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LA COMMEMORACIÓ DELS 40 ANYS DE L'ENTITAT 22

LES ALTES TEMPERATURES PROVOCADES PER
LA CRISI CLIMÀTICA OBLIGUEN LA PAGESIA A
REPENSAR EL FUTUR DELS CULTIUS A GALLECS

3
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L'Ajuntament planeja un equipament
cultural a l'espai de l'antiga Teneria
TRIBUNALS

SERGI CASANOVAS

El jutjat rebutja la petició
de l'Ajuntament perquè la
Generalitat es faci càrrec
del cost de l'obra a Can Vila 4
El TSJC desestima per ara la
petició de l'Ajuntament perquè
la Generalitat se'n faci càrrec
MUNICIPALS 2023

Ara Mollet ERC i EUiA es
presentaran en coalició a
les eleccions a l'Alcaldia
per "sumar pel canvi" 14
Vilaret i Antonio López deixen
la porta oberta a més gent
que "comparteixi el projecte"
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Mollet és el municipi del
Vallès Oriental amb més
cooperatives, amb 40
empreses registrades 16
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FINS AL 28
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CULERS DE GALA
ENTAULATS Uns 230 comensals van participar diumenge en el dinar de la Penya Barcelonista de Mollet per celebrar el 50è aniversari de l'entitat 18
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EN PORTADA
CONSORCI DE GALLECS

Els pagesos de
Gallecs cerquen
alternatives de
conreus davant
la crisi climàtica
La calor i la sequera han provocat canvis en
els cicles de cultius com els llegums, que han
suposat una gran davallada de la producció
GALLECS. Les onades de calor que
s'estan registrant darrerament i
la sequera tenen múltiples conseqüències, una d'elles, l'impacte
en el sector agrícola. Els canvis
que s'estan donant en les condicions climàtiques, amb temperatures més altes, han afectat els
cicles dels cultius, que s'han modi�icat, uns canvis que, en alguns
casos, han provocat la pèrdua gairebé total de la producció.
A Gallecs, un dels casos més �lagrants ha estat el dels llegums, en
concret, el cigró i la llentia, dels
quals s'ha perdut tota la producció en la campanya d'enguany a
causa de les onades de calor. El
cicle del cultiu del cigró i la llentia
comença amb la sembra els mesos
de febrer i març. Cap al maig, la
planta està en el moment de màxima �loració, una �lor que s'acabarà
convertint en el fruit, que es recull
cap a �inals de juny o principis de
juliol. Però les altes temperatures
que es van registrar a Gallecs al
mes de maig van fer que la �lor se
sequés i desaparegués, i per tant,
es va perdre tota la collita. Traduït

en xifres, es va perdre una collita
d'uns 400 o 500 kg per hectàrea
de cigró i uns 600 kg/Ha de llentia. "El projecte agroecològic a Gallecs està molt enfocat a productes
per a l'alimentació humana i, en
aquest sentit, els llegums són un
cultiu important i que tenen una
bona acollida al mercat", explica
la gerent del Consorci de Gallecs,
Gemma Safont.
Més enllà de la venda, els llegums a Gallecs també són importants perquè són bàsics per al
sistema de rotació de cultius amb
què es gestionen els camps d'agricultura ecològica. L'alternança de
producció –cereal i llegum– és un
mètode per enriquir el sòl i que
afavoreix també el control de les
herbes.
En el cas del cereal, l'afectació
per les onades de calor no ha estat tan greu, tot i que Safont a�irma que aquesta temporada s'ha
patit una davallada del 30% de la
producció. "Amb la calor la planta no omple el gra i mor abans
d'acabar el cicle normal i això
suposa una minva de la produc-

www.laulaeducacio.com
info@laulaeducacio.com
674 673 079
Carrer de l’església, 1 · Martorelles

LLAVORS AL CAMP Una de les activitats va consistir en la sembra d'espelta a un dels camps de Gallecs

LA FIRA DE L'ESPELTA, ESPAI PER FOMENTAR
L'ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA LOCAL
Gallecs va acollir diumenge una
nova edició de la Fira de l'Espelta, un
oportunitat per donar a conèixer la
producció d'aquest cereal a l'espai
rural. Per mitjà de xerrades i tallers, els
participants, molt públic familiar, van
descobrir detalls del cultiu i quines

possibilitats gastronòmiques té aquest
tipus de blat antic. Fleques i restauradors
del territori van poder mostrar allò
que elaboren en una ﬁra, que "dona
a conèixer què fem a Gallecs però
també dona visibilitat a establiments
i petits elaboradors que treballen

amb producte de Gallecs", explica la
gerent del Consorci de Gallecs, Gemma
Safont, qui considera la ﬁra "un punt
de foment de l'economia local". Hi van
participar Gallecs dolç, el restaurant Can
Perico, els forns Prat i l'Antic i l'Associació
Agroecològica de Gallecs.

ció", explica la gerent del consorci,
qui afegeix: "Ara hauríem d'estar sembrant cereal, però com
no plou no ho podem fer", diu.
Amb tot, el cultiu agroecològic de
cereal a Gallecs es fa de blats antics com l'espelta o la xeixa, que,
segons Safont, s'adapten millor a
aquestes condicions climàtiques.

s'adaptin al clima i que permetin
una bona rotació de la terra.
Un dels espais on es farà aquesta recerca és l'escola de pagesos
creada pel Consorci de Gallecs
dins el projecte ConServeTerra,
una iniciativa que té com a objectiu aconseguir una major acceptació de l'agricultura ecològica i
de conservació. L'escola, en què
participen una quinzena de productors de Gallecs i d'altres punts
de la comarca, posarà en contacte
pagesos locals amb universitats i
instituts de recerca internacionals
amb la intenció de buscar solu-

cions innovadores a problemes
com el de l'adaptació de la producció als canvis climàtics.
El projecte preveu assajar en
algunes parcel·les amb diferents
dosis de sembra i avançant el cicle
de cultius. "No abandonarem la
producció de llegums sinó que
provarem d'avançar el cicle a
veure com es comporta", indica
Safont. Es preveu que les proves
es facin els pròxims dos anys i que,
amb els resultats a la mà, es pugui
de�inir amb més dades com adaptar els conreus de Gallecs al canvi
climàtic. ❉ LAURA ORTIZ

Escola de pagesos
Aquest panorama i la previsió que
les temperatures aniran augmentant en les pròximes dècades, obliga els agricultors a buscar alternatives per trobar nous cultius que
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71 anys de la Creu Roja a Mollet

Seguretat i gent gran a Sant Fost

La Creu Roja a Mollet – Baix Vallès inaugura aquest divendres
(18 h) la mostra 70+1: Més de Setanta anys al costat dels més
vulnerables, per celebrar el 71 aniversari de la fundació de
l'assemblea de la Creu Roja a Mollet, un recull d’imatges, que,
estarà exposat �ins al 3 de desembre al Cívic de Can Pantiquet.

