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BANYERES PLENES  La recollida d'aliments retornarà als supermercats del territori després de dos anys d'aturada a causa de la pandèmia de la Covid 

El Gran Recapte d'Aliments recupera la 
recollida de productes a supermercats el 
divendres 25 i el dissabte 26 de novembre

BAIX VALLÈS. Després de dos anys 

d'aturada arran de la Covid, el 

Gran Recapte d'Aliments recupera 

en aquesta 14a edició la recollida �ísica de productes a supermer-
cats el cap de setmana del 25 i 26 de novembre. També torna a apos-
tar pel comerç de proximitat, en 

aquesta ocasió a través de tiquets 

de donacions de 3 euros que es podran adquirir als comerços lo-
cals o a les parades dels mercats. Amb tot, es mantindrà una fórmu-
la mixta, de manera que es podrà 

seguir fent donacions monetàries a les caixes de les grans super�í-cies participants �ins al 6 de des-embre, així com a través de bizum 
(al número 33596) i donacions al 

web www.granrecapte.com.Pel que fa a la recollida �ísica, 
aquesta tindrà lloc divendres 25 i 

dissabte 26 de novembre. Al Baix Vallès hi haurà 23 punts de reco-llida, 8 dels quals a Mollet, 6 a Pa-rets, 3 a la Llagosta, 2  a Montor-
nès, 2 a Montmeló, 1 a Martorelles 

i un altre a Sant Fost. En aquests 

establiments hi haurà voluntaris amb armilles del Banc dels Ali-
ments, durant els dos dies de 9 h 

a 21 h, en torns de quatre hores. 

Amb el que es reculli s'ompliran 

les banyeres de cartró disposades 

a les sortides de caixa, com es feia 

abans de la pandèmia. A Mollet, a banda dels 8 establiments par-ticipants – Aldi, Bonpreu-Esclat 
de Can Borrell, Bonàrea, Caprabo, Condis i Sorli-Discau–, l'Ajunta-
ment també col·laborarà amb la 

recollida de banyeres.Una recollida �ísica que, Juan Luís Hernández, un dels coordi-

nadors del Gran Recapte a Mollet, 

considera bàsica: "Tant per a no-

saltres com per a la gent que 

col·labora és més atractiu recu-

perar la donació �ísica. La gent 
col·labora molt més donant un 

paquet de galetes que no pas si 

li demanes diners".

Donacions econòmiquesAmb tot, Hernández lamenta que algunes de les grans super�ícies que �ins al 2019 havien col·labo-
rat recollint productes, ara no ho 

faran, fet que els fa preveure una 

baixada dels donatius: "L'any 
2019 a Mollet es van recollir 

78 banyeres d'aliments, però 
aquest any sense aquests grans 
supermercats, tenim una previ-
sió aproximada de recollir-ne la 

meitat".

En aquestes grans super�ícies que no col·laboren de forma �ísica es 
podran fer donacions monetàries a la línia de caixa des del divendres 25 de novembre i �ins al dimarts 6 
de desembre. En concret, a Mollet participaran el Bonpreu-Esclat del 
Mercat Municipal, Consum, dos establiments Dia, Lidl i tres super-
mercats Mercadona.

Tiquets de proximitat al MercatPel que fa al comerç local, es po-
dran fer donacions en aquelles 

parades del Mercat Municipal de 

Mollet o comerços de proximitat identi�icats amb el cartell del Gran Recapte des de dilluns 21 al dis-
sabte 26 de novembre. Els diners recollits, s'entregaran a les enti-tats Càritas i Creu Roja, les quals s'encarregaran de gastar els dona-
tius comprant els productes a les 

mateixes parades. ❉ ANNA MIR

El retorn del
Gran Recapte

229.135 
SÓN ELS QUILOS QUE EL BANC DELS 
ALIMENTS DE BARCELONA HA 
distribuït al Baix Vallès, entre l’1 de 
gener i el 10 d’octubre d’enguany. 
Aquests aliments s'han donat a les 
8 entitats col·laboradores que hi ha 
al territori, les quals atenen 2.161 
persones al mes, un centenar de les 
quals lactants. Segons el Banc, la llet, 
l'oli, i les conserves de peix i verdures, 
són els productes que més falta fan.

Solidaritat

Des de l'entitat fan una crida a la par-

ticipació de la ciutadania, tant per-

què faci donatius com perquè puguin 

col·laborar en la iniciativa solidària 

fent de voluntaris. Fins aquest dimarts 

el Baix Vallès hi havia inscrites 79 per-

sones per fer de voluntàries durant la 

campanya presencial que tindrà lloc 

del 25 i 26 de novembre. Al conjunt de 

la comarca, el Banc d'Aliments calcula 

que seran necessaris entre 1.400 i 1.500 

voluntaris, a més dels coordinadors de 

cada centre. Tot i el bon ritme d'ins-

cripcions, durant la presentació de la 

campanya al magatzem d'El Xiprer, el 

delegat del Banc d'Aliments al Vallès 

Oriental, Joan Hidalgo reconeixia que 

encara manca un 40% de la que seria 

la xifra òptima. Les persones interes-

sades a participar com a voluntàries es 

poden inscriure en la web www.gran-

recapte.com.

CRIDA A LA 
PARTICIPACIÓ 
I AL VOLUNTARIAT

Al Baix Vallès hi haurà 23 punts de 
recollida d'aliments, 8 dels quals estaran a 
supermercats de Mollet i 6 a Parets
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Reunió amb els veïns de Can Sunyer
L'Ajuntament de Martorelles es reunirà el pròxim 16 de 

novembre amb els veïns del barri de Can Sunyer per tal 

de solucionar les obres que resten pendents al barri. La 

trobada tindrà lloc a l'escola Les Pruneres a les 19 h i 

arriba després de l'inici de mobilitzacions veïnals.

SOCIETAT

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

Trànsit limitarà la velocitat a 
l'autopista AP-7 entre Mollet 
i el Papiol a 100 km/h

MOLLET. El Servei Català de Trànsit 

i el Ministeri de Transports, Mobi-

litat i Agenda Urbana han acordat 

limitar a 100 km/h la velocitat mà-

xima al tram de l'autopista AP-7 en-

tre Mollet i el Papiol. 

Les administracions catalana i 

estatal han arribat a un acord per 

actuar en quatre trams de l’auto-

pista AP-7, en concret sobre 83 qui-

lòmetres, limitant i controlant la 

velocitat per reduir la sinistralitat 

i les congestions. El principal punt 

en què s'actuarà correspon als 29 

quilòmetres d’autopista paral-

lels a la B-30 al Vallès, entre Mollet 

del Vallès i el Papiol, on es crearan 

trams de velocitat variable de 100 o 

menys km/h. Aquesta ha estat una 

reivindicació de part del territori 

en els darrers mesos com a mesura 

no només per reduir la sinistralitat 

sinó també per reduir la contami-

nació atmosfèrica provocada pel 

trànsit de vehicles. Segons ha ex-

plicat el secretari general d’Infraes-

tructures, Xavier Flores, es farà una 

reducció de tot el tram “de manera 

MOBILITAT TAMBÉ S'HI INSTAL·LARAN RADARS DE TRAM PER REDUIR LA SINISTRALITAT

homogènia” i s’instal·laran radars 

de tram. Mentre no arribin els apa-

rells aquests controls de velocitat 

es duran a terme mitjançant con-

trols puntuals que executaran els 

Mossos d’Esquadra.

Increment de la sinistralitat
Flores i el director del Servei Català 

de Trànsit, Ramon Lamiel, van ex-

plicar dimecres que amb la supres-

sió dels peatges l’escenari a l’AP-7 

ha variat significativament. Així, 

van detallar que en termes gene-

rals el trànsit s’ha incrementat un 

40% i en un 30% en el cas de vehi-

cles pesants. Això ha contribuït a 

augmentar la sinistralitat i la sinis-

tralitat amb víctimes, que en el cas 

d’aquesta via ha crescut un 11%. 

Un increment d'accidents que, a 

més dels danys humans, també ha 

generat episodis de retencions, que 

s'han disparat fins al 98%.

“Una intervenció ens permetrà 

actuar sobre on es concentren 

més víctimes, però també millo-

rarà les congestions i la qualitat 

de servei”, deia Lamiel.

La previsió és que  aquests canvis 

entrin en vigor en un període de no 

més de dos mesos, tot i que no s’ha 

concretat un calendari. ACN

Petició perquè el 2023 no 

es deixin entrar els cotxes 

més contaminants a Mollet

MOLLET. Un centenar de persones 

van participar diumenge en una 

caminada per reclamar solucions 

davant els problemes de contami-

nació i males olors al Baix Vallès. La 

sortida reivindicativa, organitzada 

per la plataforma Mollet i Baix Va-

llès Respira, va sortir del centre de 

Mollet i va enfilar cap a Gallecs, on 

es va llegir un manifest.

Pel que fa a la contaminació at-

mosfèrica, la plataforma reclama 

un control exhaustiu de les emis-

sions contaminants generades per 

indústries que poden afectar, per 

la proximitat amb el nucli urbà, als 

municipis baixvallesans. "Cal va-

lorar l’afectació que poden tenir 

els polígons propers a Mollet del 

Vallès i buscar solucions al més 

aviat possible", demanen en el 

manifest.

El col·lectiu també vol que es faci 

efectiva la reducció de velocitat a 

80 km/h amb radars de tram a to-

tes les vies que envolten Mollet del 

Vallès i Baix Vallès, que "afecten 

amb soroll i contaminació la ciu-

tadania. Aquesta actuació farà 

aquestes vies més segures pels 

seus usuaris, ja que són un punt 

negre en la sinistralitat i morts a 

les carreteres", asseguren.

Altres de les reivindicacions són 

prioritzar els vianants i els modes 

de mobilitat activa com les bicicle-

tes, amb una xarxa interurbana de 

carrils bici, amb estacionaments 

segurs i punts de càrrega per a bici-

cletes elèctriques. 

LA DEMANDA LA FEIA MOLLET I BAIX VALLÈS RESPIRA, DIUMENGE

ACN

ATURATS A L'AP-7  Els episodis de retencions s'han disparat fins al 98%

MOLLET I BAIX VALLÈS RESPIRA

EN MOVIMENT  'No a les males olors' deia la pancarta d'inici de la caminada

Sopar benèfi c de Parets contra el càncer
La Sala Basart Cooperativa acollirà el 25 de novembre el sopar benè�ic de Parets contra el càncer. L'àpat anirà a càrrec del 
restaurant Parera i comptarà amb una actuació musical. El 

preu per assistir-hi és de 40 euros. La venda de tiquets es farà 

de dilluns a dijous, de 15.30 h a 18.30 h, a la seu de l'entiat.
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El cos de Protecció Civil de 
Mollet estrena nova seu a Jaume I 
MOLLET. L'Associació de Volunta-

ris de Protecció Civil de Mollet va 

presentar dissabte al matí la seva 

nova seu, situada a l'antic edifici 

de la Policia Municipal. Per tant, la 

seu del cos passa de l'antiga Casa 

dels Mestres del carrer de Feliu 

Tura a l'avinguda de Jaume I.

El nou centre de Protecció Civil 

està situat a la segona planta de 

l'edifici i disposa dels espais bàsics 

com ara sala de reunions, vesti-

dors masculins i femenins amb 38 

guixetes, però també nous  espais 

com la sala de formació i brífing o 

els despatxos. La nova seu també 

compta amb un garatge on l'asso-

ciació ja guarda els tres vehicles 

dels quals disposa, una camioneta 

totterreny i dues motocicletes.

El president de l'Associació de 

Voluntaris de Protecció Civil, Jordi 

Robles, afirma que el canvi refor-

çarà al cos: "Esperem que això 

ens ajudi a créixer com a entitat, 

a atreure nous voluntaris i a fer 

un servei més eficient, que és al 

final la nostra tasca". Robles ex-

plica que el nou local és "més gran 

i espaiós" i dotarà al cos de segu-

retat de "noves possibilitats".

L'alcaldessa Mireia Dionisio 

destaca que la seu de Jaume I està 

"al rovell de l'ou de la ciutat", fa-

cilitant així la feina dels voluntaris. 

Durant la presentació de la seu, Di-

onisio també va reiterar que volen 

que l'antic edifici de la Policia Mu-

nicipal es converteixi en "l'espai 

d'entitats de la ciutat".

Buscant ampliar voluntaris
L'Associació de Voluntaris de 

Protecció Civil té actualment 14 

membres, una xifra que el seu 

president valora positivament, 

però que creu que seria ideal aug-

mentar: "Ens agradaria arribar 

a la vintena. Ara hi ha vegades 

que només podem ser-hi dos o 

tres efectius, amb 20 voluntaris 

podríem cobrir-ho tot amb cinc 

o sis persones tranquil·lament".

Tot i això, Robles reconeixia que 

ser voluntari és "vocacional i un 

sentiment", fet que dificulta la in-

corporació de noves persones. Per 

aquest motiu, el president feia una 

crida a "totes les persones del 

món de la seguretat i de la sani-

tat" perquè s'animin a ser volun-

taris del cos.  sergi casanovas

SEGURETAT L'ASSOCIACIÓ COMPTA ACTUALMENT AMB 14 VOLUNTARIS A LA CIUTAT, PERÒ VOL ARRIBAR A LA VINTENA DE MEMBRES

NOVA SEU L'associació compta amb 14 voluntaris i tres vehicles

s.c.

