 h, el Pavelló 1 

de Sant Fost acull una nova edició del Mercat 

de Segona Mà organitzat per l'Associació 

del Voluntariat Social per Sant Fost, amb la 

col·laboració de l'Ajuntament i Ràdio Sant Fost.

Des del mes de gener, l'Ajuntament de Molet ha assessorat, de forma 

personalitzada, sobre les subvencions del Kit Digital a més de 350 

autònoms, microempreses i empreses a través del MolletHub. També s’han 

realitzat quatre sessions informatives presencials sobre la transformació 

digital i els ajuts del kit digital on han participat 36 negocis.

ECONOMIA

La indústria del motor mostra el seu 
potencial a l'e-Mobility Experience
MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya va acollir el passat 

cap de setmana la primera edició 

de l’e-Mobility Experience. Ho va 

fer en el marc de la vuitena edició 

del CatalunyaRX -la primera 100% 

elèctrica- completant entre tots dos 

esdeveniments un cap de setmana 

dedicat a la mobilitat sostenible i 

amb la visita de 15.173 assistents.

En ple epicentre del pàdoc del 

Circuit, lloc que va acollir totes les 

marques expositores, així com to-

tes les propostes per als assistents, 

el president de la Generalitat de 

Catalunya, Pere Aragonès i Garcia; 

juntament amb el conseller d'Em-

presa i Treball i president del Cir-

cuit, Roger Torrent i Ramió; i l'al-

calde de Montmeló, Pere Rodríguez 

van ser els encarregats d'inaugurar 

la fira acompanyats d'altres autori-

tats. 

El president de la Generalitat, 

Pere Aragonès i Garcia, afirma-

va que “la fira e-Mobility és un 

aparador del potencial de la in-

dústria de l’automoció de Cata-

lunya”, un sector  “molt arrelat, 

que ha configurat el nostre mo-

del industrial” i que “ara té un 

repte importantíssim que és fer 

aquesta transició cap a l’electri-

ficació i, per tant, ser la protago-

nista de la descarbonització del 

sector”, deia el president.

Mentre que per la seva banda, el 

conseller Roger Torrent indicava: 

“Hem excel·lit en l’organització 

de les competicions més impor-

tants del món del motor, però 

hem d’anar més enllà”. “Des del 

punt de vista de la sostenibilitat 

i la transició verda; de la genera-

ció de més activitat oberta a la 

ciutadania; i finalment, de vincu-

lació a la indústria de l’automo-

ció de Catalunya, que és una peça 

irrenunciable pel nostre país”, 

especificava Torrent qui també 

presideix el Circuit. El conseller 

va explicar que “aquests tres ele-

ments es donen a l’e-Mobility Ex-

perience i, per tant, és una gran 

demostració del que volem els 

propers anys al Circuit”.

L'alcalde de Montmeló, Pere 

Rodríguez, es va sumar en aques-

ta mateixa direcció. “Ningú posa 

en dubte que el Circuit és la seu 

natural de les grans competici-

ons de motor al nostre país. Ara 

també volem ser referència en 

la nova mobilitat, la qual s'està 

transformant, incorporant nous 

actors. El municipi de Montmeló, 

localitat que acull el Circuit, sem-

pre col·laborarà per a complir 

amb aquesta missió”, va declarar 

Rodríguez.  

MOBILITAT MÉS DE 15.000 PERSONES VAN ASSISTIR DURANT EL CAP DE SETMANA A LA PRIMERA EDICIÓ DE LA FIRA AL CIRCUIT

ACTE INAUGURAL El president, Pere Aragonès, amb l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez i el conseller Roger Torrent

circuit de barcelona-catalunya

TRIBUTS

Martorelles amplia 
les bonificacions 
per a les llicències 
de nova activitat

MARTORELLES. El ple de l'Ajunta-

ment de Martorelles va aprovar el 

passat 21 d'octubre les ordenances 

de 2023. Un acord que va servir 

entre altres per actualitzar les lli-

cències de noves activitats, una or-

denança que segons apuntava l'al-

calde, Marc Candela, tenia "més de 

20 anys".  La proposta ha suposat 

incorporar modificacions en el text, 

així com noves bonificacions per 

a les persones que es decideixin a 

iniciar o fer-se càrrec  d'una nova ac-

tivitat al municipi. Així, s'incorpora 

una bonificació del 20% sobre el to-

tal de la quota als titulars de 30 anys 

o menys edat, i una del 100% per 

a canvis titularitat entre cònjuges 

per causa de mort. Una bonificació 

també del 100% per les activitats 

sense ànim de lucre i pels canvis de 

titularitat de l'activitat per cònjuges, 

o ascendents o descendents reco-

neguts legalment. Així com una del 

90% per a noves activitats o comer-

ços alimentaris amb procés d'elabo-

ració pròpia amb obrador al mateix 

municipi. Mentre que en el cas de 

trasllat d'una activitat dins el terme 

municipal, per a persones en situa-

ció d'atur quan obrin l'activitat, per 

aquelles empreses que es declarin 

responsables amb el certificat eco 

de gestió i d'auditoria que dona la 

Unió Europea i les instal·lacions que 

es moguin dins de l'àmbit del treball 

social, la bonificació serà del 75%. 
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

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

LUNES 11.00 - 13.00 H
MARTES 18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES 18.00 - 20.00 H
JUEVES 17.00 - 20.00 H

VIERNES 11.00 - 13.00 H

1er SÁBADO 11.00 - 13.00 H
del mes

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

MARTES 20.00 - 21.00 H
JUEVES 20.00 - 21.00 H

1er SÁBADO 09.30 - 10.30 H
del mes

Información al:
93 593 99 50

Nova estratègia de la 
Cambra per obrir-se a 
tot el teixit productiu
La Cambra del Vallès Oriental està 

impulsant una nova estratègia cor-

porativa amb l'objectiu d'obrir-se 

a tot el teixit productiu i acostar 

l'ens a autònoms i empreses. Per 

fer-ho ha iniciat una campanya 

multimèdia per destacar les inici-

atives i els serveis que s'han creat 

els darrers tres anys per ajudar les 

empreses a impulsar el seu creixe-

ment, ser més resilients i superar 

les dificultats provocades per la 

conjuntura econòmica.

L'objectiu d'aquesta transfor-

mació és reforçar el paper de la 

Cambra del Vallès Oriental perquè 

contribueixi a socialitzar i forjar 

aliances entre el teixit empresa-

rial. Concretament, la Cambra ha 

deixat de ser una corporació cen-

trada a tramitar i gestionar forma-

ció per "promoure l'acompanya-

ment i la creació de riquesa per 

a les empreses, amb una visió 

proactiva i que aposta per les 

noves economies, la innovació i 

la internacionalització".

En aquest sentit, la corporació as-

segura que ha passat de "destinar 

tres quartes parts del seu negoci 

a l'economia tradicional i la ges-

tió administrativa de certificats i 

formació, a situar la internacio-

nalització, la millora de la com-

petitivitat i les noves economies, 

i la innovació com a nous eixos 

estratègics d'actuació".

La campanya multimèdia, amb el 

lema La Cambra de tothom, remar-

ca les iniciatives i els serveis posats 

en marxa els últims anys per teixir 

les bases d'un nou model econòmic 

basat en el coneixement, més inter-

nacionalitzat, socialment respon-

sable, sostenible i d'alt valor afegit. 

Tot plegat coincideix també amb 

la renovació de la identitat cor-

porativa de la Cambra del Vallès 

Oriental, que no només se centra 

en aspectes visuals i gràfics, sinó 

també en la missió, els valors i la 

cultura organitzativa de l'ens. 

EMPRESES LA INNOVACIÓ ÉS UNA DE LES APOSTES DE L'ENS

La comarca tanca el 3er trimestre 
amb més de 154.000 llocs de feina
El Vallès Oriental ha tancat el ter-

cer trimestre de 2022 amb més de 

154.000 llocs de treball, la tercera 

xifra més elevada des del 2008, i 

gairebé 186.000 afiliats, la xifra 

més alta per aquest mes des del 

2012; mentre que la xifra d’empre-

ses es manté pràcticament idènti-

ca a la registrada ara fa un any.