L'Ateneu de Sant Fost acollirà el pròxim dimecres 23 de
novembre (17 h), una xerrada dels Mossos d'Esquadra
sobre la seguretat de la gent gran. L'objectiu és ajudar a
prevenir i aconsellar els ancians del poble en termes de
seguretat en les seves activitats diàries.

EDUCACIÓ EL TSJC DESESTIMA LA MESURA CAUTELAR QUE RECLAMAVA EL CONSISTORI PERQUÈ EDUCACIÓ ASSUMÍS EL COST DE LA INSTAL·LACIÓ XIFRAT EN 617.000 EUROS

La justícia rebutja, de moment, la
petició del govern local perquè la
Generalitat pagui l'obra de Can Vila
MOLLET. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la petició de l'Ajuntament
de Mollet perquè, com a mesura
cautelar, la Generalitat es faci càrrec de la despesa que ha suposat
la instal·lació dels nous mòduls de
l'Escola d'Educació Especial Can
Vila. El tribunal evita així posicionar-se en el que considera el fons
de la qüestió: qui ha d'assumir el
cost d'aquestes instal·lacions si
el Departament d'Educació de la
Generalitat, com a competent en
matèria d'educació, o si ho ha de
fer l'Ajuntament de Mollet com a
titular del centre municipal.
Les greus deficiències en edificis
de l'escola d'educació especial evidenciades aquest estiu van fer que
l'Ajuntament actués d'urgència per
garantir un inici de curs amb tot
l'alumnat al centre. La intervenció
ha suposat, segons l'Ajuntament,
una despesa de 617.187,06 euros,
que reclama a la Generalitat perquè
considera que és una "despesa assumida indegudament per obra
civil i projecte i lloguer mensual
de centres i que compromet les
finances municipals". Ara, el tribunal ha desestimat aquesta petició i, de moment, l'Ajuntament no
recuperarà aquests diners.

ERC: "LA VIA JUDICIAL
NOMÉS ENDARREREIX
LA SOLUCIÓ"

CAN VILA

■ Un cop coneguda la resolució judicial,
Ara Mollet ERC MES ha reclamat de nou
que s'afronti de manera conjunta –govern, oposició i comunitat educativa– el
futur de la gestió i la titularitat de l'escola, per tal que se n’asseguri la continuïtat. Sobre la decisió del TSJC, Ara Mollet
considera que el govern municipal "va
judicialitzar una qüestió que s’hauria d’haver intentat resoldre des de la
cooperació i el diàleg amb el Departament d’Educació" i opina que la via judicial "només endarrereix una possible
solució". Alhora, Ara Mollet demana al
govern local que es faci càrrec d’aquelles competències que li són pròpies com
el manteniment de les escoles i que vetlli
"perquè no s’arribi a la situació actual
en cap centre educatiu de la ciutat".

OPERATIUS Des d'aquest dilluns els dos mòduls instal·lats a Can Vila ja estan en funcionament
"Vam demanar les mesures
cautelars per veure qui se n'havia de fer càrrec en aquell moment d'urgència, però un cop
ja ens vam fer càrrec nosaltres
com a Ajuntament ja esperàvem
que el tribunal posposaria la
decisió a la resolució del judici",
explica el regidor d'Educació de
l'Ajuntament, Raúl Broto.
Broto afirma que un cop superat
aquest pas del procés judicial –que
continua endavant– i ja s'ha pogut
iniciar el curs a Can Vila hi ha més
marge de temps per poder negoci-

ar amb el Departament d'Educació
quin ha de ser el futur de l'escola i de
la construcció d'un edifici definitiu.
"Hem demanat una reunió amb el
Departament amb l'objectiu d'arribar a un acord i treballar en un
projecte per a un nou edifici i enderrocar els edificis que va construir Educació el 2002".
La previsió dels serveis jurídics
municipals és que la resolució de
la via judicial es pugui allargar dos
o tres anys. Amb tot, Broto considera que "ara hem de seure amb
el Departament per arribar a un

acord. Seguim pensant que això
és una cosa d'Educació perquè és
una escola de 21 municipis i d'escolarització obligatòria, però no
tanquem cap porta i volem saber
què proposen".

Mòduls en funcionament
D'altra banda, des d'aquesta setmana ja estan en funcionament els dos
mòduls instal·lats per l'Ajuntament
i l'escola ha pogut recuperar els
espais, com el menjador, que temporalment han estat ocupats com a
aules. LAURA ORTIZ MATEO

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS
AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com
M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94 I T. 93 579 18 80

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

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59 I T. 93 397 07 81
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EQUIPAMENTS L'AUDITORI DE L'ATENEU TINDRÀ UN SISTEMA AUTOMÀTIC PER PLEGAR LES BUTAQUES

SEGURETAT LES BARALLES ES VAN FER A L'ANTIGA TENERIA
kotsfights.com

Sant Fost arranja el local al costat
de Correus per a l'Arxiu Municipal
s.c.R..

treballs de condicionament, entre
els quals s'ha col·locat el tancament
d'alumini.

Nou sistema de grades

AL DESCOBERT El local , fins fa poc tapiat, on s'ubicarà l'Arxiu Municipal
SANT FOST. L'Ajuntament està condicionant el local de la planta baixa
de l'edifici de l'Ateneu Jaume Rifà,
que es troba al costat de l'Oficina
de Correus, per instal·lar-hi l'Arxiu
Municipal. L'espai, que és de titularitat municipal i fins ara havia estat
tapiat, acollirà el fons del Consistori
que, ara com ara i de forma provi-

sional, es troba repartit entre la
biblioteca municipal i l'antiga sala
d'exposicions de l'Ateneu, segons
han informat a aquest diari fonts
del Consistori.
La data del trasllat a aquest nou
espai, el qual té una superfície de
150 metres quadrats, encara no
es coneix. De moment, s'estan fent

A banda del local on s'ubicarà l'Arxiu Municipal, un altre dels espais
que es troba en obres des de fa uns
mesos és l'auditori de l'Ateneu.
L'actuació consisteix a millorar el
sistema de grada retràctil que permet recollir la zona de butaques i
deixar l’espai diàfan per realitzar
altres tipus d’actes. Fins ara, les butaques es plegaven de forma manual. Ara, s’instal·larà un sistema
basculant automàtic de plegament
de les butaques per tal d'agilitzar
el seu funcionament i permetre la
seva manipulació per part de personal no especialitzat, amb un menor temps d’obertura i tancament.
Finalment, el consistori també preveu recuperar la Sala d’Exposicions
per fer-la servir com a sala polivalent per a la realització d’activitats.
Actualment, l'espai acull alguns tallers del programa No T’Aturis.