Els agents de la Policia de Mollet 
portaran càmeres a l'uniforme
MOLLET. La Policia Municipal de Mollet ha 

incorporat 14 càmeres unipersonals que 

portaran els agents uniformats mentre 

estiguin de servei. Aquestes càmeres van 

enganxades al pit de tal manera que quan 

l’agent es trobi en una situació que ho re-

quereixi pugui activar la gravació.

La càmera només enregistra des del mo-

ment en el qual el o l’agent de policia l’ac-

ciona i així com els trenta segons anteriors 

a aquesta acció i fins que s’atura el disposi-

tiu. Si les circumstàncies així ho permeten, 

abans de començar a enregistrar, s’avisa-

rà de manera clara a la persona o perso-

nes implicades en la intervenció policial. 

L’inspector en cap de la Policia Municipal 

de Mollet, José Francisco Muñoz, ha volgut 

deixar clar que “quan es realitza un enre-

gistrament existeixen un seguit de me-

sures de seguretat que impossibiliten 

qualsevol manipulació de la gravació”.

Les càmeres enregistraran supòsits com 

ara, delictes flagrants, quan existeixi risc 

per a les persones o els mateixos agents, 

situacions d’amenaces, comportament 

hostils o violents, entre altres. 

SERVIRAN PER ENREGISTRAR SUPÒSITS COM ARA DELICTES FLAGRANTS

NOUS DISPOSITIUS Les càmeres van enganxades al pit de l'uniforme i les usaran els agents de servei

aj. mollet

MEDI AMBIENT

Mollet podarà 
2.000 arbres 
durant l'hivern

MOLLET. L’Ajuntament ha posat 

en marxa la campanya de poda de 

l’arbrat durant la qual es preveu la 

poda d’un total de 2.000 arbres du-

els mesos d’hivern i uns 400 més 

durant la resta de l’any. A més a 

més de la brigada de poda que farà 

els treballs en carrers sencers amb 

la campanya d’hivern, hi haurà un 

equip diferenciat per a la poda per 

incidències i aplicació del pla de 

risc per resoldre amb major celeri-

tat les necessitats més urgents. 

Tres contenidors de 

poda a Martorelles

MARTORELLES. L’Ajuntament ha 

instal·lat contenidors de poda a 

tres punts del municipi perquè els 

veïns dipositin, exclusivament,  les 

seves restes vegetals. En concret 

es troben al carrer de Ronda del 

Nord amb carrer de Matagalls; al 

carrer de Pau Casals, i al carrer del 

Montseny amb carrer de Pompeu 

Fabra. 

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

CONSULTORI

Un Jutjat social de Bilbao (número 
5, Sentència de 17 de novembre de 
2021) ha declarat l’ansietat patida 
per una treballadora com a accident 
laboral. 

La treballadora, netejadora d’avions 
en l’aeroport, va estar més d’un any 
en situació d’incapacitat tempo-
ral. Al principi va ser qualificada 
com a malaltia comuna per tras-
torn d’adaptació amb ansietat però, 
posteriorment, després del procedi-
ment administratiu de determina-
ció de contingència sol·licitat per 
aquesta, es va declarar el seu ori-
gen laboral.

La sentència pren en consideració 
diverses reclamacions judicials que 

envolten al cas, l’informe sobre pre-
venció d’assetjament sol·licitat per 
la treballadora a l’empresa i l’ac-
tuació inspectora, que va constatar 
l’existència d’un conflicte de treball. 

Per això, es conclou que l’ansietat 
patida ha de considerar-se com a 
accident de treball en existir una 
relació directa entre l’anterior con-
flicte, el treball exercit i el procés 
d’incapacitat temporal.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

La baixa per ansietat 
com a accident laboral
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PROMOCIÓ COMERCIAL  EDICIÓ EN ANGLÈS I FRANCÈS DE LA GUIA EDITADA PEL CONSELL COMARCAL ESPAI RURAL

Propostes de turisme de compres

per als visitants estrangers

Gallecs acull la fira 

de l'espelta amb 

activitats i parades 

agroecològiques L.O.M.

PUNT D'INFORMACIÓ TURÍSTICA  La presentació es va fer davant del Mercat

MOLLET. L'Ajuntament ha engegat 
una prova pilot per incrementar els 
espais florits a la ciutat. El projecte 
té diverses línies d’acció: col·locació 
de jardineres a fanals de Berenguer 
III, plantació a Jaume I d’escocells 
on fins ara només hi havia un arbre 
i plantació de dos parterres amb 
un jardí sense reg a l’Avinguda Lli-
bertat. Aquestes accions comple-
menten un projecte educatiu d’apa-
drinament d’escocells per part de 
centres educatius, els quals es fan 
càrrec d'un o diversos escocells al 
voltant del centre, en tenen cura i 
aprenen la importància de la funció 
que fan sobre la biodiversitat.

Les primeres accions que s’han 
posat en marxa han estat la ins-
tal·lació de jardineres penjants amb 
plantes i flors a 12 fanals del carrer 
Berenguer III. Es mantindran du-
rant 6 mesos per tal de comprovar 
la viabilitat d’aquest tipus d’actua-
cions. Des de l’Ajuntament es realit-
zarà el manteniment d’aquestes jar-
dineres, tot i que són flors i plantes 
que necessiten poc rec. 

Prova pilot per 

incrementar els 

espais florits als 

carrers de Mollet 
MOLLET. El Consell Comarcal del 
Vallès Oriental va presentar di-
vendres a Mollet l'edició en anglès 
i francés de la publicació 50 pro-

postes de turisme de compres, una 
guia pensada perquè el públic es-
tranger que visita la comarca vin-
culi la seva estada amb el turisme 
de compres. La guia presenta una 
selecció de 50 propostes comer-
cials que recullen tots els mercats 
de la comarca i fa especial esment 
a aquelles botigues que compten 
amb alguna singularitat. 

Establiments baixvallesans
En el cas del Baix Vallès els establi-
ments proposats són els mercats 
municipals; les fleques Llargués i 
Prat, la Cansaladeria Brunés, a Mo-
llet; el celler de Can Roda, de Santa 
Maria de Martorelles, i la Pastis-
seria Viñallonga, de Montornès. 
A més, la guia també destaca els 
mollets, les galetes artesanes que 
elaboren alguns dels forns de Mo-
llet. "Des del Consell Comarcal 

entenem que fer compres tam-

bé és fer turisme i volem que les 

persones se n’adonin que hi ha 

un eix que uneix aquestes dues 

accions”, deia el conseller de Tu-
risme del Vallès Oriental, Àlex Va-
liente. El president del Consell Co-
marcal, Emilio Cordero recordava 
la importància de “donar valor al 
sector comercial que tenim als po-

GALLECS. Amb la tardor, l'espai ru-
ral de Gallecs torna a enfirar-se i ho 
fa amb una nova edició de la fira de 
l'espelta, que es farà diumenge al 
matí amb un seguit de propostes. 
S'iniciaran a les 11 h amb una ac-
tivitat en què els visitants podran 
sembrar espelta amb pagesos de 
Gallecs i fer el taller infantil El pa 

pren vida!, a càrrec del Forn Prat. 
En l'àmbit culinari, Xavier Musath 
de Forn l'Antic oferirà un taller per 
conèixer les propietats de les fa-
rines de Gallecs i els seus pans fets 
amb massa mare (11.30 h).  A les 
12 h serà el torn de la cuinera Ma-
rina Duñach, qui oferirà un taller 
gastronòmic per ensenyar a cui-
nar l'espelta petita. També hi hau-
rà un tast de paella d'espelta petita 
i l'espectacle de titelles El conillet 
que volia pa de pessic, a càrrec de 
Cacauet Teatre. Durant el matí hi 
haurà parades de productes agro-
ecològics amb prdouctes elabo-
rats amb farines ecològiques de 
Gallecs. 

Primer donatiu del cor 

solidari contra la leucèmia
MARTORELLES. El cor solidari que 
l'Ajuntament va instal·lar el mes de 
juny ha fet el seu primer donatiu so-
lidari per lluitar contra la leucèmia. 
Des de la seva instal·lació a Carren-
cà, els veïns i veïnes ha omplert ja 
quatre vegades de taps de plàstic el 
recipient. Loginplast, empresa que 
opera des del polígon de Marto-
relles, és qui es fa càrrec dels taps 

de plàstic recollits. La companyia 
també ha estat l'encarregada de 
fer el primer donatiu de 151 euros.

Els diners s'han adreçat a la Fun-
dació Josep Carreras, que des del 
2010 compta amb un institut de 
recerca, un dels pocs centres en el 
món monogràficament dedicat a la 
leucèmia i les altres malalties onco-
lògiques de la sang. 

SOLIDARITAT 151 EUROS PER A LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS 

VIA PÚBLICA 

CONTENIDOR El cor s'ha omplert de taps quatre cops des del mes de juny

AJ.MARTORELLES

bles i ciutats”. En el mateix sentit, 
l’alcaldessa de Mollet, Mireia Di-
onisio, feia referència al “pes del 

comerç i els serveis en el teixit 

productiu de la ciutat, un sector 

primordial que cal impulsar, a 

més, perquè és un eix vertebra-

dor de la ciutat, de les nostres 

places, dels nostres carrers”. 

AJ. MOLLET

FANALS FLORITS 
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El Grup d'Amics i Amigues de Jordi 
Solé Tura organitza el divendres 18 
de novmebre l'acte Jordi Solé Tura 

i les universitats, en què es presen-
tarà el 6è volum de la col·lecció 
Textos. S'hi farà un col·loqui amb 
Joan Subirats Humet, ministre 
d'Universitats, conduït per Núria 
de José, vicedegana del Col·legi de 
Periodistes i cap d'actualitat de la 
Xarxa. Serà a la Sala de Plens a par-
tir de les 19 h.

El Mercat Municipal de Mollet acull 
aquests dies la campanya Mercats 

Sostenibles. Adeu als plàstics d'un 

sol ús, una iniciativa impulsada 
per la Diputació de Barcelona i que 
compta amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i d'alumnes de l'Esco-
la Anselm Clavé. Els joves informen 
a usuaris i paradistes amb l'objec-
tiu de reduir l'ús del plàstics i em-
bolcalls d'un sol ús en les compres 
dels productes alimentaris.

Subirats, ministre 

d'Universitats, 

convidat a Mollet  

'Adéu als plàstics

d'un sol ús', al 

Mercat Municipal

MOLLET DEL VALLÈS

02/11 Amable López Fernández 81 anys

02/11 Jose Vilardell Gisbert 92 anys

04/11 Pedro Font Torrents 100 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

02/11 Maria Teresa Molina Lama 87 anys

02/11 Carmen Barrera Poveda 91 anys

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

08/11 Teresa Tauleria Ros 89 anys

LA LLAGOSTA

07/11 Carmen Jaubert Alunda 14 anys

SENTMENAT

03/11 Teresa Carreño Márquez 82 anys

MONTMELÓ

03/11 Maria Antonia Blanco Granjo 72 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MARTORELLES. L’Ajuntament ha programat per aquest divendres un taller 
d'autodefensa feminista. El taller que tindrà lloc a l'Era Jove (17. 30 h), 
forma part de les activitats que l'Ajuntament ha programat per a comme-
morar el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència masclista.

Martorelles organitza un taller 

d'autodefensa feminista a l'Era Jove

POLÍTICA  LA POPULAR PODRIA ENCAPÇALAR NOVAMENT LES LLISTES DEL PARTIT, TOT I QUE ASSEGURA QUE ENCARA NO HA PRES LA DECISIÓ

Susana Calvo torna a prendre 
les regnes del PP a Mollet

ARXIU

PRESIDENTA LOCAL  Calvo en la seva presentació com a candidata el 2019

ES TRASPASSA JARDINERIA

A SANT FOST 
PER JUBILACIÓ

MÉS INFORMACIÓ     667 74 53 22

MOLLET.  Després de quatre anys de 
desconnexió de la política activa, 
Susana Calvo torna a posar-se al 
capdavant del projecte del PP a Mo-
llet. El partit l'ha escollit per una-
nimitat com a presidenta dels po-
pulars a la ciutat amb l'objectiu de 
treballar per aconseguir uns bons 
resultats electorals en els comicis 
locals de 2023 i recuperar la repre-
sentació municipal a l'Ajuntament, 
que el PP va perdre fa quatre anys.
“Estem treballant a fons amb 

l’objectiu de poder treure uns 

bons resultats a les eleccions 

municipals de 2023”, diu Calvo, 
qui reconeix que el partit li ha de-
manat que torni a encapçalar la 
candidatura, una decisió, però, que, 
assegura que encara no està presa. 
"Encara no ho he decidit i hi ha 

altres alternatives. Suposo que 

no ho decidirem fins al gener", 
explica Calvo a SomMollet.