Aquestes són les principals con-

clusions de l’Informe trimestral 

del teixit empresarial i mercat del

treball al Vallès Oriental elaborat 

pel Gabinet d’Estudis Econòmics 

de la Cambra de Barcelona. 

Així, segons aquest estudi, el 

nombre total de llocs de treball 

(afiliacions a la Seguretat Social 

segons seu de l'empresa al règim 

general i al règim especial de tre-

balladors autònoms) a la comarca 

ha augmentat un 2,8% el 30 de se-

tembre de 2022 respecte a un any 

enrere. Aquest creixement, però, 

és menys notable que el registrat 

pel conjunt de Catalunya (3,6%).

Pel que fa al nombre d’empre-

ses (comptes de cotització) a la 

TREBALL MENTRE QUE EL NOMBRE D'AFILIATS S'ENFILA FINS ALS 186.000, LA MÉS ALTA DES DE 2008

ARXIU

INDÚSTRIA

Per sectors econòmics, el teixit 

empresarial respecte a l’any an-

terior ha augmentat a la construc-

ció i a l’agricultura (2,8% i 8,0% 

respectivament) i als serveis s’ha 

mantingut (0,0%), mentre que a la

indústria el nombre d’empreses 

ha disminuït (-1,4%).

Mentre que pel que fa als afiliats, 

aquests han augmentat un 2,1% a 

la comarca respecte a un any en-

rere, fins a les 185.794 persones a 

finals de setembre de 2022, la xifra 

més elevada per aquest mes des 

del 2012. 

30.000 desplaçaments
Per atlra banda, si es comparen 

les afiliacions segons seu social i 

per residència padronal, el nom-

bre és superior en el segon cas 

(un 21% més); el motiu de la dife-

rència és que molts treballadors/

des residents al Vallès Oriental es 

traslladen a una comarca diferent 

per treballar. Aproximadament, 

l’estudi estima que uns 30.000 es 

desplacen fora de la comarca. 

comarca a finals de setembre de 

2022 s’ha mantingut pràcticament 

estable respecte a un any enrere, 

fins a les 11.768 empreses (quin-

ze comptes de cotització més res-

pecte a l’any anterior, un +0,1%); 

aquesta evolució és menys intensa 

que la registrada pel conjunt de 

Catalunya (0,9%). 

La rancúnia ens emmalalteix
Tot  i que la rancúnia sigui quelcom ben ne-

gatiu per a qui la rep, és un autèntic verí per 

qui la sent dins seu. La rancúnia no solament 

ens fa sentir malament, també ens fa perdre 

temps i energia en retrets i acusacions, ens 

provoca amargor i ens influeix negativament 

en la nostra salut física i emocional.

Si simplement enfadar-nos ja ens genera rigi-

desa corporal, augment de la pressió arterial, 

tensió nerviosa, és a dir, estrès i limitació men-

tal, imaginem quantes conseqüències ens pot 

provocar guardar dins nostre una rancúnia 

vers algú.

Generalment, la rancúnia és l'emoció que es 

pot donar a partir d’una ferida emocional que 

no aconseguim tancar, i de la qual mantenim 

totalment vius el dolor i la ràbia. En moltes 

ocasions, la causa de la rancúnia pot ser pa-

tir un sentiment d’inferioritat, en el sentit de 

no sentir-se en el mateix nivell de condicions. 

Podria ser el cas de qui sent rancúnia vers els 

pares pel tracte rebut, contra l'exparella què 

el va trair… En tots aquests casos, el protago-

nista de les situacions es veu com a perdedor 

i, com a conseqüència, la rancúnia apareix 

amb la finalitat d’equilibrar la balança i poder 

deixar de sentir-se perjudicat.

La rancúnia sempre va acompanyada d’una 

dificultat a l'hora de passar pàgina, perdonar 

i oblidar. Qui té tendència a sentir rancúnia, 

acostuma a ser qui viu molt enganxat al pas-

sat i amb poca confiança vers la vida i el futur. 

Sentir així, no solament afecta la nostra rela-

ció amb qui culpem del nostre estat, sinó que 

també ens bloqueja respecte d’altres relaci-

ons socials.

L’única solució efectiva és el perdó, la qual 

cosa no vol dir ni acceptar o bé justificar 

conductes ofensives, ni demostrar debilitat, 

ni oblidar el que s’ha viscut. El perdó implica 

reconèixer-se a si mateix en aquella situació 

negativa, entendre què ens intenta fer veu-

re respecte de nosaltres, saber concretar-ne 

l’aprenentatge i portar a terme la decisió de 

canvi emocional que correspongui. I això és 

el que en podem treure de positiu d’aquesta 

emoció tan negativa, doncs, ens parla de les 

necessitats pròpies insatisfetes. 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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Més enllà dels valors tradicionals associats al fet casteller –força, equilibri, 

valor i seny– els castellers són exemple d'esperit de superació, de resiliència 

i d'esforç. Diumenge, la plaça Prat de la Riba va viure l'escenificació de tots 

aquests valors amb una diada castellera històrica. Els Castellers de Mollet 

aconseguien la millor actuació dels seus 30 anys de trajectòria i, a més, ho 

feien a casa. Per arribar fins a aquesta fita els de la camisa verd claret han 

hagut de treballar de valent i no sempre en les millors condicions per fer-

ho. En aquest darrer any, a la colla s'hi han sumat gairebé un centenar de 

persones, un creixement que permet somiar en construccions encara més 

altes. Un somni, però, que es veu encotillat per la manca d'un espai adequat 

per poder assajar castells de més envergadura en condicions de seguretat. 

Cal, doncs, que tothom faci pinya per no deixar perdre el gran moment que 

viu la colla i consolidar-la per encarar un futur que els porti encara més alt.    

FEM PINYA

Editorial

a programació d’Arts i Escena im-
pulsada pel departament de Cul-
tura de l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès és una programació en què 

l’eix fonamental és la joventut, la seva veu, 
inquietuds, problemàtica, diversitat, inclu-
sió i la seva participació a nivell local. Tots 
aquests elements s’han tingut en compte a 
l’hora d’articular un programa que incorpo-
rés un ampli ventall de temàtica i formats 
joves coincidint amb l’any Europeu de la Jo-
ventut 2022:  

· La diversitat de llenguatges artístics en 
què els protagonistes són els joves: teatre i 
arts performatives, música i arts plàstiques.

· Les obres de teatre que tracten el prejudi-
ci, l’estigma i l’assetjament dels joves per raó 
d’origen, com A.K.A (premis Butaca, Crítica, 
TB, BBVA 2018) o gènere, com en el cas de 
la transsexualitat que planteja Família [im-

possible].
· Les propostes escèniques amb crítica 

social, política i filosòfica feta per intèrprets 
i creadors joves vinculats a la vida cultural 
de Mollet, com La Cata, amb la companyia 
molletana Cia Mad Beats; el musical Newsies, 
a càrrec dels alumnes de secundària Aigua-
viva; La vida és una força obscura, del Colec-

L'Arts i Escena dels joves
tivo Ameno i Danilo Facelli, presentada per 
CRA’P; i a nivell musical Diveu Duet amb el 
concert del 25 de novembre contra la violèn-
cia masclista o Leonor SS, la banda punk mo-
lletana amb les seves cançons provocadores. 

· La dansa i la música d’entitats molleta-
nes està representada per l’Esbart Dansaire 
amb l’espectacle de Sant Vicenç i l’Associació 
Musical Pau Casals amb el Concert de Santa 
Cecília i el de Can d’Any, totes dues entitats 
amb una important cantera de joves músics 
i dansaires.

· Pel que fa a la música, en aquesta progra-
mació s’ha apostat pel jazz en viu a càrrec 
de joves intèrprets: Mercedes La Fuente trio; 
Mireia Fowler; Swing Engine i Scaramanga 
amb Hèctor Martín i Pere Miró. 