A LA TENERIA Les sagnants baralles es fan de forma clandestina i sense normes

El violent 'club de lluita'
europeu fa parada a Mollet
MOLLET. L'esplanada de l'antiga fàbrica de la Teneria va ser fa uns dies
l'escenari de les sagnants i violentes baralles de l'esdeveniment King
Of The Streets, el conegut com a club
de la lluita europeu. Segons publicava ElDiario.es, el passat 5 de novembre es va organitzar a primera
hora de la tarda una d'aquestes violentes trobades a l'esplanada de la
Teneria. Es tracta de baralles clandestines en què els participants
lluiten entre ells sense cap mena de

ACTES 25-N

norma, amb cops duríssims, puntades de peu i mossegades, entre
altres.
Els Mossos d'Esquadra van confirmar a SomMollet que van ser
alertats cap a les 16.30 h per un testimoni. El cos policial es va personar al lloc dels fets i van identificar
15 persones que els van explicar
que gravaven una mena de performance per després penjar-ho a Internet. Els Mossos apunten que no
van observar cap ferit.

SANITAT

Jornada sobre la violència Premi per fomentar els
hàbits saludables
vers les dones en espais
de participació
MOLLET. La Fundació Sanitària Mollet ha

ahorro y compromiso

MOLLET. El col·lectiu Mollet Feminista va
organitzar diumenge a Can Mulà una jornada de reflexió sobre les violències que
pateixen les dones en àmbits de participació com entitats socials i de cultura popular.
L'acte servia per escalfar motors de cara a
la commemoració del 25-N, dia en contra
de les violències contra les dones. En aquest
espai es va poder parlar de manera col·lectiva sobre quines són aquestes violències i
"nomenar-les per poder lluitar contra
elles", explicava una de les membres de
Mollet Feminista, qui exemplificava alguns
d'aquests tipus de violència: verbal, simbòlica o "elements més subtils que de vegades passen desapercebuts, però hi són",
deia. Durant la jornada, es va celebrar la xerrada-debat Les violències masclistes als nostres espais i com afrontar-les, a càrrec de Patri Vallejo, militant d’Endavant OSAN. Entre
altres idees, Vallejo interpel·lava els homes
per canviar actituds i formes de violència
contra les dones que, segons la ponent, no
s'exerceixen pel fet de ser home. Per altra
banda, arreu del Baix Vallès es preveuen
diverses activitats per commemorar el Dia
Internacional contra la violència vers les
dones. Els actes centrals es faran davant els
ajuntaments, el 25 de novembre, a les 12 h a
Mollet i Martorelles i a les 18 h a Sant Fost.

guanyat el premi plata dels International
Hospital Federation Awards 2022 pel seu
projecte Entitat Saludable, que es basa en la
implantació d’un sistema que contribueix a
millorar la salut, el benestar i la seguretat.

CONVIVÈNCIA

Xerrada animalista al Casal
MOLLET. La convivència de les persones i els
animals és la temàtica escollida per tractar
a la segona trobada del procés participatiu
'Quin Mollet Volem' que organitza la Federació d'Associacions Veïnals, el pròxim 24
de novembre, a les 19 h, al Casal Cultural.

ATENCIÓ CIUTADANA

Petició per atendre a
l'OAC sense cita prèvia
MOLLET. Mollet en Comú ha demanat a
l'Ajuntament que la cita prèvia deixi de ser
un requisit imprescindible per accedir a
l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Els comuns
qüestionen que s’hagi convertit en l'única
manera per accedir a l’atenció ciutadana.
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FORMACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EL NOU ÒRGAN CONSULTIU FARÀ DE GRUP MOTOR DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MARTORELLES

Curs de manipulador
d'aliments a l'Era

Tret de sortida del Consell de poble

MARTORELLES. L'Era Jove de Carrencà acull aquest dissabte, 19 de
novembre, el curs per a l'obtenció
del carnet de manipulador d'aliments. La formació és gratuïta i
durarà quatre hores, de les 10 h
del matí a les 14 h del migdia. Ho
organitza Biotecnal i l'Ajuntament
de Martorelles.

Naixements
03/11 Romeho Solano Blanco
08/11 David jiménez Fernández
09/11 Azaiia Santana Moreira
(Mollet)
10/11 Mia Daniela Albuja Broncano
(Mollet)
10/11 Jana López Ribero
(Lliçà d'Amunt)
09/11 Ander Espejo Matas
(Santa Perpètua)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària
Mollet amb el consentiment de la família

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
08/11 Jose Careta Pou
09/11 Visitación Pérez García
10/11 Jose María Ramos Selma
11/11 Dolores Call Ninou
SANT FOST
10/11 Manuel Valverde Vera

103 anys
95 anys
71 anys
94 anys
71 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

a.mir

MARTORELLES. El Celler de Carrencà va ser l'escenari dilluns al vespre, de la constitució del Consell
de poble. Un nou òrgan consultiu i
de participació format pels representants de cada consell sectorial
del poble, per les diferents entitats
inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats i pels regidors de l'Ajuntament.
"Estem molt satisfets perquè
obrim un òrgan de transparència, de participació del fort teixit
associatiu que tenim a Martorelles i la mostra és que avui aquí
hi ha més de 17 representants
d'entitats i de consells municipals, a banda dels representants
polítics, constituint aquest Consell de poble", deia l'alcalde Marc
Candela, qui també presidirà a partir d'ara el Consell.
La proposta neix amb la voluntat
d'empoderar les entitats i consells
municipals i fomentar la participació ciutadana: "Som un municipi
de tradició participativa, amb
un teixit associatiu molt potent,
però la pandèmia ens ha fet patir, ens està costant en alguns

tants del Consell de poble", deia
la regidora de Participació Ciutadana, Anna Noguera.
Una primera tasca que alguns
dels membres del flamant òrgan
valoraven positivament: "M'ha
sorprès molt que la primera
sessió de constitució del Consell
hagi estat tan activa. És clau per
poder engrescar a tota la ciutadania", deia Esther Pina, de l'Associació de Músics de Carrencà Rock.

Presentació oficial

CONSTITUCIÓ Els membres del Consell de poble, reunits al Celler de Carrencà
moments tornar a posar en funcionament aquesta tradició associativa que teníem i, per tant,
aquest òrgan també ha d'ajudar
a estirar, com a òrgan motor i
capdavanter, per tornar on estàvem", afegia el batlle.
El nou òrgan que haurà de fer seguiment, entre altres, del pla d'ac-

tuació de mandat, dilluns s'estrenava amb un primer encàrrec: "Avui
engeguem el procés de pressupostos participatius, s'ha constituït el Consell de poble i dintre
d'aquest procés hi ha la redacció
del reglament dels pressupostos
participatius que és el que estem
fent avui junt amb els represen-

Els pressupostos participatius es
donaran a conèixer a tota la ciutadania la setmana vinent, a través
d'un taller obert que tindrà lloc el
dia 22 de novembre, a les 19 h, al
Celler de Carrencà.
En aquesta primera cita es presentarà als ciutadans què són els
pressupostos participatius, els
quals comptaran amb una dotació
econòmica de 20.000 euros. Tenint
en compte aquest pressupost, la
ciutadania podrà presentar les seves propostes a l'Ajuntament per
gastar aquests diners en un projecte per al poble. anna mir