A la presidenta l’acompanyarà 
una junta de nou persones, entre 

les quals hi ha tres nous afiliats i 
altres que repeteixen com a mem-
bres de l’equip local. En el càrrec 
de secretària general hi haurà Ana 
M. Sanchez Garcia, “una persona 

que porta molts anys participant 

i molt implicada en els temes de 

la ciutat”, apunten des del partit. 
La presidenta local ha explicat que 
“s’està afiliant molta gent però 

sempre sense deixar de banda 

a tots els que durant anys han 

col·laborat amb el projecte del 

partit a Mollet i a la comarca. La 

El Grup de Dones 

Hedera, reconegut 

per la Generalitat 

pels seus 25 anys

SANT FOST. El Grup de Dones Hede-
ra va rebre la setmana passada un 
reconeixement pels 25 anys de la 
seva fundació. L'entitat va ser una 
de les convidades a l'acte de reco-
neixement ofert pel Departament 
d'Igualtat i Feminismes del Govern 
de la Generalitat a les entitats de 
dones i feministes de tota Catalunya 
que han celebrat el quart de segle de 
trajectòria. Al Palau de Pedralbes 
van assistir-hi María Luisa Úbeda i 
Montse Gil, membres de la junta de 
l'entitat, que van recollir la placa 
que reconeix l'associació formada 
per un centenar de dones i que con-
tinua creixent en membres. Un ho-
menatge que consideren tot un "re-

coneixement dels 25 + 2 anys que 

portem treballant i fent coses pel 

poble", afirmava Gil, qui va especifi-
car que l'entitat va celebrar el quart 
de segle durant la pandèmia, l'any 
2020, fet pel qual no havien pogut 
rebre el reconeixement fins ara. 

RECONEIXEMENT Úbeda amb la placa

DONES HEDERA

meva idea és construir un grup 

amb representants de tots els 

sectors de la societat per poder 

arribar a totes les necessitats de 

la ciutat”.
Calvo assegura que el PP és 

"l'única alternativa de centre 

dreta al govern d’esquerres de 

Mollet, un govern que fa temps 

a donat l’esquena als problemes 

reals dels veïns de la ciutat”. "Fa 

4 anys que la neteja està oblida-

da, manca seguretat a la ciutat, i 

està baixant l’activitat econòmi-

ca, sense ajuts per poder obrir 

un negoci a Mollet”, diu la popu-
lar. "Tenim un govern acomodat 

i l'única alternativa real per can-

viar aquesta dinàmica és el Par-

tit Popular perquè d'ençà que el 

PP no té representació munici-

pal els projectes de ciutat estan 

aturats amb un govern que no 

funciona ni tampoc una oposició 

que faci la seva feina”.
Finalment, recorda que “en altres 

etapes, el PP ha tingut un suport 

molt ampli a Mollet” i creu que 
els populars estan “recuperant la 

confiança de la gent, perquè som 

un partit que sap gestionar, que 

baixa impostos i que crea llocs de 

treball i això ens portarà segur a 

tenir de nou una bona represen-

tació a l'Ajuntament de Mollet”. 

MOLLET. En el marc del 25-N d’en-
guany, dia en contra de les violèn-
cies contra les dones, el col·lectiu 
Mollet Feminista vol generar una 
jornada per a la reflexió i el debat 
sobre com es donen les violències 
masclistes als espais de participa-
ció mixtes. Serà el diumenge 13 de 
novembre, amb una jornada mixta 
al parc de Can Mulà. "Aquest espai 
pretén ser un espai de formació i de 
lluita, però també de retrobament 
i reconeixement entre persones 
de diferents entitats del municipi", 
expliquen des de l'organització. A 
les 11, començaran amb la xerrada 
i debat Les violències masclistes als 

nostres espais i com afrontar-les, a 
càrrec d’una militant d’Endavant 
OSAN. En aquest espai es pretén 
treballar en eines pràctiques de com 
eradicar les violències als col·lectius 
i entitats. Seguidament, hi haurà un 
espai no mixte de preparació de les 
accions al voltant del 25-N a nivell 
comarcal. A partir de les 12.30 hi 
haurà vermut musical i després ma-
carronada a preus populars. 

Jornada feminista 

per escalfar motors 

per commemorar 

el 25-N

MOBILITZACIÓ FEMINISTA
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–Com ha estat la rebuda del projecte 
Sentim-nos BÉ a la ciutat?
–A priori, molt positiva. Sí que és veritat 
que estem en els primers compassos del 
projecte, però van entrant les demandes 
poc a poc. Ens estem movent amb 5 o 6 ca-
sos per setmana, tenint només dues tardes 
d'atenció individual.
–Quines són aquestes tardes?
–Els dilluns i dijous de 15 h a 20 h.
–Quina tipologia de casos us arriben?
–Majoritàriament són temes de parentali-
tat i marentalitat. Tot el tema d'abordatge 
de preadolescència i adolescència, els pro-
blemes prototípics que tenen els pares i 
mares en el seu dia a dia per gestionar la 
llar i per fer l'acompanyament als infants 
o adolescents. Després altres casos, com 
processos de dol, malalties cròniques, 
mala gestió emocional...
–Per on us arriben els casos?
–Es posen en contacte amb nosaltres a tra-
vés del correu sentimnosbe@molletvalles.

cat i a través d'allà recepcionem les de-
mandes i posem data a les visites.
–Quina és la finalitat d'aquest espai?  

–Volem que aquest espai serveixi per fre-
nar, que sigui com una espècie de tallafocs, 
per problemes que revesteixin major gra-

vetat o psicopatologies que requereixin  
l'atenció de serveis més especialitzats. És 
a dir, perquè no vagin a més problemes 
que amb una simple gestió, simples con-
sells o eines es puguin tirar endavant.
–Però no sempre hi ha d'haver una pro-
blemàtica?
–No necessàriament, al final el desenvolu-
pament personal que es pot aconseguir a 
través d'espais com aquest servei indivi-
dualitzat pot evitar problemes futurs. Per 
això dic que és un servei que queda em-
marcat dins de la promoció i la prevenció.
–Quin paper juga la família?
–Juguen un paper fonamental en l'educa-
ció dels seus fills i filles i de la seva salut 
mental. Tenen molt poder i capacitat d'in-
fluència vers els infants i adolescents. Jun-
tament amb l'escola, s'erigeixen com els 
elements clau en la transmissió de valors, 
ideals, creences, adquisició d'habilitats 
d'afrontament, habilitats socials... 
–Com bé deies, no és només una qüestió 
que depèn de les famílies?
–Al final la salut mental és multifactorial 
i depèn de la família, de la relació amb els 

iguals, del paper que hi juga l'escola... Per 
això és important que les diferents potes 
que participen de l'educació dels infants 
treballin d'una manera coordinada per-
què es pugui dotar d'habilitats als infants 
i adolescents.
–Quin paper juga la gestió emocional?
–En termes generals hi ha una manca d'in-
formació al voltant de quin paper juguen 
les emocions i de com això pot esdevenir 
un paper clau per la preservació de la salut 
mental. Al final, una mala gestió emocional 
correlacionarà amb conductes disruptives 
com puguin ser violències a l'escola i tot 
tipus de fracàs escolar...
–Què ha suposat la pandèmia en termes 
de demanda de serveis com el vostre?
–En termes generals, la Covid ha suposat 
un punt d'inflexió i un empitjorament de 
la salut mental dels joves. Amb tot, cal dir 
que la Covid ha estat un precipitant, ha evi-
denciat certs problemes, però la demanda 
d'atenció psicològica ja venia d'una satu-
ració. També hi ha un tema de sensibilit-
zació, és a dir, s'està integrant el fet que la 
salut mental és molt important.

"Serveis com aquest poden evitar 
futurs problemes de salut mental" 

Més morts que naixements, una 
tendència que es consolida a Mollet
MOLLET. Per segon any consecu-
tiu, el creixement vegetatiu de la 
ciutat és negatiu atès que el nú-
mero de defuncions supera el de 
naixements. Aquesta és una ten-
dència que ja es detectava en els 
darrers anys i que coincidia amb 
conclusions similars en els reculls 
i informes de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) i l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya (Idescat).

En concret, el número de naixe-
ments a Mollet ha estat de 335, el 
que suposa una tímida recupera-
ció en relació amb la tendència que 
apuntava l’any 2020, tot i ser una 
xifra allunyada de la mitjana dels 
darrers sis anys (403,5).  Actual-
ment la taxa bruta de natalitat se 
situa en el 6,5 naixements per cada 
1.000 habitants,  per sota de la taxa 
global espanyola (7,1). 

Pel que fa les defuncions, aques-
tes se situen en 363, es a dir, un 3% 
inferior respecte de la mitjana dels 
sis any anteriors, el que denota que 
les defuncions semblen retornar 

a les xifres més estables i habitu-
als deixant enrere els efectes de la 
pandèmia.

Amb tot, malgrat aquest crei-
xement vegetatiu negatiu, aquest 
2022 i especialment durant el pri-

mer trimestre de l’any, s'ha tornat 
a registrar un petit creixement de 
la població a la ciutat. Actualment, 
a Mollet hi ha 51.308 habitants, 
133 més que l’any 2021, el que 
comporta un increment del 0,25%.  

D'aquesta població total, 26.019 
són dones (50,71% de la població) 
i 25.289 són homes (49,29% de la 
població). Les dades també posen 
de manifest una població envelli-
da, on les franges d’edat d’entre 
40 i 54 són força nombroses i on 
els majors de 65 anys superen el 
23,27% del total.  

Distribució d'habitants per barri
Pel que fa a la distribució residen-
cial, les llars amb 4 cohabitants 
són les més habituals (14.156 
persones). Així mateix, el 75% de 
la població viu en llars de 2, 3 o 4 
habitants, 2.048 persones con-
viuen en llars de 7 o més cohabi-
tants i 4.290 persones viuen soles 
(8,36% de la població). 

Mentre que els barris amb més 
població són, per aquest ordre, 
Col·legis Nous, Plana Lledó, Can 
Borrell i Can Pantiquet, sent 
quests quatre barris els que agru-
pen el 53,33% de la població mo-
lletana.

DEMOGRAFIA PLANA LLEDÓ, COL·LEGIS NOUS, CAN BORRELL I CAN PANTIQUET, ELS BARRIS  QUE CONCENTREN EL 53% DELS RESIDENTS DE LA CIUTAT

ENVELLIMENT El 23,27% de la població molletana supera els 65 anys

ARXIU

Padró

Antonio i José són els noms masculins 

més habituals al padró municipal, tot 

i que, segurament, no seran els més 

freqüents entre els més joves. Segons 

el padró d'1 de gener de 2022, Anto-

nio, amb 769 veïns i José amb 656, són 

els noms masculins més freqüents a la 

ciutat, seguits per Manuel (570), David 

(536) i Francisco (533). Pel que fa als 

noms femenins, la llista està encapça-

lada per Maria (550), seguida de Mont-

serrat (476), Carmen (374), Laura (345) i 

Maria Carmen (332).  Tots aquests noms 

més tradicionals es dilueixen en el llistat 

de noms entre els més joves. I és que els 

noms més freqüents dels nadons nas-

cuts l’any 2021 van ser Emma (5), Mia 

(5), Laia (4), Lucia (3) i Noa (3), per a 

nenes, i Nil (4), Pol (4), Thiago (4), Alex 

(3) i Aran (3), per a nens. Pel que fa als 

cognoms, García (1.305), Martínez (996), 

López (972), Sánchez (866) i Rodríguez 

(828) són els més habituals com a primer 

cognom, tot i que també es repeteixen 

per en diferent ordre com els segons 

cognoms més freqüents.

ANTONIO I JOSÉ, ELS 
NOMS MÉS HABITUALS

Entrevista a Guillen Muñoz, psicòleg del servei d'atenció personalitzada a Can Lledó 
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MOLLET DEL VALLÈS. Carme Olaria 
Segret ha estat escollida candidata 
de Junts per Catalunya a l’Alcaldia 
de Mollet per a les eleccions muni-
cipals, que s’han de celebrar el dar-
rer diumenge de maig de 2023. Ola-
ria ha estat l'única precandidata en 
el procés d'elecció de cap de llista 
del partit, que es va iniciar el 19 de 
setembre de 2022 quan la Direcció 
Executiva Nacional de Junts per Ca-
talunya va aprovar la convocatòria 
de les primàries a Mollet.

Carme Olaria va superar amb 
escreix el 20% d’avals dels associ-
ats de Junts per Catalunya a Mollet 
per validar la seva candidatura i 
va ser escollida per aclamació cap 
de llista. "Em vaig postular com 

a candidata perquè és un pro-

jecte d'equip, amb persones que 

tenen la mateixa importància 

que jo i que treballa de manera 

transversal", explica Olaria a Som-
Mollet. Un equip divers, segons 
Olaria, amb persones de diferents 
edats i amb o sense experiència po-

lítica però amb una idea comuna: 
"Canviar Mollet i fer-ho alhora 

que treballem per una Catalunya 

independent", diu Olaria, qui re-

marca, però, l'esperit municipalista 
de la candidatura, perquè "el pri-

mer és Mollet", sentencia.
El partit ha anunciat que la can-

MUNICIPALS 2023  LA CAP DE LLISTA ÉS COMERCIANT I HAVIA ESTAT REGIDORA A L'AJUNTAMENT ENTRE 2012 I 2015 AMB CIU

Carme Olaria serà la candidata 
de Junts Mollet a l'Alcaldia

MOLLET DEL VALLÈS. Els grups mu-
nicipals d’Ara Mollet ERC-MES i 
Mollet en Comú han demanat la 
celebració d'un ple extraordinari 
per debatre sobre l'estat de la ciu-
tat, un ple que recull el Reglament 
Orgànic Municipal i que no es con-
voca a Mollet des del 2014. Els dos 
grups municipals registraven la 
petició de convocatòria d'aquest 
Ple el passat 28 d'octubre després 
que el mes de gener presentessin 
un prec conjunt instant a l’equip 
de govern, perquè el convoqués en 
el període de temps més breu pos-
sible. "A dia d’avui aquest prec 

malauradament encara no ha 

estat atès", asseguren.
El Ple extraordinari sobre l’estat 

de la ciutat, previst a l'article 47 

del Reglament Orgànic Municipal 
de l’Ajuntament de Mollet, té com 
a objectiu debatre exclusivament 
sobre els aspectes generals de la 
situació de la ciutat, sigui en el seu 
àmbit polític, econòmic o social.