· Per tal de poder gaudir d’espectacles de 
proximitat i viure l’acció escènica a tocar 
dels actors s’ha iniciat un nou format en què 
el públic està al mateix escenari: Cicle des de 
l’escenari. En aquest format veurem La Cata 

i La vida és una força obscura. 
· A nivell d’arts plàstiques també hi trobem 

representants joves com Trust the process, 
de Rocio Àbalos (Pokio) jove artista de Mo-
llet,  Mirada de Maru Godas, al Museu Abelló 
i Distopia d’Anna Bannana al Centre Cultural 
La Marineta, on també hi té lloc [Es]cultura, 
amb obres de Lluís Vaquero i Gery Escobar.

Esperem que aquesta programació feta 
pels joves i que parla d’ells sigui perquè 
el jovent la  gaudeixi i la resta els puguem 
comprendre, valorar i tenir-los molt més en 
compte. 

L

MERCÈ
PÉREZ

Regidora de Cultura de 
l'Ajuntament de Mollet

LA VINYETA de Manel Fontdevila

é, la crisi climàtica -una mica in-
ferior a la ceguesa dels nostres 
gestors planetaris- em té marejat 
a l’hora d’escriure aquí, a punt 

d’acabar-me els gelats de panellets. Em sento 
moderadament feliç avui i no voldria deixar 
una columna trista. El títol, manllevat de Cal-
derón de la Barca en la seva obra La hija del 

aire, ha estat inspiració per a tots els lletra-
ferits perplexos de totes les èpoques poste-
riors. De fet, jo el vaig descobrir com a títol 
d’un dels llibres avantguardistes de Rafael 
Alberti, qui també devia anar ple de perple-
xitat. En un poema dedicat a Charles Chaplin 
hi posa uns versos que també se m’han fet 
mítics des que els vaig llegir: “Lo más triste, 
caballero, un reloj:  / las 11, las 12, la 1, las 2.”  
Sí, sí, la fatalitat indefugible del pas del temps, 
que fa el seu treball mil·limètric sense parar 
ni equivocar-se. Qui ens equivoquem som 
nosaltres. De què dimonis omplim el nostre 
temps preciós? Per què esdevenim enzes 
mentre mantenim aquests ordenaments eco-
nòmic, social o energètic que només resulten 
en desigualtat, dolor i agreujament d’allò que 
hipòcritament ens diuen que estem inten-
tant solucionar? Aquesta setmana passada, 
va sortir un individu -deixem la meva apre-
ciació aquí per a no buscar-me problemes- a 
qui van posar el micròfon a la boca en la fira 
immobiliària The District. Va proclamar fasti-
gosament que ja no hi havia fons voltor! Pot-

B

"YO ERA UN TONTO Y 

LO QUE HE VISTO ME HA 

HECHO DOS TONTOS"

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

ser tenia raó, ara deuen tenir un altre nom; a 
la fi, era injust maltractar l’honorabilitat dels 
voltors -que tenen una funció sanitària en la 
natura- endossant-los l’etiqueta d’aquests 
especuladors indecents. Són simplement 
fons de persones sense escrúpols, explota-
dores, perverses i corrosives. I els governs 
ho permeten sense parpellejar. Anem contra 
el sentit comú. I hi anem amb tanta dedica-
ció, que al final, allò que a Calderón o a Al-
berti els hi hauria semblat una imatge literà-
ria de l’absurd, esdevé realitat palmària: en 
plena tardor, temps d’escalfar-se preparant 
les castanyes i els moniatos, temps de beure 
un glop de ratafia o de moscatell entre pane-
llet i panellet, resulta que és més temps de 
degustar gelats i passejar en màniga curta. O 
banyar-se al mar, que la seva aigua, a l’Em-
pordà, està assolint temperatures que no 
s’esperaven fins al 2050...

Us he dit que era moderadament feliç. 
Quin remei ens toca! Això sí, intento ocu-
par el temps en activitats felices, com és 
tot allò que anomenem Cultura i que, com 
expressen els nostres gestors, no és im-
prescindible -a menys que generi calés- i 
que requereix un esforç de comunicació 
i de comprensió. Qui no ha comprès que 
aquest món no s’ha fet al capritx de ningú, 
per molt gran ego que tingui, i que hem de 
comptar amb la muntanya russa de temps 
bons i de temps no tan bons, i que no hi 
ha res que no s’aconsegueixi sense la par-
ticipació de tots o que no es pensi sense 
aquesta premissa, gosarà aixafar-nos amb 
el seu poder. I així anem. L’acudit fàcil: 
“Aquest món és una gran barca, va dir Cal-
derón de la...”
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Bústia
Què podem fer amb el superàvit 
acumulat per la Fundació 
Sanitària Mollet?
La Plataforma en defensa de la sanitat pública 

del Baix Vallès hem denunciat, per activa i per 

passiva, el superàvit acumulat de la Fundació 

Sanitària Mollet, entitat privada que gestio-

na, entre altres, l’Hospital de Mollet. Donat 

que aquest superàvit acumulat ascendeix a 17.500.000 € en els últims anys i 27.136.315 
euros provenien de diners públics, la nostra 

plataforma @defensanitatBV fa una proposta 

amb les inversions necessàries per a la millo-

ra d’aquest servei públic sanitari. Igualment, 

exigim al CATSalut que faci la seva feina, i 

prioritzi la inversió en l'ampliació del Servei 

d'urgències incloent-hi la creació d'una unitat específica per a temes menys urgents, que evi-
taria el col·lapse de les urgències més greus. 

Cal contractar més personal per cobrir baixes 

i evitar fuites de professionals reforçant les 

especialitats per reduir les llistes d’espera, 

que no compleixen els temps màxims mar-

cats per CATSalut. Crear una àrea d'urgències 

de Salut Mental, ara inexistent, per donar ser-

vei bàsic a aquestes malalties que necessiten 

una atenció immediata, ja que ara mateix, el servei acaba a les 18 h, un fet incomprensible. 
Creació d'una unitat d'urgències d'oftalmolò-

giques, també inexistent. Renovació i compra 

de més aparells per a proves diagnòstiques 

com ara un Fibroscan, ressonància magnèti-

ca oberta, entre altres necessàries per a una 

bona diagnosi per optimitzar el servei i fer 

totes les proves al mateix centre i no perdre 

temps vital en molts casos.

Totes aquestes mesures coincideixen amb 

les propostes dels i de les professionals de 

l'Hospital per millorar les condicions laborals 

alhora que es millora l'atenció als pacients. A 

més, reclamem mesures com ara ràtios ade-

quades (professional/nombre de pacients), 

millora de les condicions dels contractes la-

borals i augment de la contractació, etc. Totes 

tenen un mateix objectiu: ampliar les infra-

estructures de l'Hospital de Mollet per tal de 

millorar l'assistència als usuaris.

Demanem una bona qualitat de servei pú-

blic i recordem que, a la vista dels ingents be-

neficis, es pot fer perfectament perquè només 

cal intenció i fiscalització d'aquests diners i de 

les inversions que s’hi poden fer, per part de 

totes les administracions implicades. Diem 

no a la inversió d'aquest superàvit milionari 

en negoci i patrimoni privat. Els diners pú-blics per als serveis públics! 27.136. 315 mili-
ons d'euros en tresoreria té la FSM en caixa o 

bancs. Una entitat sense ànim de lucre? 

ANTONIO LÓPEZ / Portaveu de la Plataforma en 

defensa de la sanitat pública del Baix Vallès / Marea Blanca

MOLLET DEL VALLÈS

Classe política

Continuem amb la inoperància política que 

vivim. El poble els importem molt poc a la 

nostra classe política, però això no és el pit-

jor, el pitjor vindrà quan a la majoria d'espa-nyols els importi un pebrot la classe política 

i decideixin deixar buides les urnes. Tenim 

dos partits majoritaris: si un diu blanc, l'al-

tre diu negre per costum, no importen ni els 

motius ni les propostes, no sigui que encer-

ti algun amb alguna proposta que millori la vida dels espanyols i això li pugui donar vots. 
Primer el seu partit, després ells, i si en que-

da alguna cosa, els ciutadans.

Ja no val la Covid com a excusa, ara les 

polítiques estan despullades davant dels 

fets. I per a aquells que són polítics i no ho 

comprenen, dir-los que encara que no els 

importi, estan al servei dels ciutadans. No-

més s'hi centren quan vénen eleccions. Dei-

xeu les baralles absurdes i vestiu-vos amb 

la roba de treball. I la política, i ho diu algú 

que no entén, és diàleg, acords i serenitat. 