ESGLÉSIA DANIEL MONSERDÀ VA SER CAPELLÀ DE SANT FOST DURANT 50 ANYS

CONSULTORI

arxiu

El registre de jornada
en paper
L’RDL 8/2019 va establir l’obligació
per part de l’empresa de realitzar un
registre diari de la jornada de cada
treballador, incloent-hi l’horari concret d’inici i finalització d’aquesta
jornada, registre que s’ha de conservar durant quatre anys per a així
tenir-ho a la disposició dels empleats, dels representants dels treballadors i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Per al cas d’una contracta ferroviària, en el qual el personal de serveis signava en un full de paper a
l’inici de la jornada, i l’empresa estimava la durada de la jornada en
funció dels temps d’arribada dels
trens, la Sala social de l’Audiència Nacional, en la seva sentència

del 15 de febrer 2022, entén que
aquest mètode no és un sistema de
registre adequat, ja que no es pot
acreditar l’inici i la fi de la jornada
diària, perquè es prenen temps estimats i no reals.
Adverteix la sala que encara que
la norma no estableix el suport en
el qual han de conservar-se els registres, sembla que una aplicació
informàtica és l’idoni per a complir
amb la norma.
José Ignacio Carnero
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

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

MOSSÈN DANIEL MONSERDÀ El capellà, durant l'últim sermó que va fer a Sant Fost l'any 2010

La parròquia de Sant Fost acollirà
les despulles de mossèn Daniel
SANT FOST. La parròquia de Sant Fost acollirà les despulles de mossèn Daniel Monserdà, qui va ser el rector de l'església
santfostenca durant 50 anys (1960-2010).
El trasllat de les restes del capellà, que actualment es troba enterrat al cementiri de
Mollet, es farà el pròxim 18 de desembre
en una missa solemne que tindrà lloc a les
10.45 h, i que l'actual rector de la parròquia, mossèn Narcís, i la família del difunt
estan organitzant.
Les despulles de mossèn Daniel es collocaran a la cripta de la parròquia que hi

ha just a sota del presbiteri. Un espai creat
l'any 1995 pel mateix mossèn Monserdà i
en el qual es troben enterrats quatre sacerdots vinculats a Sant Fost. "Quan mossèn
Daniel va acomiadar-se de la parròquia
de Sant Fost, l'any 2010, en la missa de
comiat, va expressar la seva voluntat
que les seves despulles un cop ja no hi
fos, estiguessin a la cripta parroquial",
recorda el rector actual.
Mossèn Daniel qui va morir l'any 2015,
va ser també un dels promotors dels pastorets i el pessebre vivent de Sant Fost.
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L’expert respon

Phishing:
què fer si som víctimes
de la ciberdelinqüència?
Anomenem phishing a les
pràctiques il·legals de pirates informàtics per apropiar-se de dades personals i
claus bancàries amb la intenció de suplantar la nostra identitat i atacar el nostre patrimoni. Un fenomen
d’incidència creixent front
a la qual cal conèixer els
nostres drets com a consumidors i usuaris. Dit d’altra
manera: què podem fer si
som víctimes de la ciberdelinqüència i com ens en podem prevenir?
La paraula phishing abasta
un ampli catàleg de pràctiques fraudulentes i sofisticades amb el denominador
comú de pretendre «pescar»
les nostres dades personals
(d’aquí el verb anglès emprat per batejar-ho) per operar en nom nostre a través
de serveis bancaris online i
disposar a voluntat del nostre patrimoni.
Entre les tècniques emprades pels ciberdelinqüents,
n’hi ha de més esteses i amb
alguns trets comuns. Una
d’elles és quan els pirates es
posen en contacte amb nosaltres fent-se passar per la
nostra entitat financera i ens
sol·liciten un conjunt de dades de seguretat (números
PIN, contrasenyes...) amb
l’excusa de resoldre algun tipus de problema relacionat
amb l’operativa del nostre
compte, targetes de crèdit,
etc. El problema està en que
ni la petició prové del banc
ni la pàgina on se’ns adreça és la de l’entitat, malgrat
pugui semblar idèntica. En
altres ocasions, la tècnica
emprada pels hackers es fa
a través del correu electrònic, per exemple, introduint
programes informàtics maliciosos als nostres telèfons
mòbils i equips informàtics
des dels quals poden rastre-

jar la nostra activitat i enregistrar dades i contrasenyes
sense que en siguem ni tan
sols conscients.
Hi ha altres modalitats de
phishing, però l’important és
saber com actuar si n’hem
estat víctimes. En primer lloc,
si detectem operacions que
no hem ordenat, cal contactar de forma immediata amb
la nostra entitat perquè que
anul·li el mitjà de pagament
intervingut i generi el més
ràpidament possible noves
credencials de seguretat. Un
cop realitzat aquest tràmit,
hem d’acudir als cossos i forces policials per denunciar
els fets, aportant tota la documentació i informació que
sigui possible. I finalment, cal
adreçar-se al servei d’atenció
al client de la nostra entitat
per reclamar la devolució
dels imports corresponents
a les operacions realitzades
fraudulentament. És responsabilitat de l’entitat restituir
aquests imports, tot i que
cada cop és més freqüent
que algunes entitats financeres defugin la responsabilitat. Però el cert és que la
legislació vigent ho veu de
forma ben diferent.
D’aquestes qüestions i de
tots els dubtes que puguin
sorgir per aquest delicte
cada cop més estès en parlarem el dilluns vinent, dia
21 a les 18h en una sessió informativa online que durà a
terme l’advocat de Col·lectiu
Ronda i expert en la matèria
Òscar Serrano.

EQUIPAMENTS ELS TREBALLS QUE DU A TERME EDUCACIÓ TENEN UN COST DE 62.300 EUROS

Obres per reparar el forat
del mur de l'INS Alba del Vallès
EDUCACIÓ

SANT FOST. A l'Institut Alba del Vallès
han començat els treballs per reparar part del mur perimetral que separa la zona d'esbarjo amb la riera.
Els treballs se centren a enderrocar
i substituir 36,27 m² de mur, malmès per l'aigua i l'esllavissament
de part del terreny. El Departament
d'Educació ha adjudicat l'obra a
l'empresa B28 Construccions S.L.,
per un import 62.309,70 € (IVA inclòs) i un termini d’execució d'uns
4 mesos. L'obra ha suposat tancar
l'accés a l'alumnat a la superfície de
sorra que hi ha al pati, per poder fer
les reparacions pertinents. "L'afectació que té aquesta obra sobre
el funcionament del centre és
prou limitada. Tenim ocupada i
convenientment tancada, la zona
de sorra que separa la riera de la
pista, així que podem seguir portant a terme les classes que habitualment fem al pati, com són

MALMÈS L'erosió i l'esllavisssament de part del terreny han provocat el forat
les d'educació física", ha explicat a
aquest diari la directora de l'institut,
Núria Ventura.
Segons el projecte de l'obra, en el
tram de mur on s’actuarà s’aprecien patologies derivades de l’erosió

del terreny provocada per l'aigua
i l'esllavissament de part d'aquest
terreny. Aquest fet hauria provocat
fissures en el mur de bloc existent,
així com el despreniment de part
dels blocs que el componen.