Històricament, se celebrava als 
voltants del dia 4 de novembre, 
el Dia de la Ciutat, però des de 
l'any 2014 no se n'ha celebrat cap. 
"L’actual equip de govern no té 

intenció de convocar aquest Ple 

extraordinari per parlar sobre 

el present i futur de Mollet i els 

reptes que tenim com a ciutat 

en els propers anys", indiquen 
republicans i comuns. Així doncs, 
els 10 regidors i regidores dels dos 
grups, s'han acollit al dret de re-
clamar la convocatòria de ple – ho 

pot fer una quarta part, almenys, 
del nombre legal de membres de 
la corporació– amb la voluntat de 
poder tenir "un espai on tots els 

grups del consistori, puguin re-

flexionar, exposar, contraposar 

i valorar la situació actual de la 

ciutat i els reptes de futur".
D’acord amb el ROM, l’Alcaldia ha 

de convocar la sessió, que s’haurà 
de celebrar no més enllà de quinze 
dies hàbils des que ha estat sol·li-
citada. Si l’Alcaldia no convoqués 
la sessió extraordinària dins del 
termini indicat, o no la denegués 
en cas de no donar-se els requisits 
exigits, la sessió quedaria automà-
ticament convocada per al desè dia 
hàbil següent a la finalització del 
termini indicat de quinze dies. 

BAIX VALLÈS. Les bases d'ERC van 
aprovar diumenge la nova execu-
tiva que continuarà presidida per 
Oriol Junqueras, amb Marta Rovira 
com a secretària general. Els molle-
tans i regidors d'Ara Mollet, Marta 
Vilaret i Oriol López es mantenen a 
la direcció nacional del partit i la re-
gidora paretana Kènia Domènech 
s'hi incorpora. Marta Vilaret segui-
rà al capdavant de la vicesecretaria 
de Drets, llibertats i lluita Antire-
pressiva i Oriol López serà el secre-
tari de Mobilització i Coordinació 
Municipal, un àmbit que vol posar 
més èmfasi en la mobilització dels 
càrrecs electes municipals. Com a 
nous secretaris hi ha Kènia Domè-
nech, que s'encarregarà d'Afiliació, 
una secreatria de nova creació, que 
té com a objectiu fer créixer el par-
tit amb una militància activa, diver-
sa i implicada, més participativa de 
la presa de decisions.

Els tres baixvallesans formaven 
part de l'única candidatura pre-
sentada, encapçalada pel tàndem 
Junqueras-Rovira, que va rebre el 
suport del 87% dels vots en la jorna-
da electoral, que, a més, va comptar 
amb un 50,2% de participació. 

Ara Mollet i Mollet en Comú forcen un 
ple per debatre sobre l'estat de la ciutat

Marta Vilaret, 
Oriol López i Kènia 
Domènech a la 
nacional d'ERC

INSTITUCIONAL  EL GOVERN NO HA CONVOCAT AQUESTA SESSIÓ PREVISTA AL ROM DES DEL 2014 LLIBRES

PARTITS

L.O.M.

CANDIDATA  Olaria ha estat l'única persona que ha optat a encapçalar la llista

Membres de Mollet en Comú han 
iniciat un seguit de passejades 
pels barris de la ciutat amb l’ob-
jectiu d’escoltar i atendre les ne-
cessitats i demandes del veïnat 
en cadascun d'aquests espais. "La 

voluntat és conèixer in situ i 

a partir dels veïns i veïnes, les 

mancances, problemàtiques o 

preocupacions que hi ha, pel 

que fa a aquest entorn més pro-

per, però també a nivell global, 

sobre la ciutat", apunten. Les pri-
meres passejades s'han fet als ba-
rris de Can Pantiquet i Can Borell.  

Els comuns enceten 
passejades per 
copsar necessitats 
dels barris molletans

MOLLET. El Casal Cultural acollirà el 
pròxim dimarts 15 de novembre la 
presentació del llibre Causa gene-
ral, de Jordi Panyella. Amb la seva 
obra, l'autor fa un repàs a la re-
pressió de l'Estat espanyol contra 
el moviment per la independència 
de Catalunya entre els anys 2009 i 
2021. L'acte s'emmarca en el cicle 
de tertúlies sobre actualitat políti-
ca i repressió que organitzen Àvies 
i Avis de Mollet del Vallès per la Lli-
bertat i l'Assemblea.

MOLLET. El Casal Popular El Taba-
ran acull aquest divendres (19 h) 
la presentació del llibre L'escola: 

espai en destrucció, del docent i 
escriptor Xavier Diez. En el seu 
llibre, l'autor reflexiona sobre el 
present i el futur de l'ensenya-
ment públic, un pilar del benestar 
col·lectiu que, segons Diez, es tro-
ba en fase de destrucció.  

El llibre sobre la 
repressió 'Causa 
General', al Casal

El Tabaran presenta 
el llibre 'L'escola: 
espai en destrucció'

didata de Junts obrirà  una roda de 
contactes amb els partits polítics 
que es postulen com a alternativa 
al govern de coalició del PSC i Pode-
mos. "Venim per fer front comú 

per canviar Mollet des d'uns va-

lors molt autèntics, amb uns ob-

jectius clars i uns eixos que ens 

està donant la ciutadania". En 
aquest sentit, com a responsable de 
política municipal de Junts per Ca-
talunya a Mollet, des del febrer de 
2021, s'ha reunit amb el teixit so-
cial i econòmic molletà per copsar 
les necessitats de la ciutat. "Amb 

tot el que ens estan transmetent 

volem fer el programa electoral, 

que ja estem treballant".
Aquests no són els primers comi-

cis d'Olaria com a cap de llista. La 
candidata de Junts per Catalunya 
havia estat regidora de CiU –amb 
qui es va presentar com a indepen-
dent– i va portar les careteres de 
Turisme i Promoció de la ciutat del 
2012 al 2015, després del pacte que 
van signar convergents i socialistes 
per governar plegats. Més enllà 
de la seva faceta política, Olaria és 
empresària –regenta una botiga de 
roba al centre de Mollet– i ha estat 
vinculada a entitats comercials i 
culturals de la ciutat.  
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Augment de la contractacióL'Ajuntament de Mollet contracta 14 aturats
El mes d'octubre ha tancat amb un increment 

de la contractació al Baix Vallès respecte al 

octubre de l'any passat. Al conjunt del territori 

s'han formalitzat 4.140 contractes, un 4,4% 

més que els signats durant el 2021.

L’Ajuntament de Mollet ha contracta 14 persones a l’atur dins dels 

Plans d’Ocupació Municipals. La seva tasca serà desenvolupar 

projectes d’interès general per a la ciutat. Els plans inclouen un 

contracte de 12 mesos a jornada completa, amb sis persones amb perfil de manteniment, sis de neteja viària i dos de jardineria.

ECONOMIA

La teràpia amb animals de 
la Fundació Sanitària Mollet 
guardonada amb un Eines

MOLLET. El pla de teràpia assistida 

amb animals de la Fundació Sani-

tària Mollet (FSM) va ser aquest 

dimecres un dels projectes guardo-

nats en la segona edició dels Premis 

Eines. El pla, del qual es beneficien 

150 persones, es va endur un dels 

dos premis Eines d'àmbit vallesà 

com a projecte de transformació i 

innovació social consolidat, amb 

una dotació de 2.500 euros. 

"Aquest reconeixement ens 

ajudarà a continuar amb la tasca 

que estem fent amb la teràpia as-

sistida amb animals, que fins ara 

estem atenent a persones amb 

discapacitat, a persones grans 

i amb malaltia mental, però vo-

lem arribar més enllà i treballar 

amb les persones amb trans-

torns cognitius", deia Teresa Ni-

colas, qui va ser l'encarregada de 

recollir el guardó en un acte que va 

tenir lloc al teatre Can Gomà. 

La resta de premiats
A banda d'aquesta teràpia amb 

animals, quatre projectes més de 

TERCER SECTOR L'ENTREGA DELS PREMIS ES VA FER DIMECRES AL TEATRE CAN GOMÀ

transformació social de diferent ti-

pus van ser guardonats en la segona 

edició dels premis Eines que distin-

geixen activitats de transformació 

social i que està organitzat per la 

UAB, els Ajuntaments de Mollet i 

Sant Cugat i els consells comarcals 

del Vallès Oriental i Occidental. 

Com a projecte de transforma-

ció i innovació social en estat prei-

nicial, es va premiar l'associació 

TuSí(k)Circ, un projecte amb seu 

a Palau-Solità i Plegamans i Riells 

del Fai que va néixer el 2020 amb 

l'objectiu és fer servir el circ com a 

eina de transformació social.  Men-

tre que el premi Eines d'àmbit local 

va distingir també com a projecte 

consolidat, la iniciativa Banys Coe-

ducatius, que vol introduir millores 

als lavabos i vestuaris dels centres 

educatius i com a projecte incipi-

ent, l'Institut de l’Ecoedició, una 

entitat que vetlla pel foment, difu-

sió i verificació de la sostenibilitat 

ambiental en el món del llibre a Ca-

talunya. 

Finalment, l'Eines d'àmbit cata-

là, amb una dotació econòmica de 

5.000 euros, va ser per Specialister-

ne, una organització social que ofe-

reix formació i ocupació a persones 

adultes amb autisme.  a.mir

Nou descens de l'atur, amb 
les millors dades d'octubre 
dels darrers 15 anys
BAIX VALLÈS. El territori baixvalle-

sà ha tancat el mes d'octubre amb 

6.324 persones desocupades, un 

0,50% menys que el mes de se-

tembre passat i una taxa d'atur 

del 10,77%. Un descens que tam-

bé s'ha donat interanualment i de 

forma més acusada (-4,86%). Així, 

respecte a fa un any, el territori té 

323 persones menys apuntades a 

les files de l'atur.

Segons dades de l'Observato-

ri-Centre d'Estudis del Vallès Ori-

ental, però, aquest descens de per-

sones sense feina no s'ha produït 

de forma generalitzada arreu dels 

municipis del Baix Vallès. Així, on 

més ha descendit l'atur ha estat a 

Santa Maria de Martorelles, segui-

da de Montmeló, Mollet i Montor-

nès. A Santa Maria, l'atur ha caigut 

un 2,50% amb 39 persones sense 

feina i una taxa d'atur del 10,03%. 

A Montmeló, la caiguda respecte 

al mes anterior ha estat del 1,98% 

amb 396 persones sense feina i una 

taxa d'atur del 9,42%. A Mollet, el 

descens respecte al mes passat ha 

estat més baix (- 1,22%), amb 2,763 

persones desocupades i una taxa 

d'atur de l'11,01%. A Montornès 

el descens respecte al mes de se-

tembre ha estat del'0,42%, té 945 

persones desocupades i una taxa 

d'atur del 12,12%. 

Per contra, l'atur ha incrementat 

a la Llagosta respecte al setembre 

en un 0,93% i la localitat tancava 

el mes d'octubre amb 763 perso-

nes aturades i un 12,35% de taxa 

d'atur; a Parets la xifra d'aturats 

ha crescut un 0,72% respecte al 

setembre i el municipi ha tancat el 

mes amb 842 persones aturades i 

una taxa d'atur del 9,36%. També 

ha augmentat un 0,59% a Sant Fost. 

El municipi ha tancat el mes d'octu-

bre amb 340 persones sense feina i 

una taxa d'atur del 8,91%. 

Finalment, a Martorelles l'atur 

s'ha mantingut en les mateixes xi-

fres que el setembre. El municipi té 

236 aturats i una taxa del 10,64%. 

Valoració dels sindicats
Des del sindicat UGT feien aquesta 

valoració un cop conegudes les da-

des del mes d'octubre: "Aquest oc-

tubre ha trencat la dinàmica dels 

tres mesos anteriors d’augment 

de l’atur i presenta la major re-

ducció en aquest mes en la sèrie 

històrica. S’ha registrat la dada 

d’atur més baixa en un octubre 

des del 2007". 

També des de CCOO destaca-

ven les bones xifres registrades: 

"Malgrat l’alta inflació i l’apai-

vagament de la demanda i del 

consum, a Catalunya es crea 

ocupació i es continua reduint el 

nombre de persones aturades", 

remarcaven i asseguraven que s'es-

tà creant ocupació de "qualitat".   

OCUPACIÓ  EL BAIX VALLÈS TÉ 6.324 PERSONES DESOCUPADES 

a.mir

AMB EL PREMI  El regidor Josep Monràs i Teresa Nicolas de la FSM
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Un any més, el Banc dels Aliments organitza el Gran Recapte d'Aliments, 

una iniciativa que al Baix Vallès ajuda mensualment més de 2.000 persones 

en situació vulnerable. Enguany torna la recollida física d'aliments després 

de la pandèmia, però els responsables del Banc d'Aliments es mostren 

preocupats pel descens de punts de recollida, arran que tres grans 

superfícies han decidit enguany no facilitar un espai per a la recollida en els 

seus establiments –tot i que és cert que permeten fer donacions en metàl·lic 

a les caixes–. Aquesta decisió fa que les previsions de recollida d'aliments 

pugui caure a la meitat del que es va aconseguir el 2019.