DAVID CREUS CARRASCO 
MOLLET DEL VALLÈS

Sopar solidari Mollet amb CubaDesprés de tres anys difícils per la Covid, l'11 
de novembre ens tornarem a trobar les ami-gues i amics de Mollet amb Cuba en el 13è 
Sopar Solidari. Cuba travessa moments molt 

difícils, després de la Covid-19, amb una 

ofensiva descarada de l'imperialisme dels 

Estats Units amb ingerències sobre el procés 

revolucionari cubà, amb més i més bloqueig, que dura ja més de 60 anys, incloent-hi les 243 mesures de la darrera administració 
Trump i que Biden ha deixat intactes, inclús 

en pandèmia, en un intent de fer descarrilar 

les aspiracions socialistes i humanistes de 

la Revolució, impedint el desenvolupament 

normal d'una societat lliure i sobirana.Assenyalem també les terribles conseqüèn-
cies de diferents desastres com l’incendi de 

l’Hotel Saratoga, l’incendi de la base de Super-

tanqueros a Matanzas, que ha cremat totes les 

reserves de cru nacional, i aquests dies l’hu-

racà Ian, etc. Denunciem la inclusió de Cuba, 

per part dels EUA, com a país patrocinador del 

terrorisme, perquè a banda que és una gran 

falsedat, limita el país a fer negocis i intercan-

vis en l'àmbit internacional. Denunciem la per-

manència de la base militar il·legal dels EUA a 

Guantánamo i reclamem la devolució del terri-

tori ocupat pels EUA a Cuba.

Cuba ha aprovat per referèndum una 

nova Constitució; ha descobert una vacuna 

contra la Covid; no ha deixat desemparat 

cap cubana ni cubà, ha continuat enviant 

brigades mèdiques a molts països del món. 

Ha aprovat, després d'un gran debat nacio-

nal un nou codi de família que garanteix per 

llei els drets sexuals, de parella i reproduc-

tius. Continua duent a terme la investigació 

en camps com la biofarmàcia, la salut i el 

medi ambient. I per damunt de tot, conti-

nua donant al món una lliçó de resistència, 

justícia social i solidaritat.Els amics de Catalunya i de Mollet amb Cuba els volem acompanyar en aquesta llui-
ta contra el genocida Bloqueig dels EUA, es-

perant que es compleixi la resolució de l'As-

semblea General de l'ONU que ha demanat 

per trentena vegada la fi d’aquest bloqueig. Continuem acompanyant Cuba amb la nostra 

Octubre, continua la sequera

La sequera meteorològica es presenta quan es produeix una escassetat continuada de les 
precipitacions durant un període llarg de temps, la durada del qual pot variar depenent de la regió i 
les condicions atmosfèriques. De fet, s'implanta de manera gradual i pot arribar a durar anys en els 
casos més extrems. L'escassetat de precipitacions es relaciona amb el comportament del sistema 
oceà-atmosfera, on influeixen tant factors naturals com factors antròpics. Espanya es troba en una 
situació de sequera prolongada. Les altes temperatures i l'absència de pluges han portat al límit les 
reserves dels nostres embassaments. La sequera comença a ser preocupant a la nostra comarca. 
L'estació meteorològica de Sant Fost de Campsentelles ha recollit 355,4 mm, quan la mitjana dels 
últims deu anys és de 570,4 mm anuals. Difícilment arribem a la mitjana pluviomètrica en aquests 
dos últims mesos que queden per acabar l'any. Farà dos anys consecutius que patim sequera. 
L'any passat es van recollir 346,2 mm. Perquè us feu a la idea de quanta pluja diària equival a dia 31 
d'octubre (tres-cents quatre dies), fent una simple divisió tenim la quantitat diària 1,1 l. Aquesta és 
una quantitat insuficient per garantir l'aigua per tota una població. Aigua de boca, de reg i activitats 
quotidianes. Per això és tan important que plogui. La pluja és fonamental per a la vida humana i per 
a la vida en el nostre planeta. Per tot això, hem d'emprar el recurs de l'aigua d'una forma sostenible: 
no es tracta de gastar menys aigua, sinó de gastar la necessària per a cada activitat en concret. És 
responsabilitat de tots contribuir al respecte pel nostre entorn.

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors de SomMollet 
de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. 
També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost. 

solidaritat material. En els últims tres anys 
hem col·laborat amb l’enviament de diners i 

xeringuilles per a la Covid-19, compra de res-

piradors i contenidors amb material sanitari. Aquest any enviem onze cadires de rodes no-ves al Centro de Adulto Mayor Bernarda del 
Toro del Municipi de San Miguel del Padrón. 

MOLLET AMB CUBA

Gent gran informada

La Comissió de Jubilats i Pensionistes de 

Mollet, com a organització unitària, plural 

i democràtica de la gent gran, realitzem 

actes d'informació i mobilització sobre els 

drets del nostre col·lectiu, amb la voluntat 

de poder-los defensar eficaçment.

En el moment en què vivim és més neces-

sari que mai el que els grans coneguem la 

complicada realitat en què vivim. Especial-

ment, que estiguem informats sobre aquesta 

realitat i així poder debatre sobre l'actuació del Govern d'Espanya, i sobre les raons i mo-
tivacions d'aquesta realitat, així com les difi-

cultats que ha d'afrontar, tant a nivell d'Espa-nya com a nivell internacional. Aquí a Mollet 
hi són presents els diferents partits que for-men part del Govern d'Espanya. Ens referim 
al PSC-PSOE, Comuns i Podem, i a ells els de-

manem que sense cap dilació, es comprome-

tin a donar una sistemàtica informació sobre 

el que realitza aquest Govern.

Creiem que aquesta informació no ha de 

ser excloent, ni de part, sinó el màxim d'uni-

tària per aquestes forces polítiques. Els pro-

blemes d'àmbit local que puguin existir entre 

aquestes organitzacions no han d'impedir 

aquest procés informatiu, al qual creiem 

que la ciutadania hi té dret. Si per les raons 

que siguin, no es fan les accions unitàries 

que proposem, la nostra Comissió recolzarà 

qualsevol acte informatiu sobre les mesures socials del Govern d'Espanya, que poguessin 
fer qualsevol dels partits esmentats. 

COMISSIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES 
MOLLET DEL VALLÈS

El Moll Petit del Lledoner

El Moll Petit, el restaurant del centre de 

Serveis per a la Gent Gran El Lledoner va tancar temporalment el 2 de maig passat.Fruit de les conseqüències derivades per la 
pandèmia que va obligar al tancament de la 

restauració provocant que els gestors ve-

iessin frustrades les seves expectatives de 

viabilitat. Observat que aquest servei per 

als nostres grans, de competència munici-

pal, continuava tancat, vaig fer una petició 

a l'Ajuntament perquè analitzessin la pos-

sible obertura el més aviat possible perquè 

la gent gran pugui tenir un servei de res-tauració econòmic per a ells. El passat 25 
d'octubre, a través dels mitjans de comuni-

cació, l'alcaldessa es comprometia a fer els 

tràmits per licitar el restaurant ElMoll Petit. 

Des d'aquí, felicito els qui estan fent realitat 

aquest servei per a la nostra gent gran. 

TONI GARCIA 
CAN BORRELL / MOLLET DEL VALLÈS

FE D'ERRADES. En l'edició 1.056, a la notícia sobre l'abocament de purins a Gallecs cal aclarir 
que es tracta de la cessió o venda de drets dels terrenys, i no pas dels terrenys.
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Nova donació pel CF Mollet UEPere Garriga, quart de Catalunya d'escacs
El CF Mollet UE ha rebut una donació de 
2.000€ de la Fundació la Caixa per ajudar 
als nens i nenes del club en risc d'exclusió 
social. L'ajuda és un compromís habitual de la 
fundació des de fa set anys.

El molletà Pere Garriga es va quedar a les portes de pujar al podi al Campionat de Catalunya d'escacs. El jugador va finalitzar en quarta posició, empatat amb el tercer classificat que el va superar per nombre 
de victòries. Aquesta ha estat la tercera participació del jugador del 
Club Escacs Mollet al torneig català de més nivell.