EDUCACIÓ EL DOCENT XAVIER DÍEZ PRESENTA EL SEU LLIBRE 'L'ESCOLA ESPAI EN DESTRUCCIÓ'

"S'entrena els alumnes per ser
reposadors de supermercat que no
entenguin un contracte de treball"
MOLLET. El Casal Popular El Tabaran acollia divendres la presentació del llibre L'escola: espai en
destrucció, del doctor en Història
Contemporània, llicenciat en Filosofia i Lletres i docent Xavier Diez,
poc amant de les transformacions
que s'estan produint al sistema
educatiu. El treball per projectes

no el convenç en absolut: "Contribueix a una mena de dispersió
completa i a impedir que hi hagi
les estructures fonamentals psicològiques perquè els alumnes
puguin aprendre i construir el
seu propi coneixement", deia.
Diez també considerava que l'educació està actualment encaminada

a "l'abandonament del coneixement com a eix vertebrador de
l'escola" i que tot plegat provoca
una "desculturalització total".
És per això que l'autor expressava
al Tabaran que amb els actuals sistemes educatius d'occident "s'està
entrenant els alumnes per ser
reposadors de supermercat que
no siguin capaços d'entendre un
contracte de treball". Alhora, criticava el nivell de preparació del professorat: "S'ha desprestigiat tant
la professió, que els docents cada
vegada tenen pitjor qualitat".

SOLIDARITAT S'HA FINANÇAT UN PROJECTE PER A GENT GRAN A L'ILLA, AMB UN COST DE 2.500 €
Teniu l’enllaç
de la sessió
en aquest
codi QR.

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

MOLLET AMB CUBA

Mollet amb Cuba
omple el Mercat Vell
amb el sopar solidari
MOLLET. Després de dos anys d'aturada, Mollet amb Cuba va poder
recuperar divendres la celebració
del tradicional sopar solidari de
l'entitat, que enguany ha arribat a
la 13a edició. L'acte va servir per
recaptar fons per sufragar el projecte d'enguany que ha consistit
en comprar i enviar onze cadires
de rodes noves a un centre de gent
gran al municipi de San Miguel de
Padrón, un projecte que ha tingut
un cost de 2.500 euros.
Durant el sopar, que va comptar amb la presència dels cònsols

SOLIDARIS El sopar de Mollet amb Cuba es va fer divendres al Mercat Vell
de Cuba, Veneçuela i Bolívia, es
va llegir un manifest en contra del
bloqueig econòmic que pateix l'illa

peer part dels Estats Units i es va
sortejar l'obra Perfil de Mar, donada per l'escultor Ricard Mira.
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MEDI AMBIENT

ENERGIA LA INSTAL·LACIÓ HA PERMÈS UN ESTALVI DE LA FACTURA ELÈCTRICA DE 4.000 EUROS ANUALS I DE CINC TONES DE CO2

Acció per plantar
1.700 arbres a
Can Borrell, al camí
paral·lel a l'AP-7

El Sant Vicenç recupera en dos
anys la inversió en plaques solars
L.O.M.

MOLLET. L’Ajuntament ha arribat a
un acord amb l’empresa Productos Aditivos, amb la participació de
l’ONG Árboles para siempre, per
iniciar un projecte a tres anys vista
per incrementar el nombre d’arbres
i arbustos a la ciutat. Aquesta plantació, principalment de roures, es
farà especialment a l’entorn de la
pista d’atletisme i el camp Germans
Gonzalvo. Transcorreguts els 3 anys
s’hauran plantat més de 1.700 arbres i arbustos en un recorregut de
1.000 metres de longitud. L’Ajuntament facilitarà l’espai, la logística i
l’obertura dels forats de plantació i,
posteriorment, assumirà el manteniment dels arbres i el reg fins que
estiguin totalment arrelats. L’empresa Productos Aditivos, amb seu a
Montcada i Reixac, s’encarregarà de
la seva plantació i del subministrament mitjançant el seu acord amb
l’ONG, que treballa per la protecció
i la restauració del medi ambient al
planeta i la creació de masses forestals autòctones.

XEC MEDIAMBIENTAL Representants de l'AFA i l'escola recollien el xec de mans de l'alcaldessa Dionisio i el regidor Broto
MOLLET DEL VALLÈS. Fa dos anys,
l'AFA de l'Escola Sant Vicenç iniciava conjuntament amb l'Ajuntament i la Diputació el projecte
d'instal·lació de plaques solars
per a l'autoconsum d'electricitat
al centre. La inversió que es va fer
aleshores va ser de 22.800 euros,

un 90% de la qual va ser assumida pel Consistori molletà i un 10%
per l'AFA. La previsió inicial és que
els 2.800 euros que van invertir les
famílies es recuperessin en cinc
anys, però la pujada de la llum i la
generació que es fa d'electricitat
ha fet que en només dos anys ja

s'hagi pogut amortitzar. Dimarts,
l'alcaldessa, Mireia Dionisio, i el
regidor Raúl Broto feien entrega a
l'AFA d'un xec de 1.038 euros, que
completa l'aportació que es va fer
per iniciar el projecte, que ara es
vol ampliar dels 20 kW actuals als
80 kW. L'ampliació s'emmarca en

la iniciativa municipal Mollet Solar, que té com a objectiu la creació
de vuit grans centres de producció
fotovoltaica ubicats en les cobertes d’edificis municipals per alimentar la pràctica totalitat d’equipaments municipals amb energia
solar fotovoltaica d’autoconsum.
Les plaques a l'Escola Sant Vicenç han suposat un estalvi energètic del 30%, una rebaixa de la
factura que paga l'Ajuntament
d'uns 4.000 euros anuals i deixar
d'emetre cinc tones de CO2 a l'atmosfera cada any. Actualment,
una altra escola que té plaques instal·lades és el Sant Jordi, i es preveu que se n'habilitin també a Can
Besora –on s'espera que les obres
comencin abans d'acabar l'any– i
el Montseny.
Més enllà de l'estalvi, Montse
Farell, directora del Sant Vicenç,
destacava el vessant pedagògic
del projecte. "Volem que l'acció
arribi als alumnes i per això
un monitor ens indica cada dia
d'una manera molt visual quina electricitat generem, quina
consumim... També estudien el
procés tècnic de les plaques i
això ho traslladen a casa seva i
generen debat. Aquesta energia
és el seu futur", concloïa.