Els supermercats que ja no tindran les habituals capses i voluntaris per 

gestionar les donacions seran Mercadona, Lidl –precisament, cadenes 

líders de mercat– i Dia –en una situació no tan privilegiada–. Evidentment, 

que cada negoci pot decidir com gestiona la seva implicació en la societat 

que l'acull, però també és cert que el consumidor també pot optar per una 

compra conscient, tenint en compte quin model afavoreix una societat més 

solidària i sostenible.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Editorial

s difícil, probablement impossi-

ble, fer un text legal que repari 

patiments, vexacions, espolis, 

tortures, assassinats, absències, 

orfeneses, tristeses, pors i solituds patides 

per les víctimes del cop d’estat del 18 de ju-

liol de 1939 i la llarga dictadura imposada i 

mantinguda per les armes, però això no ens 

ha d’impedir considerar la llei 20/2022 de 

Memòria Democràtica un avenç respecte a 

la que s’havia aprovat l’any 2007.

Aquesta llei condemna explícitament el 

cop d'estat i la posterior dictadura, decla-

rant il·legal el règim amb els seus diferents 

governs que van dictar totes les ordres de 

persecució dels dissidents

Considera víctima a totes les persones, 

amb independència de la seva nacionalitat 

que van patir individualment o col·lecti-

vament, danys físics, morals o psicològics, 

danys patrimonials o vulneració dels seus 

drets fonamentals.

S’incorpora, per primera vegada a la llei, els 

nens i nenes que foren robats i adoptats sense 

el consentiment explícit dels seus progenitors.

Crea un Fiscal de rang superior per a la in-

vestigació de les causes no aclarides i decla-

ra la il·legalitat i il·legitimitat dels tribunals, 

jurats i altres òrgans disciplinaris penals o 

administratius que a partir del cop d'estat 

de 1936 van constituir-se per a imposar, per 

motius polítics, ideològics, de consciència 

o creença religiosa, condemnes o sancions 

de caràcter personal o institucional, essent, 

així nul·les per ser igualment il·legítimes les 

seves resolucions.

Recull el necessari reconeixement i repa-

ració d’aquelles víctimes que foren obliga-

des a realitzar treballs forçats, establint com 

a definició de forçat la declaració de l’OIT.

En els apartats de reconeixement i repa-

ració integral per part de l’Estat incorpora 

actuacions específiques que es refereixen 

als béns espoliats durant el període que 

compren des del 18 de juliol de 1936 fins a 

l’aprovació de la Constitució l’any 1978.

Veurem si els arxius que es posen a dispo-

sició de la ciutadania contenen la informació 

necessària per a obtenir les dades precises 

per a formular les peticions de reparació que 

cadascú consideri.

La llei menciona i classifica de manera 

especial el Centre Documental de Memòria 

Històrica de Salamanca i garanteix l’acces-

sibilitat i difusió dels fons documentals i bi-

Una escletxa per a la reparació
bliogràfics, de manera especial tots els béns 

inclosos en l’Arxiu General de la Guerra Civil.

No hi ha res que pugui reparar-nos dels és-

sers perduts, dels allunyats, dels empresonats, 

de la seva absència en les nostres vides, però 

totes aquestes qüestions no són menors, no ho 

són pels que vam tenir familiars directes escla-

vitzats, però no ho són, tampoc, de manera col-

lectiva en una població que va fer obra pública i 

edificis religiosos amb una mà d’obra obligada, 

calculant els “jornals de càstig” en funció de la 

significació que havien tingut les famílies en 

la defensa dels valors republicans o usant la 

terminologia dels colpistes, manca d’adhesió 

al Glorioso Alzamiento Nacional.

Tampoc ha de ser indiferent com a comu-

nitat local l’estudi de la reclamació dels béns 

que van canviar de titularitat arran de l’acció 

de la “Comisión de Liquidación” que va pren-

dre, entre altres moltes coses, la seu i els es-

tris comunals del sindicat agrícola de Mollet.

Són reparacions col·lectives que només 

l’ajuntament, com a institució de govern lo-

cal pot iniciar i intentar dotar-se de la legiti-

mitat col·lectiva que aquestes reclamacions 

necessiten.

Els descendents de represaliats ja fa anys 

que intentem la reparació i rehabilitació dels 

nostres avantpassats i sempre ens sembla 

que les normes d’aquestes característiques 

arriben tard. Però ara que ha arribat i que 

el Govern de l’Estat en proclama la seva im-

portància, podríem reprendre, a més a més 

d’iniciar el que he mencionat, les reclamaci-

ons presentades l’any 1998-99 a la Direcció 

General del Tresor, reclamant les quantitats 

confiscades a l’Ajuntament de Mollet del Va-

llès durant la Guerra Civil, ja que els saldos 

monetaris que formaven part de l’erari pú-

blic municipal, estaven i encara haurien d’es-

tar (amb valor actualitzat) destinats a millo-

res urbanes o serveis públics de la ciutat.

També resta pendent la documentació 

requerida a l’alcaldia el dia 16 de febrer de 

1939 per al ministre de Governació i que ja 

fou sol·licitada l’any 2002.

Alguns poden pensar que és una engruna 

petita si ho comparem amb la necessitat de 

recuperar els cossos de qui encara no s’han 

pogut enterrar dignament, i tindran raó. 

Però un poble, com a comunitat, està més 

preparat per a fer front al present si no deixa 

cap injustícia per resoldre, cap fil del passat 

per conèixer.

É

MONTSERRAT
TURA

Metgessa, exalcaldessa de 
Mollet i exconsellera de la 

Generalitat de Catalunya

afer de Dalmases ha sacsejat 

l’escenari polític recent, i l’obra 

representada pels actors segueix 

els patrons habituals a què els 

polítics ens tenen acostumats. Els periodis-

tes han reconegut que les pressions no són 

un fet aïllat, sembla que tot encaminat a 

oferir imatges, m’atreviria a dir que “il·lusi-

ons òptiques” als possibles electors.

La crisi esclata amb interessos partidistes, 

s’atribueix a una campanya de desprestigi 

polític i potser ho és, en tot cas s’escapa al 

meu enteniment, com se’ns escapen moltes 

coses. Dalt de l’escenari, els actors juguen 

els seus rols per fer-nos veure el que volen 

que veiem i el desconcert de l’espectador és 

cada vegada més gran, però ens saben dis-

treure. En aquest cas se’ns distreu d’un tema 

de fons al que no es fa tanta atenció que és el 

de la manipulació i l’abús de poder. Sembla 

que sobre aquest tema no interessa fer-ne 

rebombori, potser perquè s’extralimita al 

comportament d’una sola persona i forma 

part d’un sistema.

L’abús de poder s’exerceix en diferents 

àmbits i no de manera aïllada ni només en 

política. No hauria de ser un tema social 

d’especial rellevància?

Em fa pensar per exemple en l’abús de 

poder especialment sobre les dones en di-

L'

L'ART DE LA 
MANIPULACIÓ

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

ferents àmbits que és encara un tema can-

dent. Les nostres lleis persegueixen ara la 

violència masclista, però no sempre és fàcil 

de denunciar. Malgrat els avenços de la so-

cietat en aquest aspecte hi ha reminiscèn-

cies de les quals ens costarà lliurar-nos. A 

part de les situacions d’abús de poder, hu-

miliacions, devaluacions, hi ha les mostres 

subtils de masclisme de la vida quotidiana 

que es troben arreu: en la comunicació, en 

les bromes i acudits, en les lletres d’algu-

nes cançons, o en el fet de regalar estris de 

cuina a les dones en les dates assenyalades, 

entre molts d’altres. L’impacte de l’educació 

rebuda és tan intens que a vegades són les 

mateixes dones qui els toleren i perpetuen.

La detecció d’aquestes actituds i l’edu-

cació en el seu rebuig, per part de dones i 

homes, hauria de ser fonamental, possible-

ment començant per l’entorn familiar i se-

guir cap enfora.

No ens distraguem doncs d’estar atents, 

als abusos de poder, a la manipulació, com 

a pràctica instaurada, a la que sovint es gira 

la cara per no veure.

L'abús de poder s'exerceix en 
diferents àmbits i no de manera
aïllada ni només en política. No

hauria de ser un tema social 
d'especial rellevància?

Els descendents dels represaliats ja
fa anys que intentem la reparació

dels nostres avantpassats i sempre 
ens sembla que la llei arriba tard
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Bústia

Podemos exigeix respecte

He escoltat amb sorpresa i satisfacció les 
recents declaracions de Pablo Iglesias a la 
Uni de Tardor i a la Cadena SER. Amb sor-
presa perquè la situació de l'esquerra que 
ell descriu i critica el té a ell com a protago-
nista en primera persona. Amb satisfacció 
perquè coincideix plenament amb el que 
sentim i pensem molts afiliats a Podem i, en 
el cas del nostre cercle de Mollet del Vallès, 
de manera pràcticament unànime.

A Mollet del Vallès, l'esquerra a l'esquer-
ra del PSC ha estat testimonial històrica-
ment des de ja fa molts anys; ens coneixem 
bé. A les eleccions municipals de 2015, la 
incorporació de Podem en coalició amb 
els comunistes “de tota la vida” (es diguin 
PSUC, IC, ICV, EUiA o En Comú), va portar 
Canviem Mollet a igualar el PSC en nombre 
de regidors; malgrat això no es va poder re-
vertir l'Alcaldia per manca d'acord amb al-
tres grups de dretes que van donar suport, 
passivament, a la candidatura de Josep 
Monrás. La coalició va patir fortes tensions 
internes que posaven de manifest que la ve-
lla guàrdia comunista no acceptava aquests 
nouvinguts i esdevenidors de Podem, i va 
conduir finalment a la ruptura de la coali-
ció, per falta de respecte a Podem.

Després de les eleccions municipals del 
2019 es va posar de manifest una clara di-
vergència d'estratègies. Mentre que Mollet 
en Comú (els comunistes “de tota la vida”) 
tenien una estratègia de “no a tot” i d'oposi-
ció frontal al govern del PSC, Podem Mollet 
va apostar per donar suport al govern del 
PSC, per influir en la seva política i obtenir 
millores per als ciutadans i ciutadanes de 

Mollet, que el mateix PSC no hagués intro-
duït a la política municipal per si mateix, és 
a dir, oposició des de dins per forçar millo-
res a les polítiques en lloc d'una oposició 
de rebequeria, des de fora. Una posició no 
sempre còmoda, però possibilista.

I ens apropem al 2023 amb noves elecci-
ons municipals. Des de la direcció de Podem 
se'ns indica que ens hem d'apropar als Co-
muns per anar junts a les eleccions. Podem 
Mollet està totalment d'acord amb aquesta 
línia però, com manifesta el mateix Pablo 
Iglesias, en les seves recents declaracions, 
Podem exigeix   respecte. Respecte que cal 
materialitzar en un programa i unes llistes 
elaborades conjuntament per ambdues for-
macions sense imposicions prèvies de cap 
d'elles. En aquesta tessitura, Podem Mollet 
ha efectuat dues propostes als Comuns, pro-
postes que mai no han obtingut cap resposta 
per part d'aquests. Silenci absolut. Evident-
ment, aquest camí ens portarà a la impossi-
bilitat d'anar junts en una llista electoral a 
les properes eleccions, presentant Podem el 
seu propi cartell electoral. Si no volen dialo-
gar ara, com seria possible un govern con-
junt, amb les tensions que el govern com-
porta? Sí, ens agradaria anar conjuntament 
a les eleccions. Però, de nou, Podem exigeix   
respecte. No es pot permetre que alguns 
pretenguin apropiar-se del patrimoni ide-
ològic que va portar a crear Podem, com a 
força sorgida del moviment del 15-M, ni dels 
vots de Podem però deixant apartada la gent 
de Podem, en la més absoluta irrellevància. 
No es pot intentar humiliar qui es pretén te-
nir en el futur com a soci de govern. 

LLUÍS BAYÓ / Membre de Podem Mollet

MOLLET DEL VALLÈS

ls trens de Rodalies són un dels 
sistemes de transport més soste-
nibles a l’abast de la classe treba-
lladora. Un servei que connecta el 

territori i del qual la gran majoria de la gent 
depenem per desplaçar-nos a la feina, als es-
tudis o les obligacions personals. Els trens de 
Rodalies no són un luxe. Són un servei públic 
imprescindible.

El desastre de gestió dels trens de Rodalies 
que anem patint des de fa anys a Catalunya 
és una autèntica vergonya. Obliga a optar pel 
vehicle privat i provoca més col·lapse i més 
contaminació. No pot ser que agafar el tren 
sigui una odissea diària i ens obliguin a anar 
com a sardines, si tens la sort de poder pu-
jar-hi. No pot ser que optar pel tren sigui una 
pèrdua continuada d’hores d’espera, amb la 
incertesa de no saber quan arribaràs.

El servei de rodalies de Catalunya és el 
gran ignorat dels diferents governs espa-
nyols que han preferit gastar-se els nostres 
calés, sovint amb el suport de la Generalitat, 
en promoure opcions elitistes i destructores 
del territori que no serveixen a les classes 
populars, com un tren d’alta voracitat, l’AVE, 
en lloc de modernitzar els trens de tothom 
que són els de rodalies.