La plaga de lesions complica la  

trajectòria del Recanvis Gaudí

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
buscarà igualar el seu balanç i po-
sar el 3-3 aquest cap de setmana 
a l'Hospitalet. L'equip està realit-zant un bon inici de temporada, tot 
i el gran nombre de lesions que ha 
patit aquestes setmanes. L'entre-
nador, Josep Maria Marsà, es mos-
tra sorprès per aquesta situació: 
"Fa cinc anys que estic al club i 

això no havia passat mai".
Marsà afirma que la situació de 

l'equip és molt inestable, ja que 

l'equip tècnic no sap amb quins 
jugadors comptarà "fins dijous", 
fet que els obliga a entrenar "a 

cegues". El tècnic declara que la 
situació és insòlita: "Em preocu-

pa més amb qui comptaré que 

no els rivals. No hem jugat amb 

l'equip sencer cap partit".
Tot i això, el preparador reco-

neix que els seus jugadors estan 
donant la cara: "Som conscients 

que anem justos i l’equip està 

fent un esforç extra. No ens ha 

apallissat ningú perquè tothom 

està treballant més".

Complint les expectatives
La situació de l'equip és crítica, 
però els resultats estan sortint. 
"El millor escenari que havíem 

plantejat era 3-3 i ho podem 

aconseguir si guanyem aquest 

cap de setmana", afirma Marsà.
Per tant, el partit davant el CB 

Hospitalet (dissabte, 19.30 h) és 
clau pels molletans. Els del Pla-
na Lledó tenen, de moment, les 
baixes de Marc Sesé, Ángel Soto i Imanol Martínez per lesió i la de 
Musa Sagnia, convocat pel Baxi 

Manresa. Josep Maria Marsà creu 
que el seu equip és superior, però 
les baixes "igualen el partit". El 
tècnic del Recanvis Gaudí Mollet 
afirma que el duel és vital: "A la 

LEB Plata hi ha dues lligues, la 

dels 'petrodòlars' i la nostra i 

el CB Hospitalet és de la nos-

tra".  sergi casanovas

BÀSQUET | LEB Plata  JOSEP MARIA MARSÀ NO HA POGUT COMPTAR AMB TOTS EN CAP PARTIT

SOBREVIURE El conjunt molletà està signant un bon inici malgrat la situació

cb mollet

Tot i les nombroses baixes que ha patit, l'equip molletà porta 

dues victòries i tres derrotes i és vuitè, en llocs de playoff

"Fa cinc anys que estic al
club i això no havia passat

mai. No sé amb qui 
comptaré cada setmana" 

Els femenins del CB Mollet 
es presenten a SHAD

MOLLET. Els vuit equips femenins 
del CB Mollet s'han presentat ofi-
cialment a la seu de SHAD, el pa-
trocinador principal de la secció 
femenina del club. Les jugadores 
dels diversos conjunts han pogut 
visitar les instal·lacions de l'em-
presa molletana i descobrir com 
fabriquen els seients per a motos. Carlos Nuez, president del CB 
Mollet, destacava la bona relació 
amb l'empresa: "Fa dos anys que 

col·laborem amb SHAD i estem 

encantats d'estar amb ells". Per 

part de la companyia, el seu direc-
tor general Jaume Xicola afirmava 
que intenten "estar lligats al ter-

ritori i a la ciutat" i que, per això, 
col·laboren amb "diverses enti-

tats de Mollet".
Sobre els equips femenins, el 

president del club vol seguir am-
pliant-los: "Cada cop volem tenir 

més nenes". Tot i això, reconeix 
que se'ls hi està complicant: "El 

món del futbol ha crescut molt i 

ho estem notant, sobretot a les 

categories més petites". 

Femení  EL CLUB COMPTA AMB VUIT EQUIPS DE FÈMINES

VISITA ESPECIAL Les jugadores del club han visitat la seu del patrocinador

s.c.

El Club Bàsquet també renova el seu acord 

de patrocini amb la molletana Idneo

Els patrocinadors del CB Mollet no s'aturen, ja que aquesta setmana el 
club també ha anunciat la renovació de l'acord amb l'empresa local Id-
neo. La companyia tecnològica continuarà sent una de les presents al 
Plana Lledó i a les samarretes d'alguns equips del club.
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Un centenar de persones al
40è aniversari del CP Altaveu

MOLLET DEL VALLÈS. El Club Petanca 

Altaveu va celebrar dissabte el seu 

40è aniversari amb un centenar 

d'assistents. Des de bon matí les 

pistes de petanca de Can Fàbregas 

es van omplir de jugadors i aficio-

nats de la petanca. La programa-

ció de l'aniversari va començar al 

migdia, amb un acte institucional 

on es va celebrar el 40è aniversari 

de l'entitat i es va homenatjar als 

tres membres més antics del club: 

Toni Cruces, Alejandro López i 

Salva González. L'acte va comptar 

amb la presència dels directius del 

Club Altaveu i de l'alcaldessa Mire-

ia Dionisio. La jornada va continu-

ar amb el dinar social al Jardinet 

del Casal Cultural i va acabar a la 

tarda amb més petanca en una 

melé entre els membres del club.

A pels 50 anys
El president del Club Petanca Alta-

veu, Juan Pedro Martínez, afirma 

que poder celebrar el 40è aniver-

sari és "un orgull" i que ja estan 

pensant en "arribar als 50 anys". 

El dirigent també creu que dies 

com aquests ajuden a atraure nous 

socis: "La gent s'interessa quan 

passa i quan veu que hi ha gent 

i estem fent coses".

L'alcaldessa Mireia Dionisio tam-

bé declarava que és "un orgull veu-

re com una entitat que ha lluitat 

tant arriba als 40 anys". Dionisio 

també destacava que la petanca és 

"un esport molt estimat a la ciu-

tat i, de fet, hi ha diversos clubs 

d'aquesta disciplina".  s.c.

PETANCA  UN DINAR, UN HOMENATGE I UNA MELÉ VAN OMPLIR LES PISTES DE CAN FÀBREGAS

PLE A LES PISTES Jugadors i aficionats van gaudir d'un dia ple de petanca

s.c.

L'equip 2 de L'Endroit 
s'endú la Copa AMOBA
MOLLET. L'Endroit 2 s'ha procla-

mat campió de la 4a edició de la 

Copa AMOBA de billar americà. 

L'equip del pub molletà va superar 

a la final el Bar Vitorino 1 per un 

clar 12-1.

Els de l'Endroit van tenir una 

final còmoda, on no van donar op-

cions al seu rival. L'equip campió, 

format per Jorge Martín, Víctor 

Barrachina, Juanmi Arias, Miquel 

A. González i John Torres i amb 

l'ajuda de Jordi Bordas i Gerard 

Camp, va anar creixent dins la 

competició, eliminant a un dels 

favorits a les semifinals i mos-

trant-se forts a la final. El premi 

al millor jugador de la final se'l 

va acabar emportant Juanmi Ari-

as, de L’Endroit.

En aquesta edició de la copa, ce-

lebrada a L'Endroit, han participat 

40 jugadors dels 8 equips classifi-

cats, la majoria de Mollet. 

BILLAR AMERICÀ  EL PUB MOLLETÀ VA ACOLLIR 40 JUGADORS

PRIMER TÍTOL Els de Mollet van sumar el seu primer triomf a la competició

amoba
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El Sant Gervasi masculí vol la 
primera victòria després de 
patir 5 derrotes en 5 partits

MOLLET DEL VALLÈS. El sènior mas-

culí de l'Escola Sant Gervasi bus-

carà el primer triomf aquest cap 

de setmana. L'equip ha començat 

la lliga de Copa Catalunya amb ple 

de derrotes, però des de l'equip 

no es mostren preocupats: "Es-

tem complint els objectius de 

treball", afirma el seu entrenador 

Romà Cutrina.

El tècnic reconeix que la valora-

ció "és dolenta" en un nivell resul-

tadista, però afirma que el treball 

de l'equip és bo: "Estic molt ani-

mat perquè hi ha uns objectius 

amb els quals la plantilla s’ha in-

volucrat". L'entrenador creu que 

el seu treball des d'inici de tempo-

rada és "una aposta arriscada" 

perquè "volia canviar moltes 

inèrcies i sinergies de l'equip".