MEDI AMBIENT

TERRITORI

El Consorci de
Residus busca
fórmules per fer
créixer el reciclatge

L'Estació de França
de Mollet opta a ser
escollit el millor
barri de Catalunya

BAIX VALLÈS. El Consorci per a la Gestió dels

MOLLET. El barri de l'Estació de França és un
dels barris que opta a convertir-se en el millor
barri de Catalunya. El programa de TV3 Tot es
mou ha engegat un espai per trobar el millor
barri català, una competició que es resoldrà
per votació popular. El programa ha triat un
llistat de barris catalans i cada setmana en
donarà a conèixer un a l'audiència mostrant
els seus secrets, l’ànima i el producte estrella.
Cada mes es presentaran quatre barris i a començaments de mes s'obrirà la votació, amb
les quatre opcions per votar. A final de mes, el
barri més votat passarà a la final, on es triarà
quin és el millor barri de Catalunya.
Dimecres, el programa donava a conèixer
el barri molletà, del qual destacava la història
de l'arribada del ferrocarril com a origen de la
construcció del barri, el Museu Abelló i la Casa
del Pintor, el comerç centenari com Calçats
Angulo i també el Mercat Municipal i un producte, la coca de forner del Forn Prat.
Els barris amb què competirà l'Estació de
França són el barri de Gràcia de Manlleu, el
de Sants de Barcelona i el de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú. Les votacions es poden fer
al web del programa.

Residus del Vallès Oriental, amb l’Agència de
Residus de Catalunya i Ecoembes i Ecovidrio,
inicia una campanya informativa i de sensibilització per millorar la qualitat de la recollida selectiva d'envasos lleugers, vidre i paper
i cartró. L'objectiu principal és fomentar la
consciència ciutadana sobre la importància
de la recollida selectiva, que l'any passat a
la comarca va suposar el 45,8%, un punt
per sota de la mitjana de Catalunya (46,6%),
però lluny encara del 60% que la Unió Europea ha marcat com a objectiu pel 2030.

Setmana de la prevenció
D'altra banda, del 19 al 27 de novembre se
celebra la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus, amb diverses activitats de conscienciació al territori. Les deixalleries de Mollet i Martorelles tornaran a fer campanya de
reutilització de llibres, amb el DeixaLlibres,
també es promourà la reutilització d'objectes i el fet de donar una segona vida a la roba
usada fent servir els contenidors de roba que
gestionen diverses entitats com ara Humana
o Càritas.
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MUNICIPALS 2023 CONCORRERAN EN COALICIÓ I NO DESCARTEN MÉS INCORPORACIONS

INSTITUCIONAL L'ÒRGAN ES VA REUNIR DIMECRES A SANTA MARIA

ERC i EUiA formaran una llista
conjunta per optar a l'Alcaldia

El Consell d'Alcaldies dona
llum verda al Pla de Joventut

L.O.M.

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El
Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental, celebrat dimecres a la Masia
de Can Roda de Santa Maria de Martorelles, va donar llum verda al Pla
comarcal de Joventut 2022-2026,
un pas previ per a la seva aprovació en el Ple del Consell Comarcal.El
Pla comarcal de Joventut dona les
eines per empoderar les persones
joves com a agents de canvi social i
marca les línies a seguir els propers
anys per aconseguir els objectius
marcats. El conseller de Serveis
Personals, Marc Uriach, destacava
que el pla “té una gran transcendència perquè marca els princi-

pals reptes que hem d’afrontar
com a comarca per millorar les
oportunitats d’emancipació de
les persones joves, així com la
seva participació i decisió davant la societat i el món en què
vivim”. El Consell d'Alcaldies també va fer un pas endavant per a la
implantació de la Bústia Ètica, un
canal de comunicació electrònica
que el Consell Comarcal posarà
a disposició de qualsevol persona per poder alertar i comunicar
conductes dutes a terme a l’administració del Consell Comarcal que
puguin resultar contràries al dret i
als principis del Codi Ètic.

NACIONAL PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'CAUSA GENERAL' AL CASAL
ACTE PÚBLIC Adelina Escandell, Antonio López, Marta Vilaret i Anna Simó en la presentació de l'acord de coalició
MOLLET DEL VALLÈS. Ara Mollet
ERC i Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) sumaran forces i es presentaran en una candidatura conjunta
a les eleccions municipals de l'any
que ve a Mollet. D'aquesta manera,
els comunistes quedaran integrats
a la llista d'ERC, que manté les portes obertes a més incorporacions
de col·lectius de l'esquerra.
ERC i EUiA presentaven diumenge l'acord de coalició, una suma que
ja s'ha donat en altres municipis
catalans, com l'Hospitalet de Llobregat, i que respon a la necessitat
d'"unir esforços amb l'objectiu
d'assolir el canvi de govern a la
ciutat", deia la candidata d'Ara Mollet, Marta Vilaret. En el seu discurs,
Vilaret reiterava la voluntat de sumar per desbancar "un PSC que fa
molts anys que està esgotat". La
candidata considerava que el relleu
a l'Alcaldia, amb l'entrada de Mireia Dionisio "no és un canvi, és un
recanvi". "En els últims mesos
sembla que canviïn moltes coses
perquè no canviï res". Vilaret enumerava algunes de les mancances
que des del seu punt de vista pateix
la ciutat. Una situació "complicada" del comerç local, la pèrdua de
pes industrial i la manca d'una política cultural més ambiciosa i una
via pública degradada són alguns
dels motius que, segons Vilaret, fan
necessària una "transformació a
Mollet cap a una ciutat més verda i més justa socialment".
La candidatura se situa com a
alternativa a l'actual govern i, per
aquest motiu, Vilaret assegurava:
"No farem de palanca perquè
el PSC es mantingui al govern" i
obria la porta a incorporar altres
col·lectius i partits a la candidatura. "Els objectius polítics de

transformació que tenim estan
per damunt de les nostres sigles
i de les persones i creiem que
per aconseguir aquest canvi cal
obrir-se i aglutinar tothom que
comparteixi el projecte". De fet,
aquesta voluntat d'eixamplar la
base és un dels objectius que ERC
ha mantingut en els darrers anys,
des de la creació del projecte d'Ara
Mollet, que en anteriors comtesses electorals ha anat aglutinant
col·lectius i partits com el PACMA o
Moviment d'Esquerres (MES).
En aquest sentit, Antonio López,
candidat d'EUiA i exregidor també
repassava la tradició d'acords que el
seu partit té a Mollet. EUiA ha format
part de la coalició amb ICV, de l'Entesa per Mollet –que va aglutinar
sota un mateix paraigua, ICV-EUiA,
ERC i independents– Canviem Mollet –amb ICV i Podem– i de Mollet
en Comú. Ara, després de desvincular-se de l'òrbita dels comuns, els
comunistes s'apropen a ERC perquè

"creiem en aquesta coalició per
fer el canvi de veritat", apuntava
López. "Treballem pel poble i tornarem la veu a la ciutadania i el
que ens anima en aquest projecte
és el programa", deia el candidat
d'EUiA, que va centrar els eixos del
seu discurs en les crítiques al projecte del nou barri del Calderí, en el
que consideren un "creixement insostenible de la ciutat" que marca
el nou pla urbanístic, els problemes
de contaminació i la necessitat de la
preservació dels serveis públics.
Els partits no van avançar com es
concretarà l'acord pel que fa a representativitat a la llista electoral i van
assegurar que la coalició tindrà una
concreció en la candidatura, però
també en un programa que "recollirà allò que compartim, cadascú
amb els seus matisos i les seves
sensibilitats específiques i que
es plasmarà en el projecte que
anirem concretant fins al maig de
l'any que ve", concloïa Vilaret.