Fa més de vint-i-cinc anys que no s’obre un 
metre nou de via de Rodalies i les milionàri-
es inversions que cíclicament ens prometen, 
sempre abans de les eleccions, només que-
den en fum. Per exemple, dels 4.000 milions 
del pla 2008-2015 d’inversions de Rodalies 
només en van arribar 400, res per millorar 
infraestructures, només per reparar alguna 
estació.

Portem mesos amb incidències i proble-
mes de funcionament. Ara a més s’han sumat 

Per un servei de Rodalies digne!
les derivades d’unes obres a Barcelona que 
afecten prop de 80.000 persones usuàries 
de les línies del Maresme (R1) i de Grano-
llers-Girona (R2 nord i R11) que obliguen a 
efectuar canvis de transport i allargar itine-
raris per arribar al teu destí. Són obres pre-
vistes de fa temps... de veritat no han tingut 
temps de preveure les afectacions?

Serveis tan imprescindibles com el ferro-
viari s’han de gestionar des del territori. El 
Govern Espanyol i la seva empresa gestora 
ADIF, han donat ja prou mostres de la seva 
ineptitud per gestionar unes Rodalies com 
calen. La seva és una gestió colonial que mal-
tracta dia a dia les classes populars. De què 
serveixen les gratuïtats electoralistes si això 
no funciona?

És per això que des de la CUP, braç a braç 
amb el col·lectiu de Gent x Mollet, mentre 
Generalitat i Ajuntament s’ho miren, es-
tem desplegant una campanya de denúncia 
d’aquest maltractament que patim dia a dia. 
Ja n’hi ha prou! Cal una reestructuració del 
servei de Rodalies. Traspassar la seva gestió 
amb els fons corresponents. Recuperar to-
tes les inversions que se’ns han negat durant 
dècades. Dotar el territori de noves línies i 
millorar les existents i les seves freqüències. 
Perquè hi tenim dret, volem servei de Roda-
lies digne!

E

TXUS

CARRASCO
CUP Mollet

La política espanyola no ha llegit
la poesia catalana de l'amor del 

poble al seu país i els esforços per
esborrar -la han estat estèrils

La política espanyola no ha llegit
la poesia catalana de l'amor del 

poble al seu país i els esforços per
esborrar aquesta poesia de la 

història han estat estèrils

araules del Papa Francesc en la 
seva encíclica Fratelli tutti: "No fa 
falta dir per què serveix el diàleg. 
En tinc prou de pensar que seria 

el món sense aquest diàleg pacient de tantes 
persones generoses que han mantingut uni-
des famílies i comunitats". La situació políti-
ca de Catalunya, víctima d’un procés injust 
és una resposta. I la resposta és creativa, un 
poema històric de la germanor dels pobles. 
Un poema escrit amb el llenguatge popular 
de manifestacions festives, de pancartes del 
dolor del cor amb llaços grocs d’amistat del 
jardí de la natura arrencats dels carrers per 
l’odi a la llibertat. Un poema rubricat amb 
llàgrimes i recitat amb la joia de ser catalans. 

La política espanyola no ha llegit la po-
esia catalana de l’amor del poble al seu país 
i els esforços per esborrar aquesta poesia 
del llibre de la història han estat estèrils 
perquè la poesia de llibertat de Catalunya 
en les presons i en l’exili cada dia que passa 
té més lectors de casa i de fora. Dissorta-
dament, encara hi ha persones que no els 
hi agrada la poesia i l’esborren de la seva 

P

POESIA DEL POBLE, PEDAGOGIA DE CONVIVÈNCIA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

vida. El Papa Francesc ens alliçona sobre 
el comportament d’uns i altres. Diu en l’en-
cíclica esmentada: "Quan els conflictes no 
es resolen sinó que s’amaguen o s’enter-
ren en el passat, hi ha silencis que poden 
significar fer-se còmplices de greus errors 

i pecats. Però la veritable reconciliació no 
fuig del conflicte sinó que s’aconsegueix en 
el conflicte, superant-lo a través del diàleg 
i de la negociació transparent, sincera i pa-
cient. La lluita entre diversos sectors, sem-
pre que s’abstingui d’enemistats i d’odi 
mutu, insensiblement es converteix en una 
honesta discussió, fundada en l’amor i la 
justícia". La poesia creativa és la paraula 
de la llibertat dels pobles.

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Sorteig de la Copa CatalunyaMaria Pérez, convocada amb la selecció absoluta
La Copa Catalunya de futbol sala ha sortejat 

les seves primeres rondes. Entre els equips 

baixvallesans, destaca el derbi FS Unión 

Llagostense - UFS Mollet, amb el guanyador 

jugant contra l'FS Parets en la segona ronda.

Maria Pérez podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. La 

futbolista de Sant Fost ha estat convocada per primer cop amb el 

combinat nacional després de la baixa de Maitane López. La jugadora 

del Barça estarà amb la selecció als amistosos contra l'Argentina i el 

Japó, que es jugaran dilluns i divendres a les 20 h a Melilla i a Sevilla.

Pau Garcia es proclama de nou 

campió del món amb rècord 

històric de puntuació

PARETS. Pau Garcia ha fet història 

de nou. El patinador paretà ja va 

aconseguir l'any passat la gesta 

de proclamar-se campió del món 

de patinatge artístic, i aquest cap 

de setmana ha repetit als World 

Skate Games d'Argentina. Garcia 

ha assolit la primera plaça amb 

289,04 punts, el rècord mundial 

de la disciplina.

El paretà ja va començar des-

tacant el dijous, quan es va posar 

líder de la modalitat sènior lliure 

gràcies al programa curt. Garcia va 

obtenir 103,28 punts a la primera 

fase, que ja era la màxima puntu-

ació mai aconseguida a la primera 

part de la competició. El patinador 

de l'Skating Cunit va rematar la fei-

na el divendres amb una altra gran 

actuació al programa llarg, on va 

aconseguir 185,76 punts i va as-

segurar tant l'or mundial com el 

rècord històric.

El patinador paretà afirma que 

està "molt content i feliç" amb 

la gesta aconseguida perquè su-

posa que "tota la feina ha tingut 

els seus resultats". Garcia reco-

neix que ha estat una temporada 

complicada per a ell: "Vaig patir 

una lesió que no sabríem si ens 

permetria fer tota la tempora-

da. Però al final he pogut estar a 

Argentina". El de Parets també es 

mostra satisfet perquè els dos pro-

grames "van anar molt bé, tant el 

curt com el llarg".

D'aquesta manera, Pau Garcia 

revalida el títol de campió del món 

que ja va assolir l'any passat. De 

moment, és l'únic patinador català 

i espanyol en guanyar el títol mun-

dial i ja en suma quatre: dos com 

a júnior (2018 i 2019) i dos com a 

sènior (2021 i 2022).  s.casanovas

PATINATGE ARTÍSTIC  EL PATINADOR PARETÀ HA REPETIT AMB RÈCORD LA GESTA DE L'ANY PASSAT

MÀXIMA PUNTUACIÓ Pau Garcia ha aconseguit un rècord de 289,04 punts

raniero corbelletti 

Ona Caminal i Aina 

Martín, bronze mundial
MOLLET / PARETS. Les patinadores 

Aina Martín, de Parets, i Ona Ca-

minal, de Mollet, van aconseguir 

un podi mundial als World Skate 

Games, que s'estan celebrant a 

l'Argentina. Martín i Caminal van 

penjar-se la medalla de bronze a 

la modalitat de quartets júnior de 

patinatge artístic, dins de l'equip 

Clover de l'ASPA Lliçà de Vall.

A la competició mundial, les 

baixvallesanes van realitzar la 

coreografia Clover, que els hi va 

donar l'últim calaix del podi amb 

11,500 punts.

El passat cap de setmana tam-

bé va ser el torn per la paretana 

Estel Martínez. La patinadora va 

formar part del grup de xou gran 

sènior del CPA Tona. L'equip oso-

nenc va acabar en setena posició 

amb la coreografia Typewrite, que 

els hi va donar 119,600 punts, a 10 

punts del podi. 

 LES BAIXVALLESANES FORMEN PART DEL QUARTET CLOVER

TERCERES DEL MÓN Les dues patinadores van pujar a l'últim calaix del podi

rfep

Laia Martínez es penja la plata 

a l'open internacional Interland Cup

MOLLET. La patinadora de Mollet Laia Martínez va aconseguir la segona 

posició a la Interland Cup, una competició europea de patinatge artístic 

disputada el passat dissabte a Gujan-Mestras (França). La molletana va 

proclamar-se subcampiona de la modalitat lliure cadet en el seu primer 

any a la categoria, amb una marca de 50,22 punts.
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El Recanvis Gaudí Mollet 
cau de sis a l'Hospitalet

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

no va poder sumar el tercer triomf 

de la temporada contra un rival a 

priori del seu nivell, com és el CB 

Hospitalet. Els de Josep Maria Mar-

sà van perdre per 86-79 en un par-

tit que va tenir moments pels dos 

equips i que va acabar caient pels 

del Barcelonès.

El pavelló de l'Hospitalet va 

viure un partit molt variat, on els 

locals van avançar-se ràpidament 

gràcies a un primer parcial impa-

rable (28-15). Els molletans van 

contestar amb uns grans segon i 

tercer quart, però els hospitalencs 

van reaccionar a l'últim parcial.

Els de Josep Maria Marsà es 

mantenen vuitens a la classificació 

amb dues victòries i quatre derro-

tes. Aquesta setmana el conjunt de 

Mollet tindrà un descans molt ne-

cessitat per l'equip. 

BÀSQUET | LEB Plata UN PARTIT DE CONTRASTOS PELS DOS EQUIPS

D'ANADA I TORNADA Els dos conjunts van tenir les seves oportunitats al duel

CB HOSPITALET

El CF Mollet UE no surt de 
la mala ratxa de derrotes

MOLLET. El CF Mollet UE segueix 

sense conèixer la victòria aquesta 

temporada. Els de David Parra van 

patir la quarta derrota del curs 

davant el CE Banyoles al Germans 

Gonzalvo (0-1). Els del Pla de l'Es-

tany es van imposar gràcies al soli-

tari gol de Marc Pagès al minut 72.

L'entrenador David Parra re-

coneix que el guió és el mateix de 

cada setmana: "Tenim un bon 

plantejament i fem una bona fei-

na, però la pilota no entra i ens 

marquen a la primera". Tot i la 

mala ratxa, el tècnic no es planteja 

grans revolucions: "No farem can-

vis radicals. Es tracta que arribi 

la primera, després cauran to-

tes seguides". Parra també afirma 

que les baixes els estan perjudicant 

molt, ja que no ha tingut cap setma-

na "amb la plantilla completa"

El pròxim partit del CF Mollet 

UE serà el diumenge contra el 

CE Mataró. David Parra espera un 

partit convuls: "L’any passat ens 

van acusar de racisme, així que 

l'ambient no ajudarà aquest 

diumenge". 

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP PORTA 2 PUNTS DE 18MOTOR | Trial

Nova jornada de 

trial a Can Teià 

aquest diumenge

SANT FOST. El Trial Social del Moto 

Club Cent Peus torna aquest diu-

menge amb la cinquena edició 

del 2022, tot i que en realitat és 

la quarta per la cancel·lació de la 

del juliol. La prova serà l'última 

d'aquest tipus de l'any.

La jornada tindrà lloc, com és 

habitual, a les instal·lacions del 

club a Can Teià. Les motos arren-

caran a les 9 h, tot i que els pilots 

hauran d'estar una hora abans per 

formalitzar les inscripcions. 

El preu del trial anirà des dels 20 

€ fins als 40 €, depenent de l'edat 

i de si s'és soci del club o no. En 

tots els casos, la inscripció inclou 

esmorzar.

Igual que en edicions anteriors, 

el trial presentarà diversos nivells 

distingits per colors, perquè els 

pilots puguin escollir el que més 

s'adapti a les seves habilitats.

L'últim trial social es va celebrar 

el 2 d'octubre amb 120 pilots en 

quatre categories. Francesc Recio, 

Albert Bas, Daniel Coll i Neus Mur-

cia van ser els guanyadors d'aque-

lla edició. 

CF MOLLET UE 0

CE BANYOLES  1

CB HOSPITALET 86

RECANVIS GAUDÍ MOLLET 79

La Molletense suma un punt en 

l'últim minut contra el Sant Genís
MOLLET. La UD Molletense va signar l'empat a l'última jornada de lliga, 

contra el CD Sant Genís-Penitents (2-2). Els blanc-i-blaus van rascar el 

punt a l'últim moment, amb un gol al minut 89 d'Ismael Quiñones. El re-

sultat els permet mantenir-se com a tercers abans del següent partit, el 

diumenge a les 12.15 h al camp de l'Atlètic Ibèria, a Barcelona.  

Segona Catalana  ELS DEL ZONA SUD ES MANTENEN TERCERS
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"Va ser dur i acumulàvem 
cansament, però els 
moments ho compensen tot"

MOLLET. L'Ignasi i la Laia Pol han 
tornat de la seva experiència al 
Marroc amb la Panda Raid, la cur-
sa per etapes no competitiva que 
han realitzat durant una setmana 
a bord d'un Seat Marbella. Els dos 
molletans es mostren molt satis-
fets amb l'experiència viscuda, tot 
i que reconeixen que van passar 
moments complicats.