El preparador de l'equip escolar 

detalla que ara l'equip "té més re-

cursos defensivament" que era 

"una de les seves principals ca-

rències". Romà Cutrina creu que 

si mantenen aquesta progressió 

acabaran "guanyant partits i as-

solint una bona posició".

El pròxim partit dels molletans 

serà al pavelló del CB Vic el dis-

sabte a les 16 h. Cutrina creu que 

el seu equip està "preparadíssim 

per competir a una pista difícil".

Dinàmica oposada pel femení
Pel que fa al femení, el seu inici ha 

estat pràcticament immillorable. 

Les de l'Escola Sant Gervasi por-

ten quatre victòries i una derrota 

i són segones a la lliga de Primera 

Catalana.

L'AE Minguella de Badalona 

serà el següent rival del conjunt 

taronja. El partit es disputarà el 

diumenge a les 18.45 h a la pista de 

l'Escola Sant Gervasi.  s.casanovas

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL TÈCNIC ROMÀ CUTRINA FA UNA VALORACIÓ POSITIVA TOT I EL 0-5

CANVIAR LA DINÀMICA El masculí necessita un triomf per començar a sumar

escola sant gervasi

Kristoffersson es proclama 
campió del món al Circuit

BAIX VALLÈS. Johan Kristoffersson 

va assegurar el seu cinquè títol del 

Campionat del Món FIA de Rally-

cross a la prova Catalunya RX, 

celebrada al Circuit de Barcelo-

na-Catalunya. Amb aquest títol, el 

suec és el més exitós del certamen, 

ja que ningú ostenta més campio-

nats que ell. A més, s'ha convertit 

en el primer campió de l'era elèc-

trica del World RX.

Johan Kristoffersson necessita-

va guanyar al traçat vallesà i ho va 

fer. El seu rival pel títol Kevin Han-

sen el va ajudar perquè va quedar 

fora de la cursa final després d'una 

virolla. Timmy Hansen i Ole Chris-

tian Veiby van tancar el podi del 

Catalunya RX.

A la categoria RX2e també hi va 

haver nou campió. Viktor Vranckx 

va assegurar el títol amb una sego-

na posició, en una cursa guanyada 

per Isak Sjökvist.

La ronda catalana del Catalu-

nya RX va formar part aquest any 

d'un cap de setmana especial amb 

l'e-Mobility Experience.  

MOTOR | Rallycross  EL SUEC VA GUANYAR EL CATALUNYA RX

ASFALT I TERRA El campionat mixt va omplir un cop més la zona alta del Circuit

circuit de catalunya

Tres podis pel CA Mollet al 
campionat català de cros
MOLLET. Els equips del Club Atlè-

tic Mollet van assolir tres podis al 

Campionat de Catalunya de Cros, 

celebrat el passat diumenge a Mo-

llerussa. El conjunt sub 12 femení 

va proclamar-se campió català, 

mentre que el sub 12 i el sub 16 

masculí es van penjar la medalla 

de plata.

L'equip sub 12 femení va acon-

seguir la primera posició de Cata-

lunya de la mà d'Aroa Zapata, Ma-

ria Garcia, Anna Burón, Noa Blanco 

i Gisela Andrés. D'altra banda, 

David Escribano, Ivan Garcia, Biel 

Crivillers i Isaac Sánchez van pujar 

al podi de la mateixa franja d'edat 

però en categoria masculina.

Finalment, l'equip sub 16 mas-

culí va asolir una segona posició, 

aconseguida gràcies a Karim Far-

taz, Yasin Ezzemouri, Pau Sirat, 

Rubén Torrente, Ferran de la Pie-

dra, Eloi Mazuecos i Sergi Colao. 

ATLETISME  UN OR I DUES PLATES PER ALS EQUIPS SUB 12 I SUB 16

SUBCAMPIONS El conjunt sub 12 masculí va acabar en segona posició

ca mollet

FUTBOL | Segona Catalana

La UD Molletense 
està en bona ratxa 
i mira cap al liderat

MOLLET. La UD Molletense és a 

hores d'ara un equip en ratxa. Els 

blanc-i-blaus han aconseguit dues 

victòries davant equips d'entitat 

com el CF Les Franqueses (4-0) i la 

UD Parc (0-1). Una bona dinàmica 

que els col·loca en tercera posició, 

a dos punts del segon classificat i a 

quatre del líder.

La Molletense busca seguir amb 

aquesta dinàmica aquest cap de 

setmana a casa. Els d'Antonio Fil-

gaira reben al CD Sant Genís-Pe-

nitents, un club que porta els ma-

teixos punts que els de Mollet. Així 

que el partit del dissabte es preveu 

emocionant i clau.  

FUTBOL | Primera Catalana

El CF Mollet UE 
necessita el
primer triomf

MOLLET. El CF Mollet UE rep aquest 

diumenge el CE Banyoles buscant 

la primera victòria de l'any. El con-

junt molletà ha tingut el pitjor ini-

ci de temporada possible, i ocupa 

l'últim lloc de la classificació amb 

només 2 punts de 15 possibles. Al 

darrer partit, els blanc-i-vermells 

van patir la tercera derrota del 

curs davant el CF Lloret per 2-0.

Aquesta setmana els de David 

Parra volen sumar el primer tri-

omf que els tregui de la dinàmica 

negativa que porten i comptaran 

amb el suport de la seva afició. El 

seu rival serà el CE Banyoles, que 

actualment és onzè amb 5 punts. 

FUTBOL SALA | Primera Catalana

Objectiu del Barri 
Can Calet, sortir de 
la cua de la taula

SANT FOST. El Barri Can Calet vol 

sortir dels últims llocs de la clas-

sificació amb els partit d'aquest 

cap de setmana. Els santfostencs 

no han tingut el millor inici de lli-

ga, ja que porten un empat i dues 

derrotes, l'última contra el CN Cal-

des B (5-2). Aquest balanç deixa al 

conjunt de Sant Fost en penúltima 

posició amb un punt.

Per aconseguir sortir d'aquestes 

posicions, els santfostencs neces-

siten guanyar el Prats de Lluçanès 

CFS, que és un dels equips que mi-

llor ha començat la lliga. El partit 

serà diumenge a les 18.45 h al Pa-

velló 2 de Sant Fost. 

CF MOLLET UE - CE BANYOLES
Diumenge, 6  12 h Germans Gonzalvo

MOLLETENSE - ST. GENÍS-PENITENTS
Dissabte, 5  17 h Zona Sud

CAN CALET - PRATS DE LLUÇANÈS
Diumenge, 6   18.45 h Pavelló 2

"És una aposta arriscada
perquè volem canviar

moltes inèrcies i
sinergies de l'equip"
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Els Castellers de Mollet superen la 
millor actuació de la seva història

MOLLET.  “Estic superemocionat, 

ens ho mereixem”. “Ara mateix 

estem una miqueta eufòrics, 

però tindrem tota la tarda per as-

sumir la fita que hem aconseguit 

avui”. Així reaccionaven el Ciscu i el 

Javi Carvajal, pare i fill, president i 

cap de colla dels Castellers de Mo-

llet, diumenge a tres quarts de dues 

del migdia, pocs minuts després de 

descarregar el 4 de 7 amb agulla, 

amb el qual certificaven la millor 

actuació de la història de l'entitat.

La foto de família i el lliurament 

de la camisa de Casteller d'Honor al 

Restaurant Pequín donaven el tret 

de sortida a una Diada ben especial 

per a Mollet, que comptava amb la 

Colla Jove de Barcelona i els Escal-

dats de Caldes de Montbui com a 

colles convidades. La Colla Castelle-

ra de Mollet arribava a l'acte princi-

pal d'aquest any de commemoració 

del 30è aniversari amb l'objectiu de 

superar la millor marca de la histò-

ria, una fita obtinguda el setembre 

al Concur7 de Torredembarra.

Els molletans s'havien preparat 

per descarregar per primer cop 

tres castells de gamma alta de 7. 