Jordi Panyella: "Espanya
ni ens entén, ni ens estima
i per això ens combat"
MOLLET. El periodista Jordi Panyella va presentar dimarts al Casal el
seu llibre Causa General, en el marc
del nou cicle de tertúlies de l'actualitat política organitzat per Avis i
Àvies per la Llibertat i l'ANC. L'obra
és una crònica sobre la repressió
de l'Estat Espanyol contra el moviment per la independència de Catalunya entre els anys 2009 i 2021.
Un llibre fet a partir de més d'un
centenar d'entrevistes a víctimes
d'aquesta repressió per la via policial i judicial, com el molletà Brian
Bartés. "Crec que el seu cas exemplifica molt bé un dels propòsits
de la repressió, que és agafar una
persona i tenir-la immobilitzada
amb la por a sobre, durant tants

anys com sigui possible i no necessàriament havent-lo de fer
ingressar a la presó", exposava
l'autor, qui considera que l'1-O es
va donar "una lliçó de democràcia
i pacifisme a l'Estat espanyol", tot
i admetre que un dels errors de l'independentisme va ser "no calibrar
la potència d'Espanya".
Un relat on la por hi és molt present, perquè segons l'autor estendre aquest sentiment és "l'eina de
la repressió". Així mateix, afegia:
"He arribat a la conclusió que ni ens
entenen, ni ens estimen i per això
ens combaten", deia Panyella, qui
conclou que "l'Estat se n'ha sortit
amb l'objectiu de desmobilitzar
el moviment independentista".

ES TRASPASSA JARDINERIA

A SANT FOST
PER JUBILACIÓ
MÉS INFORMACIÓ

667 74 53 22
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C/ Pompeu Fabra, 42
Mollet del Vallès
www.lallardentariel.com

RESERVAS:
93 570 05 46 · 607 699 912

NAVIDADES 2022
APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS
Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo, olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR
Festival de Marisco con Gambas, Cigalas, Almejas y Mejillones Marinera
Góndola de Piña natural rellena de Marisco con salsa Cocktail
Maxi canelón de Pescado y Marisco con Velouté de Gambas
Volcán de Huevos estrellados con virutas de Jamón Ibérico y lluvia de Foie Micuit
Carpaccio de Gambas y Pulpo Marinado con Lima y Aceite de Oliva
Escudella típica de la Terra amb Galets i Carn d’Olla
Canelones de Rustido con Bechamel trufada y Queso Parmesano Gratinado

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA

MENÚ
49,50€
IVA INCLUIDO

Ternasco de Aragón asado en su jugo con Patatas Panaderas
Carrilleras de Ternera asadas al Vino de Oporto sobre patatas Panaderas
Pluma de Cerdo Ibérico a las Brasas
Entrecot de Ternera de Vic en nuestras Brasas (salsas Roquefort o Pimienta verde)

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR
Zarzuela o Parrillada de Pescado y Marisco
Arroz Caldoso o Paella de Marisco con Bogavante

POSTRES SELECTOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y CAVA BRUT NATURE
Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
Degustación de Dulces Típicos Navideños
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Segon cicle de sessions del projecte Emprèn

Nou director d'operacions a Towa

Sant Fost ha iniciat aquest novembre la segona edició del cicle de tallers del
projecte Emprèn. La iniciativa tractarà el pròxim dimarts, 22 de novembre,
sobre la missió, els valors, les estratègies i els objectius a l'hora d'engegar
un negoci. La sessió, que es farà a la sala de plens, durarà dues hores i mitja
–de 10 h a 12.30 h– i les inscripcions es poden fer �ins aquest divendres.

Towa Pharmeceutical, que opera des de
Martorelles, ha �itxat Pablo Magnani com a
director d'operacions internacionals. Magnani
prové de Fareva, especialitzada en el sector de
cosmètics i ingredients actius farmacèutics.

TERCER SECTOR EL VALLÈS ORIENTAL ÉS LA TERCERA COMARCA CATALANA ON MÉS COOPERATIVES S'HAN CREAT EN ELS DARRERS 5 ANYS

INDÚSTRIA

Mollet, municipi capdavanter del
cooperativisme al Vallès Oriental

B&B Trends serà
l'adjudicatària de
Coveright Surfaces
de Martorelles

BAIX VALLÈS. En els darrers cinc

anys l'economia social i solidària
s'ha dinamitzat al territori. El Vallès Oriental és la tercera comarca
de Catalunya on més cooperatives
s'han creat (22,9%), darrere d'Osona (26%) i el Barcelonès (25,7%).
Un dinamisme que s'exemplifica
amb Mollet com el municipi de la
comarca amb més cooperatives
implantades.
En concret, a la ciutat n'hi ha 40,
és a dir, un 20% de les 200 que en
total es troben al conjunt del Vallès
Oriental. Per darrere de Mollet se
situa Granollers (28), Caldes de
Montbui (11), Lliçà d'Amunt (11),
Parets (11) i Montornès del Vallès
(10). Un gruix cooperatiu que en el
cas del Baix Vallès suma 74 cooperatives, és a dir, el 37% del total de

17 anys
SÓN ELS QUE TENEN DE MITJANA LES
COOPERATIVES DEL VALLÈS ORIENTAL.
En un 84,9% dels casos van ser creades
fa menys de 30 anys i el 22,9% d'aquestes
havent estat fundades fa menys de 5
anys. Pel que fa a la quantitat de socis, la
comarca aglutina en el conjunt de les 200
cooperatives, 4.816 socis.

la comarca.
Però tot i comptar amb 200 cooperatives, el Vallès Oriental se
situa per sota de la mitjana catalana (5,8) amb 4,8 cooperatives per
cada 10.000 habitants. Les protagonites de l'estructura productiva
són les dedicades al transport i a
l'emmagatzematge (19,3%), amb
una proporció d'empreses molt
superior a la mitjana catalana
(8,5%). Un altre sector destacat és
la construcció (10,9%) i en menor
mesura, l'hostaleria (7,8%), l'educació (6,8%) i activitats sanitàries
i de serveis socials (6,8%).
Les dades es desprenen de
l'anuari d'emprenedoria, economia i innovació social i del nou Visor de l’economia, emprenedoria i
innovació social, que es va presentar el passat dijous 9 de novembre
al Teatre Can Gomà de Mollet, en
el marc del lliurament dels premis
Eines.
El visor que es pot consultar a
l'adreça www.espainnova.uab.cat/
visor-creis té com a objectiu ser un
espai digital de mesura i mapatge
de l’economia social i solidària a
Catalunya, així com de l’emprenedoria i innovació social, amb
indicadors estadístics i dades referents a les experiències i pràctiques en aquests àmbits.
L’Observatori-Centre d’Estudis
del Consell Comarcal ha parti-