El pare, mecànic de professió, 
explica que l'experiència ha estat 
"molt variada" amb "dies durs i 

també emotius". La Laia recorda 
la quarta etapa com una de les més 
dures perquè es van quedar enca-
llats a la sorra. La solució per a ells 
van ser els 'pirates del desert': "Són 

gent d’allà que van passant per 

la zona traient els participants a 

canvi de diners", detalla la filla.

Solidaritat entre participants
Els dos relaten com durant el tra-
jecte van fer pinya amb altres par-
ticipants, especialment amb un 
grup de persones de Ciudad Real i 
de Canàries. "Anàvem set cotxes 

junts cada dia i ens anàvem aju-

dant", explica l'Ignasi.
Pare i filla també recorden a la 

població marroquina, que, majo-
ritàriament, els va ajudar: "Van 

ser molt amables i servicials", 

però no va ser igual a Merzouga, on 
"la gent tenia més mala llet. Ens 

canviaven les referències i ens 

tiraven pedres", reconeix l'Ignasi.

Una experiència recomanable
Els dos coincideixen a dir que re-
petirien l'aventura: "Vam dormir 

poc i acumulàvem cansament, 

però els moments ho compen-

sen", afirma el pare. També reco-
manen l'experiència, sobretot a 
"la gent amb esperit aventurer", 
però adverteixen que "cal anar 

preparat".  sergi casanovas

MOTOR | Raid  IGNASI I LAIA POL HAN TORNAT D'UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA A LA PANDA RAID

ENMIG DEL SÀHARA Pare i filla han recorregut el desert durant set dies

i.p.

PARETS / BAIX VALLÈS. La 15a edi-
ció del Cros Escolar Comarcal de 
Parets va reunir més de 400 par-
ticipants a les pistes d'atletisme 
el passat dissabte. Esportistes de 
tota la comarca van participar a les 
16 categories organitzades,pas-
sant per totes les franges d'edat.

Marc Tort, del CA Mollet, va ser 
el guanyador de la categoria open 
masculina, seguit de Sergio Mo-
reno, del Triatló Montornès, i de 
Cristian Plaza, company de Tort al 
club molletà. En categoria femeni-
na, van pujar al podi Ariadna Co-
dis, del CA Granollers, Marta Mora, 
del CA Canovelles, i Esther Monto-
sa, de l'amfitrió CA Parets.

Els clubs baixvallesans van te-
nir-hi molts atletes competint. Per 
part del club organitzador, el CA 
Parets, van córrer 78 esportistes, 
que es van endur un total de 10 po-

dis. El CA Mollet va ser el més exitós 
amb 13 podis entre els seus 64 par-
ticipants i el Triatló Sant Gervasi va 
tenir 10 atletes. Finalment, el CA 

Montornès va comptar amb 24 es-
portistes i un podi, mentre que el 
Club Triatló va sumar 4 podis amb 
els seus 10 atletes. 

El Cros Escolar de Parets 
reuneix més de 400 atletes

ATLETISME | Cros  ELS CLUBS BAIXVALLESANS VAN TENIR-HI UNA ÀMPLIA REPRESENTACIÓ

DE TOTES LES EDATS Més de 400 atletes van omplir les pistes paretanes

aj. parets

FUTBOL

El documental 
d'Alèxia Putellas 
s'estrena el 30 de 
novembre

MOLLET. El documental Alexia La-

bor Omnia Vincit ja té data d'es-
trena, el 30 de novembre. La pro-
ducció tracta sobre la vida de la 
jugadora de Mollet, des dels seus 
inicis fins al moment actual, on 
és la millor jugadora del món i un 
ídol per moltes nenes i joves fut-
bolistes. El documental, dirigit per 
la catalana Joanna Pardos, estarà 
disponible a la plataforma Ama-
zon Prime Video.

El títol del documental es tra-
dueix com Alèxia, El treball dur ho 
conquista tot, i té un total de tres 
capítols. La producció compta amb 
el testimoni i opinió de diverses 
figures rellevants del futbol, tant 
masculí com femení. La producció 
també compta, òbviament, amb la 
participació de Putellas i de diver-
ses imatges gravades a Mollet i a 
altres indrets del Baix Vallès. 

ALEXIA LABOR OMNIA VINCIT

prime video

FUTBOL / FUTBOL SALA 

Adolfo Fernández 
i Alèxia Putellas, 
nominats a la Gala 
de les Estrelles

MOLLET / SANT FOST. La Gala de les 
Estrelles de la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) comptarà amb 
doble presència baixvallesana. La 
molletana Alèxia Putellas i el veí 
de Sant Fost Adolfo Fernández es-
tan nominats als premis a millors 
jugadors de l'any. La gala se cele-
brarà a l'antiga fàbrica Damm de 
Barcelona el 28 de novembre.

Alèxia Putellas opta al quart
La de Mollet recollirà el guardó 
de màxima golejadora catalana, 
aconseguit pels 18 gols que la fut-
bolista va marcar a la lliga de la 
temporada passada. Putellas tam-
bé està a millor jugadora catalana 
de futbol de l'any, juntament amb  
Aitana Bonmatí i Ona Batlle. La fut-
bolista de Mollet és la màxima tri-
omfadora d'aquest guardó, ja que 
compta amb tres al seu palmarès, 
els de 2015, 2017 i 2021.

Adolfo, a pel de futbol sala
Per la seva part, Adolfo Fernández 
ha estat nominat a millor jugador 
de futbol sala, un premi que lluita-
rà amb Dídac Plana i David Álva-
rez. El premi tampoc és descone-
gut pel pívot del Barça, que ja el va 
guanyar l'any passat. Aquest cop el 
veí de Sant Fost compta amb enca-
ra més arguments per guanyar-lo, 
ja que ha estat una peça clau pel 
Barça del triplet, que va aconse-
guir Lliga, Copa, Champions i tam-
bé la Supercopa espanyola la tem-
porada passada. 

Ple al Mercat Vell pel
50è aniversari de la 
Penya Barcelonista
MOLLET. La Penya Barcelonista de 
Mollet celebra el seu 50è aniversa-
ri aquest diumenge amb un dinar 
al Mercat Vell. La voluntat de l'en-
titat era reunir el màxim de gent 
propera a l'entitat i ho han aconse-
guit, omplint les 250 places oferi-
des ràpidament.

La celebració es basarà en un di-
nar amb els membres de l'entitat, 
gent d'altres penyes blaugranes i 
representants del FC Barcelona. 
La jornada començarà a les 14 h 
amb alguns actes d'homenatge a la 

penya molletana.
La Penya espera omplir el Mer-

cat Vell: "Vam oferir 250 pla-

ces i s'ha apuntat moltíssima 

gent", afirma Joan Ros, membre 
de la comissió del cinquantena-
ri. D'altra banda, Santi Sánchez, 
president de l'entitat, explica que 
els hi ha "faltat temps" per orga-
nitzar més activitats pels 50 anys. 
Malgrat això, espera poder cele-
brar-ho "amb molta gent, mol-

tes penyes i personalitats del 

Barça". 

ENTITATS  GRAN NOMBRE D'INSCRITS PEL DINAR DE DIUMENGE
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CULTURA
Castanyada al barri de LourdesCinefòrum sobre 'Nosferatu' a la biblioteca
Dissabte tindrà lloc una nova edició de la 

castanyada del barri de Lourdes, a càrrec de 

l'Associació de Veïns. Engegarà a les 16 h, la 

celebració serà a la pista coberta del parc de 

Rafael Alberti i es repartiran castanyes i vi bo.

Aquest divendres (18.30 h) es projectarà el �ilm Nosferatu, de F.W. Murnau. Es tracta de la primera pel·lícula relacionada amb la novel·la Dràcula, de Bram Stoker, i que enguany celebra el seu centenari. El cinefòrum serà a la Biblioteca Can Mulà - Jordi Solé Tura i està coorganitzada amb el Grup d'Activitats Culturals (GAC).

Dues cineastes paretanes, 
preseleccionades als Premis Gaudí
PARETS. La productora de cinema 
Anna Moragriega i la guionista Núria Dunjó —totes dues pareta-
nes— han estat preseleccionades per a la 15a edició dels Premis Gaudí. D'entre els 61 curtmetrat-ges inscrits, l'Acadèmia del Cine-ma Català n'ha seleccionat 11, dos 
dels quals són els de les paretanes.La productora de cinema Anna Moragriega, candidata amb el curtmetratge Nadia amb el qual 
ha fet un recorregut bastant gran 

per festivals d'arreu, apunta: “Es-

perem tenir molta sort, però de 

moment estem molt contentes 

d’haver arribat fins aquí”.

La guionista Núria Dunjó —que també està preseleccionada per als Goya amb el mateix curt, Har-

ta— destaca que tenen “molta 

il·lusió i molta esperança” i mal-grat que fins al 15 de desembre 
no sabran si seran finalistes dels Gaudí, “arribar fins aquí ja ens fa 

felices”.L’Acadèmia del Cinema Català va arrencar divendres la primera 
ronda de votacions de la quinzena edició dels Premis Gaudí i roman-

CINEMA  ELS CURTMETRATGES ‘NADIA’, D'ANNA MORAGRIEGA, I ‘HARTA’, DE NÚRIA DUNJÓ, SÓN DOS DELS ONZE QUE HAN PASSAT EL PRIMER CRIBRATGE DEL FESTIVALdrà oberta fins al 2 de desembre. En total onze curtmetratges com-
petiran enguany per una de les estatuetes per la Gala del cinema 
català, que se celebrarà el 22 de 

gener de 2023.  

ARXIU

NÚRIA DUNJÓ

ARXIU

ANNA MORAGRIEGA

■  Coincidint amb aquestes preselec-

cions als Gaudí, Parets per la República 

ha programat les projeccions dels dos 

curtmetratges de les cineastes pareta-

nes. Serà el 2 de desembre a les 19 h, a 

Can Rajoler, i en acabar els visionats de 

Nadia i Harta hi haurà un col·loqui amb 

la productora Anna Moragriega Farrés 

i la directora Núria Dunjó López, que 

compartiran amb els assistents les seves 

vivències al món del setè art.

PROJECCIONS A

CAN RAJOLER

Concert de la 

cantautora Mireia 

Fowler al Lledoner
MOLLET.  La cantautora Mireia 

Fowler actuarà aquest divendres 

(19 h) al Lledoner, en un concert emmarcat en el programa Arts i 
Escena. Fowler, graduada en art dramàtic en l'especialitat de tea-tre musical a Eòlia ESAD, decideix traçar el seu propi camí pel món de la música amb la creació de la seva banda. El seu característic es-til beu de les influències de Judit i Meritxell Nedderman, Dodie o Ja-cob Collier, entre altres.  

MÚSICA Conte musical,

a Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES. El bibliobús La Mola –de la Diputa-
ció de Barcelona– oferirà aquest divendres a la tarda un conte mu-sical a Santa Maria de Martorelles.Serà al parc de la Torrentera a partir de les 17 h, amb un xou que porta el nom d'Explica'm una 

tardor. En Moi Aznar, fundador, director i actor de la companyia Jomeloguisjomelo.com, explicarà 
els contes Maria Castanya la Cas-

tanyera, Les monedes del Follet i el conte de bruixes La potinga Verda, amb cançons interpretades amb 
guitarra.  

El Mercat Vell de Mollet es va omplir 

dissabte per gaudir de l'acte principal 

de la 21a edició de l'Al Ras Bluegrass 

& Old Time Festival, i que va comptar 

amb "molt bona assistència de públic", 

segons valora l'organització. Uns tres 

centenars de persones s'hi van apropar 

per gaudir de les actuacions de les 

bandes convidades, i tampoc no van ser 

pocs els assistents que hi duien el seu 

instrument per muntar jams espontànies 

durant les pauses o a l'exterior del 

Mercat, precisament un dels factors més 

destacats de l'esdeveniment.

          Banjos a escena 
i jams espontànies, al 
21è festival Al Ras

JOSEP PONSÀ
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PARETS. Els escenaris paretans 

acostumen a omplir-se d'arts es-

cèniques de primera línia els caps 

de setmana, tal com passarà en 

aquesta ocasió.

L'actor i humorista David 

Fernández –que ha representat a 

personatges tan reconeguts com 

l'esperpèntic Chikilicuatre o el Gi-

lipollas– portarà el seu espectacle 

No estoy bien a la Sala Basart de la 

Cooperativa, en el qual les rialles 

estan assegurades. Fernández ja 

avisa d'entrada que no està bé, 

perquè per fer l'humor tan boig 

i divertit que practica no es pot 

estar molt bé del cap. En aquest 

xou, el David s'amaga darrere d'un 

personatge que no vol desvet-

llar, l'únic que garanteix és que la 

proposta està feta perquè tothom 

rigui molt. "Perquè, com va dir 

Aristòtil, 'l'humor és a la vida el 

mateix que l'ou a la truita. Sen-

se ou no hi ha truita, sense hu-

mor no hi ha vida'. La frase no és 

d'Aristòtil, esclar, però el David 

ja ens havia avisat: no està bé". 

Així es presenta el No estoy bien 

de David Fernández, que es podrà 

gaudir dissabte a les 22.30 h.

L'endemà serà el torn per a la 

companyia Anna Roca amb Va-

lentina Quàntica, una obra pro-

gramada per Rialles, interpretada 

per Anna Aumatell i Raúl Martínez 

i que parlarà d'empoderament 

femení, de ciència en directe i 

d'emergència climàtica. Per què 

hi ha tan poques científiques reco-

negudes?, es qüestionaran al llarg 

d'aquest espectacle que es podrà 

gaudir a les 18 h a Can Rajoler.