L'arrencada va ser amb un pilar de 

4 baixat per les escales de l'esglé-

sia de Sant Vicenç a la plaça Prat 

de la Riba, i el primer gran castell 

POPULAR  CELEBRACIÓ EN GRAN A LA PLAÇA DE PRAT DE LA RIBA I ENORME AMBICIÓ PER AL 2023: "SI ENS HO CREIEM, PODEM FER EL SALT A CASTELLS DE 8"

EL 5 DE 7  Va ser un gran repte per a la colla recuperar aquest castell

s.c.r.

va ser el 3 de 7 amb agulla. Alegria 

entre les camises verd claret, però 

encara quedaven dos reptes ben 

grans al davant.

El segon castell va ser el 5 de 

7. No era un castell inèdit per als 

molletans, però feia anys que no el 

descarregaven. De fet, el president 

de l'entitat ja anunciava a finals de 

setembre que aquesta podria ser 

la cirereta del pastís de la 30a Di-

ada per superar el rècord del Con-

cur7. I així va ser. L'alegria, encara 

continguda, es feia més latent.

La festa esclatava amb el 4 de 7 

amb agulla, que va ser la gran no-

vetat a Torredembarra. Després 

d'haver de col·locar la pinya dues 

vegades, el tercer castell de 7 i mig 

va reeixir. Els crits i els càntics es 

desfermaven, amb una celebració a 

la qual s'afegien dues construccions 

finals: el vano de 5 i el pilar de 4 al 

balcó de l'antic Ajuntament.

Davant d'aquest èxit, el Ciscu des-

tacava la “confiança” com un dels 

pilars del que van aconseguir, però 

també el gran creixement en el qual 

es troben els Castellers de Mollet. 

“Des de la Diada de l'any passat 

hem estrenat 98 camises noves, 

el que per a moltes colles suposa-

ria una colla castellera sencera”.

Amb aquest dia històric i amb 

l'augment de gent, els objectius no 

pararan d'alçar-se: “Tenim un vo-

lum de gent amb el qual es pot fer 

alguna cosa més; si ens ho cre-

iem, podem fer un salt a castells 

de 8”. Així ho assegurava el presi-

dent, qui hi afegia: “Costa molt 

fer el salt de 7 a 8, però si tenim 

la mentalitat suficient i hi ha un 

bon equip de treball, es podria 

aconseguir”.    sergio carrillo

s.c.r.

ÈXIT ASSOLIT  Amb el 4d7a descarregat, arrencava la celebració

CULTURA

Activitats de mans al Museu AbellóDonació de Ricard Mira a Mollet amb Cuba
El Museu Abelló proposa aquest cap de setmana 

dos actes vinculats amb la mostra Història de 

les mans. Divendres (20 h) la performance Otro 

modo de hacer juegos con las manos i diumenge 

(12 h) l'activitat familiar Una mà d'històries.

El mestre escultor martorellesenc Ricard Mira ha donat una obra 

a Mollet amb Cuba, que se sortejarà l'11 de novembre al Mercat 

Vell durant el sopar solidari. Es tracta de Perfil de Mar –de la 

model Mar Segura Hidalgo– realitzada el 2018. La recaptació 

servirà per col·laborar amb l’enviament d'11 cadires de rodes.
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red herring

RED HERRING  Seran la banda internacional del festival d'enguany

L'Associació de Gent Gran Amics de l'Art de Mollet del Vallès ha estat premiada 

en la primera edició del festival Playback.cat, impulsada per l'Ajuntament 

d'Igualada. Els molletans van passar a la final del certamen i el 26 d'octubre van 

endur-se un guardó com als quarts millors participants. Foto: amics de l'art

Premi molletà al primer Playback.cat

MOLLET. L'Al Ras Bluegrass & Old 
Time Festival torna aquest dissab-
te a la capital baixvallesana i torna 
al Mercat Vell. Tot i no haver-se 
aturat durant la pandèmia i ha-
ver ofert una alternativa en línia 
(2020) i una altra de més petit for-
mat a Barcelona (2021), els banjos 
i les mandolines no aterraven a 

Mollet des del 2019. Aleshores, les 
eleccions estatals van fer modifi-
car la ubicació fins al Centre Cívic 
de Can Pantiquet, però enguany 
tot tornarà a la normalitat.

El Mercat Vell acollirà entre les 
17.30 h i les 23 h la 21a edició amb 
les actuacions dels grups Red Her-
ring, Yerbazul, The Denim Rips, 
Flamengrass, Oriol Saña Trio i Al 
Ras House Band. Tots ells, pro-
vinents de diferents parts de l'Estat 
espanyol, a excepció dels neerlan-
desos Red Herring, l'única banda 
internacional convidada enguany.

En Xavier Cardús, un dels mem-
bres de l'associació Al Ras –l'orga-
nitzadora del festival–, explica que 
any rere any intenten comptar amb 
"una representació del més des-

tacat del panorama del bluegrass 

europeu", malgrat que no se n'han 

El bluegrass torna 
al Mercat Vell

MÚSICA  EL FESTIVAL AL RAS CELEBRA AQUEST DISSABTE A MOLLET LA SEVA 21a EDICIÓ, AMB CINC ACTUACIONS A PARTIR DE LES 17.30 H

estat en altres edicions de contrac-
tar bandes de fora del continent.

Cardús, a més, destaca que l'es-
deveniment molletà sempre atrau 
molts aficionats d'arreu d'Espa-
nya i fins i tot de fora de l'Estat: 
"Vindrà gent de Madrid, de Bil-

bao, de Sevilla...".
Precisament el paper del públic 

és també un tret distintiu de l'Al 
Ras, i és que més enllà dels grups 

programats, mai hi falten les actu-
acions espontànies que any rere 
any van sorgint al llarg de l'esde-
veniment. "El públic porta els 

seus instruments, i fan una jam 

a fora del Mercat, en els descan-

sos o en acabar el festival. Els 

aficionats al bluegrass apro-

fitem la mínima oportunitat 

per reunir-nos i tocar", conta el 
membre de l'entitat.  

Àlex Novials presenta el llibre 
'Tutankamon' a Abacus Mollet
MOLLET. La botiga Abacus de Mollet 
acull aquest dissabte a les 12 h la 
presentació del llibre Tutankamon: 

el nen faraó i el descobriment de la 

seva tomba, a càrrec del seu autor, 
Àlex Novials, director de la revis-
ta Petit Sàpiens. Aquest divendres 
4 de novembre es commemora 
el primer centenari del descobri-
ment de la tomba de Tutankamon 
i l'obra de Novials tracta tant la 
increïble cultura egípcia, plena de 
màgia i esplendor, com l'extraordi-
nària aventura de Howard Carter, 
l'arqueòleg britànic que va trobar 

la tomba. Publicat el setembre, es 
tracta d'un llibre que compta amb 
les il·lustracions d'Eva Palomar. 
A més de la presentació del llibre, 
i seguint la mateixa temàtica, a la 
botiga molletana també s'hi farà el 
taller Converteix-te en Tutankamon 

per un dia, adreçat a la canalla.
D'altra banda, els més petits te-

nen una cita amb Abacus Mollet 
el mateix dia a les 18 h, amb el 
conta-contes El viatge, d'en Subi, 
una invitació als primers lectors 
a gaudir del llegat dels contes uni-
versals.  

LITERATURA  L'ACTE SERÀ DISSABTE A PARTIR DE LES 12 H

La Tramolla actua 
a la Sala Fiveller
El grup de teatre de La Tramo-
lla estrena aquest diumenge a 
les 18 h El Casament dels Petits 

Burgesos, de Bertolt Brecht. La 
representació serà a la Sala Fi-
veller i per accedir-hi cal adqui-
rir els tiquets a latramolla.cat/

entrades per 5 euros.
L'escola d'arts escèniques i 

entitat, a banda d'aquesta obra, 
té un cap de setmana ben com-
plet. Aquest divendres (20.30 
h) hi haurà una nova Festa Clan-
destina, en aquest cas amb salsa 
i rap espanyol i amb entrada gra-
tuïta. I dissabte a la tarda serà el 
càsting per participar al musical 
In the heights. Per fer el càsting 
s'ha d'enviar un correu electrò-
nic a info@latramolla.cat expli-
cant com es vol col·laborar en el 
musical.

ARTS ESCÈNIQUES

Directe a l'infern 
a Can Pantiquet

Homenatge a 
Lorca a Can Gomà

AMAM ofereix aquest divendres 
una nit musical especial per ha-
lloween. Sota el nom de Directe 
a l'infern, al Centre Cívic de Can 
Pantiquet hi actuaran els grups La 
Cifra Negra i Astral Warrior entre 
les 21.30 h i les 0.30 h. L'entrada 
és gratuïta amb taquilla inversa.

El Centro Cultural Andaluz de 
Mollet celebrarà dissabte (18.30 
h) un dels seus actes més tradi-
cionals, l'homenatge a Federico 
García Lorca. Els assistents a Can 
Gomà podran gaudir de les actu-
acions de Semilla Flamenca, Tria-
na, Arte y compás, Pasión flamen-
ca i Amigos del Rocio, així com del 
grup convidat Lorca Flamenco.

El dia "espatarrant" de l'Al Ras és dissab-

te a Mollet, però el festival va arrencar di-

jous al bar La Sonora (Barcelona), segueix 

aquest divendres a les 20 h a La Sedeta de 

Gràcia amb Howlin' i Red Herring, i clourà 

diumenge a les 13 h a El Barn d'en Greg de 

Rubí, amb una barbacoa i una jam.

A BARCELONA I A RUBÍ
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DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE 
A LES 18.00 H. 
Preu: 5 €

TEATRE AMB L’OBRA: 
“EL CASAMENT DELS PETITS BURGESOS”  
Direcció: Ferran Jiménez. 
A càrrec del Grup de Teatre de La Tramolla.

DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE 
A LES 18.00 H. 
Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA: 
“LA RATERA”   
Autor: Agatha Christie.
Direcció: Dani Codina.
A càrrec de Companyia de Teatre Hydra del Nord.

PROGRAMACIÓ
NOVEMBRE 2022
CICLE DE TEATRE A LA TARDOR

El 2023 serà l'Any Abelló, per 

celebrar el centenari del pintor
MOLLET. El ple va aprovar dijous de 
la setmana passada per unanimitat 
declarar el 2023 Any Joan Abelló, 
per commemorar el centenari del 
naixement del pintor i col·leccio-
nista molletà. La celebració, que 
anirà farcida d'actes i mostres, 
s'allargarà del 26 de desembre del 
2022 (dia en què es compleixen els 
100 anys del seu naixement) fins al 
25 de desembre del 2023 (quan es 
compliran 15 anys de la seva mort).

La regidora de Cultura, Mercè 
Pérez, exposava en la sessió plenà-

ria que aquesta és “una gran opor-

tunitat per difondre la figura, 

l'obra i la col·lecció de Joan Abe-

lló”, així com tot el seu extens llegat 
que ha deixat a la capital baixva-
llesana principalment encarnat en 
el Museu Abelló i la Casa del Pintor.

Aquest punt de l'ordre del dia va 
comptar amb el suport de tot el con-
sistori. No obstant això, diversos 
partits de l'oposició demanaven 
aprofitar l'ocasió per fer conèixer 
a la ciutadania encara més el patri-
moni que l'Abelló hi va deixar.  

COMMEMORACIÓ  ANIRÀ DEL 26 DE DESEMBRE DEL 2022 AL 25 DE DESEMBRE DEL 2023

■ El 28è Premi de Fotografia Sant Vi-

cenç ha obert les inscripcions i al llarg 

del mes es podran presentar les foto-

grafies. Amb tot, enguany el certamen 

compta amb una novetat: amb motiu de 

l'Any Abelló, s'ha incorporat una cate-

goria dedicada al pintor, que se suma 

a les dues habituals de Mollet i Lliure. 

La inscripció és gratuïta.

EL MESTRE, AL PREMI 
DE FOTOGRAFIA

MOLLET.  El molletà Luis Vaquero 
(Loc) i el Gery Escobar –de Santa 
Maria de Palautordera– inaugura-
ven divendres passat [Es]cultura a 
La Marineta, que es podrà visitar 
fins al 17 de desembre. A la planta 
baixa del centre cultural s'hi poden 

trobar obres dels dos artistes, sen-
se una distinció de quina ha estat 
feta per qui. Malgrat que podria 
semblar que hi aporten estils ben 
diferents –Vaquero tira més cap a 
l'art conceptual, mentre que Esco-
bar treballa la fusta a l'antiga–, ells 

MOSTRA  LUIS VAQUERO I GERY ESCOBAR EXPOSEN A LA MARINETA '[ES]CULTURA'

INAUGURACIÓ  Els artistes Luis Vaquero i Gery Escobar

S.C.R.

MOLLET.  L'Associació de Col·leccio-
nistes de Mollet i comarca munta-
ran diumenge (de 9 h a 14 h) un nou 
mercadet de col·leccionistes i bro-
canters a l'avinguda Llibertat. Cada 
primer diumenge de mes s'hi po-
den trobar una trentena d'estands 
on comprar articles de col·lecció i 
on fer-hi intercanvis. Precisament, 
l'entitat molletana aposta fort per 
aquest segon vessant. "Com a col-

leccionistes s'ha de fomentar 

l'intercanvi", apunta la Montser-
rat Cabarrocas, presidenta de l'As-

sociació de Col·leccionistes de Mo-
llet. És per això que a la parada de 
l'associació s'hi poden intercanviar 
xapes de cava i cromos, entre d'al-
tres. Pel que fa als cromos, Cabarro-
cas destaca que els de futbol són els 
que generen més moviment: "De 

cada deu persones que venen a 

canviar, vuit són de futbol". Amb 
tot, lamenta que principalment s'hi 
adrecen persones adultes i gent 
gran: "El públic dels intercanvis 

de cromos no són els nens, i pot-

ser sí que ho haurien de ser".  

Els Col·leccionistes 
aposten pels intercanvis

POPULAR  DIUMENGE DE 9 H A 14 H HI HAURÀ EL MERCADET

Art conceptual i flors 
fetes de fusta, coexistint

hi troben més lligams que distància. 
"L'idioma va tant en sintonia que 

ens feia il·lusió que les obres es-

tiguessin coexistint", deia l'artista 
molletà el dia de la inauguració. "El 

seu és un estil més modern, i el 

meu és un estil més antic; però el 

Luis hi ha posat senyals de fusta 

i jo hi he ficat senyals més foscos 

que poden connectar amb ell. 

Així que crec que casen molt bé", 
hi afegia el palauenc.

El Luis Vaquero –qui és presi-
dent d'AMAM– parteix d'un con-
cepte abans d'escollir quina disci-
plina plàstica emprar. A la mostra 
hi ha compartit maquetes de di-
versos dels seus treballs i, com a 
curiositat, en les seves peces s'hi 
poden trobar parts premsades del 
seu llibre d'Història de l'Art de bat-
xillerat. El Gery Escobar treballa 
fent flors, una tasca que ha evoluci-
onat fins a la creació de centres de 
taula i ara està traient una col·lec-
ció d'armes decoratives amb de-
talls florals. També ha exposat un 
tastet del seu treball fotogràfic.  

DISSABTE 5

DIUMENGE 6

DIVENDRES 4

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

Nuvolositat variable, més 
abundant al matí, amb 
ventades importants de 
Mestral (NW), i tempera-
tures sensiblement més 
baixes.

El vent perdrà força i el 
cel serè s’imposarà al ter-
ritori, amb alguns núvols 
prims a primera hora. 
Mínimes més baixes i 
màximes un xic més altes.

Malgrat que les mínimes 
tornaran a ser fresques, 
les màximes es recupera-
ran un pèl més, en un dia 
principalment assolellat.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 27 26ºC 14ºC 21ºC - 16 km/h ESE

DIVENDRES, 28 26ºC 13ºC 20ºC - 18 km/h SE

DISSABTE, 29 23ºC 11ºC 20ºC - 15 km/h SE

DIUMENGE, 30 23ºC 12ºC 20ºC - 16 km/h SE

DILLUNS, 31 23ºC 13ºC 21ºC - 18 km/h SSW

DIMARTS, 1 24ºC 14ºC 19ºC - 23 km/h ESE

DIMECRES, 2 23ºC 14ºC 18ºC - 19 km/h SE

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