Per últim, cal destacar, a més, 

que dissabte també hi haurà el 

concert de Miss Raisa a Can Rajo-

ler a partir de les 19 h, emmarcat 

en el programa Prou d'hòsties.  

ARTS ESCÈNIQUES  HUMOR I REFLEXIONS SOBRE EL PAPER DE LES DONES A LA CIÈNCIA, A LA SALA BASART DE LA COOPERATIVA I A CAN RAJOLER, RESPECTIVAMENT

'VALENTINA QUÀNTICA'  Anna Aumatell i Raúl Martínez, de la companyia Anna Roca

SÍLVIA POCH

Postals sense context

MOLLET. Diumenge finalitzava l'ex-

posició itinerant Història de les 

mans, que a Mollet ha comptat amb 

una intervenció del paretà Oscar 

Moya Villanueva –Connotacions–.

El veïnat de Mollet hi ha partici-

pat de forma anònima escrivint en 

unes postals verdes a mà un missat-

ge que haguessin enviat per What-

sApp –incloent-hi les emoticones– i 

que fos important per a l'emissor. 

Si el dia de la inauguració de l'expo-

sició ja n'hi havia una setantena, al 

llarg d'aquests dos mesos, la xifra 

s'ha ampliat fins a unes 130, om-

plint així tota la sala del Museu Abe-

lló –soterrani–. Més enllà d'exposar 

aquests missatges descontextualit-

zats a l'espai museístic, l'objectiu 

era que la ciutadania s'anés trobant 

diversos d'aquests missatges al 

municipi i en llocs que estan desti-

nats a la publicitat.

D'aquesta manera, l'Oscar Moya 

ha penjat lones amb els missatges 

de WhatsApp en espais ben re-

coneguts de Mollet –com La Ma-

rineta, L'Arlequí, la plaça de l'Ar-

tesania durant la Fira d'Artesans, 

entre d'altres–. Al mateix temps, el 

diari SomMollet i la revista Mollet 

a Mà hi han col·laborat incloent-hi 

alguns d'aquests escrits en espais 

que es destinen a publicitat.

L'autor volia "crear un espai 

perquè les persones tornin a 

pensar en missatges que han en-

viat i, alhora, en el que comporta 

el procés d'escriptura manual". 

Moya considera que cada postal 

"dona molta informació de la 

persona, per la seva cal·ligrafia"

i creu que "el fet d'estar escrites 

manualment genera inquietud; 

si estiguessin a ordinador, no ar-

ribarien de la mateixa forma".  

ART  HAN ESTAT AL MUSEU, ALS CARRERS I AL DIARI SOM

OSCAR MOYA  Col·locant la lona al costat de l'escultura de l'Arlequí

O.M.

David Fernández i 'Valentina Quàntica'
les propostes teatrals del cap de setmana

MPC MANAGEMENT

DAVID FERNÁNDEZ

24a caminada 

Petjada Gallecs

PARETS.  Aquest diumenge a par-

tir de les 8.30 h tindrà lloc la ca-

minada popular conjunta Petjada 

Gallecs. Es tracta de la 24a edició 

d'aquest esdeveniment organit-

zat per la Penya Blaugrana Parets 

i que compta amb la col·laboració 

de l'Agrupament Escoltes i Guies 

Sant Jaume de Parets. La sortida 

serà al local de la Penya Blaugrana 

(avinguda Lluís Companys, 25) i 

el recorregut tindrà una distància 

de 13,6 quilòmetres. El preu de la 

inscripció és de 8 euros i en acabar 

hi haurà botifarrada i obsequis per 

als participants.  

POPULAR

La Petita Companyia de La Tramolla va pujar al podi en les dues competicions en 

què participaven de la final europea del concurs CND celebrada a Bèlgica  fa dos 

caps de setmana: la coreografia grupal de dansa contemporània va endur-se el 

tercer premi i el solo de ballet clàssic de Marta Troyano, el Segon Premi. El darrer 

cap de setmana, una nova representació de La Tramolla també va participar a les 

finals del mateix concurs, en aquest cas celebrat a Luxemburg. FOTO: LA TRAMOLLA

Premis internacionals per a La Tramolla

DISSABTE 12

DIUMENGE 13

DIVENDRES 11

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

Divendres amb domini del 

sol, alguns núvols a pri-

mera i darrera hora, i amb 

vent d'entre llevant i gre-

gal. La temperatura pujarà 

un xic.

Matí amb cel serè i algu-

nes boires. A partir de 

mitja tarda, augment de 

la nuvolositat pel NE, 

sense més conseqüències. 

Temperatures sense canvis.

Molts núvols, de tipus alt 

i mitja principalment, que 

circularan tot el dia des 

de el NE. La temperatura 

baixarà lleugerament.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 3 23ºC 13ºC 19ºC - 26 km/h W

DIVENDRES, 4 21ºC 12ºC 17ºC - 39 km/h W

DISSABTE, 5 21ºC 9ºC 15ºC - 26 km/h SE

DIUMENGE, 6 23ºC 6ºC 17ºC - 23 km/h SW

DILLUNS, 7 22ºC 8ºC 17ºC - 19 km/h SW

DIMARTS, 8 23ºC 10ºC 19ºC - 21 km/h SSW

DIMECRES, 9 23ºC 12ºC 20ºC - 26 km/h W

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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PARETS. La colla castellera els Ma-
nyacs de Parets va celebrar diu-
menge la seva setena Diada, amb 
la participació de l'entitat local i de 
les colles convidades de Mollet del 
Vallès i de Sant Feliu de Llobregat.

Els paretans van fer un pilar de 4 
d'entrada i un de sortida, així com 
un intent de 4 de 6 i un 3 de 6. Els mo-
rats no van poder carregar cap dels 
dos castells, ja que no disposaven 
d'enxaneta. La setmana anterior, 
amb motiu dels actes de la Diada 
dels seus padrins molletans, Ma-
nyacs va patir una caiguda en l'ac-
tuació de vigília. Tenint en compte 
que era massa recent, per a la diada 
paretana els hi va faltar la peça que 
completaria els castells carregats.

Tanmateix, el president de l'en-
titat, Jordi Domènech, sí que es 
mostra optimista, perquè després 
de dos anys sense diada, enguany 
han "recuperat camises noves i 

hi han tornat persones de feia 

temps". "Han estat uns anys 

molt durs i hi ha colles de 6 pas-

sant-ho magres", hi afegeix.
Pel que fa als molletans, els de 

verd claret van descarregar un pi-
lar de 4, un 3 de 7, un 5 de 6, un 4 
de 6 i dos pilars de 4 per cloure.  

Optimisme 
malgrat una Diada 
sense enxaneta

POPULAR  DESPRÉS D'UNA CAIGUDA, MANYACS NO VA PODER COMPTAR AMB L'ENXANETA

silvia ferran / aj. parets

MANYACS  Els paretans amb un dels pilars de la jornada de diumenge

Anna Bannana, pintant de 

colors cridaners un futur gris
MOLLET.  La molletana Anna Ban-
nana inaugurava divendres a La 
Marineta la seva exposició Dis-
topia, que es podrà gaudir fins al 
17 de desembre, i que mostra un 
cosmos surrealista i visceral, amb 
personatges lletjos i descurats 
que viuen en un escenari hortera i 
profundament acolorit, tot plegat 
fet a partir del collage. A la seva 
distopia, l'Anna fantasieja amb la 
infrabellesa de l'ésser humà i amb 
sàtires que mostren el mal esdeve-
nir d'una societat adormida.

"Distopia és el meu univers fic-

tici, tots els pensaments, totes les 

paranoies que tinc les he intentat 

transmetre aquí", explica l'artista, 
qui ha volgut transformar un futur 
que considera que serà gris en un 
món ple de colors cridaners. Pre-
cisament, els colors són l'element 
principal de les obres. L'Anna juga 
amb tres o, com a màxim, quatre co-
lors i composa els personatge "se-

gons el que em transmet aquella 

energia de colors".
Però juga amb els colors fins al 

punt d'unir-ne alguns que sembla 
impossible que puguin encaixar. 

La col·lecció de collage expo-
sada la va engegar el 2020, quan 
va agafar la Covid, i "la paranoia 

del moment", li va fer començar a 
plantejar-se el futur, a pensar més 
enllà de la vida que tenia.

De fet, cal destacar, que al seu 
perfil d'Instagram (@anna.ban-

nanass) ha anat penjant algunes 
de les obres, acompanyades d'una 
història fictícia per a cada perso-
natge creat. "M'agradaria fer un 

llibre amb totes les històries", 
desvetlla la molletana.  

ART  LA MOLLETANA EXPOSA 'DISTOPIA' A LA MARINETA, UNA MOSTRA DE COLLAGES BEN ACOLORITS

A LA MARINETA  L'Anna Bannana davant d'una de les seves obres

s.c.r.

Esther Ventura 
presenta 'Cuatro 
reinas' a Parets

PARETS. L'escriptora molletana 
Esther Ventura presentarà l'1 
de desembre el seu llibre Cuatro 

reinas a la biblioteca Can Rajoler. 
L'acte arrencarà a les 18.30 h. La 
novel·la té un toc d'espiritisme i 
de reminiscència cap al tarot i està 
protagonitzada per quatre reines: 
una senyora gran que havia estat 
actriu; una dona que li fa les feines 
de casa a la primera; una perio-
dista que escriu les memòries de 
l'exactriu; i una jova que vol ser ac-
triu de musical i s'instal·la a viure 
amb la dona gran.  

'Tutankamon, un llibre fet 
per un fanàtic d'Egipte

MOLLET. L'Àlex Novials, director de 
la revista Petit Sàpiens, presentava 
dissabte el seu llibre Tutankamon: 

el nen faraó i el descobriment de la 

seva tomba a Abacus Mollet.
Es tracta d'un encàrrec que 

l'editorial Mosquito Books li va fer 
a Novials, i aquest –veí de Caldes 
de Montbui– hi va sintonitzar rà-
pidament. L'autor assegura que és 
"fanàtic d'Egipte des de petit" i, 
de fet, a l'institut ja va fer el seu tre-

ball de recerca sobre Egipte. Amb 
aquesta publicació, per tant, con-
sidera que ha "tancat un cercle". 
L'obra ha sortit coincidint amb el 
centenari del descobriment de la 
tomba de Tutankamon i Novials 
destaca que els lectors es toparan 
amb una tasca gràfica i de recer-
ca "espectacular". Pel que fa al 
contingut, el llibre relata "la des-

coberta de la tomba i el poc que 

sabem del faraó històric" i tam-
bé dona a conèixer "la civilització 

de l'antic Egipte".
Si bé el llibre pot atraure per-

sones de totes les edats, el públic 
principal al qual s'hi adreça és 
l'alumnat de primària, un fet que 
encaixa molt, precisament, amb el 
públic del Petit Sàpiens.

Actes del cap de setmana
Abacus Mollet organitza altres 
activitats aquests dies: divendres 
a les 19 h la presentació del llibre 
Tierra de nieve y fuego, de Brenna 
Watson; dissabte a les 11.30 h un 
taller d'escacs amb Fide Jorge Ra-
mírez, autor del llibre Los secretos 

del ajedrez; i a les 18 h el contacon-
tes Què passa, carbassa?.  

LITERATURA  L'ÀLEX NOVIALS PRESENTAVA L'OBRA A L'ABACUS

Un recull de 
poemes de Santi 
Borrell, a L'Illa

MOLLET. La Llibreria L'Illa organit-
zarà dijous 17 a les 19 h la presen-
tació del llibre Poemes. 1997-2010, 
del poeta vilafranquí Santi Borrell. 
Es tracta d'una selecció i una revi-
sió de poemes, inèdits i publicats, 
escrits al llarg de catorze anys; és 
una obra sumatòria de sis llibres 
que incorpora una revisió definiti-
va dels dos primers llibres que ha 
publicat –Els dies a les mans i Frag-

ments d’una pedra–. L'acte serà 
conduït per l'humanitòleg i gestor 
cultural –i exregidor de Mollet– 
Oriol Fort.  

'La vida de Eva', dissabte
MOLLET.  El Centro Cultural Recrea-
tivo Aragonés de Mollet del Vallès 
acollirà aquest dissabte a partir de 
les 19 h la presentació del llibre 
La vida de Eva: ¿Me ayudas a cons-

truir su historia?, escrit per Beatriz 
Fernández. Es tracta d'una no-

vel·la que barreja amor, filosofia i 
reflexions de la vida. L'acte se ce-
lebrarà al bar-restaurant de l'en-
titat i els assistents podran gaudir 
de tapes gratis amb cada beguda 
i d'un esdeveniment carregat de 
sorpreses.  

ES PRESENTARÀ LA NOVEL·LA AL CENTRO CULTURAL ARAGONÉS

Més enllà de la mostra d'art, aquest diven-

dres (20 h) també actuarà a La Marineta 

amb la seva banda punk-rock mongoloide 

Leonor SS, i com a tret diferencial ho faran 

en acústic. "Ja només per això s'ha de ve-
nir a veure", diu l'Anna Bannana, qui forma 

el grup conjuntament amb l'Skip O'neil i el 

Guixu. Tots tres portaran a escena les se-

ves lletres irreverents i provocadores.

LEONOR SS A ESCENA

ÀLEX NOVIALS AMB EL LLIBRE

abacus
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