PARETS

Cooperatives: 11
Socis: 914
MONTMELÓ

Cooperatives: 2
Socis: 51

MOLLET

Cooperatives: 40
Socis: 170

MONTORNÈS

Cooperatives: 10
Socis: 46
MARTORELLES

Cooperatives: 2
Socis: 6
LA LLAGOSTA

Cooperatives: 4
Socis: 10

SANTA MARIA

Cooperatives: 1
Socis: 2
SANT FOST
Cooperatives: 4
Socis: 30

*Font: Visor de l’economia,
emprenedoria i innovació social

cipat en la seva elaboració, conjuntament amb l’Observatori del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, els ajuntaments de Mollet
del Vallès i Sant Cugat dels Vallès,
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la
Diputació de Barcelona i el Centre
d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social -CREIS-

de la UAB), dins de la Càtedra en
Emprenedoria i Innovació Social.
"Tot i que la majoria de dades
són d'accés públic fins ara s'havien de buscar de forma separada i el que hem fet és integrar-les
en un mateix visor", destacava la
Núria Maynou, una de les impulsores de l'estudi, remarcant-ne així
el seu valor afegit. A.MIR

MARTORELLES. La companyia B&B
Trends, filial del grup Brand Corner, serà l'adjudicatària de Coveright Surfaces, situada a Martorelles. L'empresa es farà amb
el lideratge de la planta martorellesenca després que la companyia dedicada a la fabricació de
recobriments per a la indústria
del moble i la construcció, entrés
en concurs de creditors el passat
31 d'agost. B&B Trends, qui finalment ha estat l'única empresa que
va presentar oferta per al concurs,
es dedica a la producció, el desenvolupament i la venda de petits
electrodomèstics de marques
com Ufesa. Així mateix, és una de
les 15 companyies en actiu del
conglomerat català Brand Corner,
amb seu a Sant Cugat del Vallès, i
especialista a comprar empreses
amb dificultats amb la finalitat de
reflotar-les, com va fer a finals de
gener de l'any 2021 amb Precintia,
situada al polígon industrial de la
Llagosta. Segons fonts consultades per aquest diari, B&B Trends
compra Coveright amb la intenció
de continuar l'activitat productiva
de la planta, però preveu reduir la
xifra de treballadors, passant dels
50 actuals a una trentena. Fet que
comportarà l'inici de les negociacions entre els sindicats i la nova
propietat, ja que es preveu l'obertura d'un Expedient de Regulació
d'Ocupació.
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Bústia

Editorial

Mancances de la sanitat

PROMESES A LA CULTURA
Part de l'espai de l'antiga Teneria Franco Española, al costat de l'estació
de França, podria acollir en un futur un equipament cultural, seu de la nova
entitat La Cultural. Així ho ha plantejat l'Ajuntament en una reunió amb
l'agrupació, que ja des de la seva fundació té entre les seves principals
reivindicacions la creació d'un espai on aplegar la cultura tradicional
molletana. La solució proposada planteja unes instal·lacions prou
allunyades del nucli urbà com per no destorbar els veïns amb algunes de les
activitats, però també prou properes al centre de la ciutat per fer-lo un lloc
accessible. La creació d'un espai de bell nou és una oportunitat per donar
resposta a les necessitats reals de les entitats, ara bé, en cas que s'acabi
fent realitat, l'equipament és un projecte a llarg termini. Cal doncs, més enllà
de promeses en any electoral, atendre allò més urgent que necessiten les
entitats i donar-los suport per enfortir un teixit associatiu, que, durant anys,
no s'ha sentit prou reconegut.

JAUME NORÓ

A peu pla

Mestre

COP 27
Sharm El Sheikh està en marxa
l’enèsima cimera sobre el canvi
climàtic. S’auguren dies de bones paraules i millors propòsits,
reunions plenàries, bilaterals i multilaterals
per arribar, probablement com en edicions
anteriors, a declaracions contradictòries, a
objectius per d’aquí deu, vint o trenta anys
i a acords que s’incompliran arreu. Amb
aquestes mateixes paraules començava la
columna d’aquest periòdic ara fa un any;
només he substituït el nom de Glasgow pel
de la ciutat egípcia.
Cíclicament, sentim les mateixes notícies:
els estudis i les evidències que ens mostren
la ciència, les ONG i la realitat, les bones paraules de mandataris que omplen els fòrums
mundials i els negacionistes de torn. Mentrestant, les grans corporacions internacionals i les grans fortunes pinten les seves façanes d’ecologia per fer veure que canvien i
camuflar millor els desorbitats guanys. Cada
any informacions similars amb canvi de
protagonistes. Avui comparteixen portada
dos titulars: El fum dels cotxes omple les UCI
dels hospitals d’infants i Ayuso titlla l’emergència climàtica de gran estafa. L’any passat
la denúncia pública i mediàtica tenia com
a protagonista la sueca Greta Thumberg,
enguany les accions de militants climàtics
a l’entorn d’obres d’art als sacralitzats museus farceixen de colors el gris panorama
que se’ns presenta. Salten totes les alarmes
en forma de sequeres extremes i persistents

A

en uns indrets, mentre en altres, les pluges
provoquen grans inundacions i els incendis
devastadors sovintegen cada vegada més.
Salten les alarmes, però com a humanitat
seguim fent la viu-viu.
A l’actual conferència de l’ONU sobre el
canvi climàtic s’està posant en evidència,
altre cop, com les grans potències causants
de la crisi climàtica no es comprometen a
revertir el model econòmic que l’ha provo-

S'està posant en evidència, altre
cop, com les grans potències
causants de la crisi climàtica no
es comprometen a revertir el
model econòmic que l'ha provocat
cat, ni a pal·liar els efectes als països empobrits que pateixen sequeres, incendis i
tempestes cada vegada més grans. Per contra, els suposats ajuts dels països rics i altres organismes per afrontar els efectes del
canvi climàtic tenen forma d’uns crèdits,
que no fan sinó incrementar la pobresa i la
dependència dels països receptors. El principal donant de crèdits és el Banc Mundial,
dirigit per un director nomenat per Trump,
tota una declaració de principis. Veus expertes afirmen que ja ens trobem dins de
la sisena gran extinció del planeta, aquesta
vegada provocada per la mateixa humanitat. Una extinció que només es pot frenar si
canviem radicalment les prioritats de consum i d’oci i forcem els governs i les grans
corporacions a canviar les regles de joc.

sommollet.cat
Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt

somparets.cat

somlallagosta.cat

Realment, no som conscients de com funciona el sistema sanitari fins que no t’afecta directament. La vida et pot canviar en qüestió
de segons i de cop i volta comences a formar
part d’un engranatge (com a pacient o familiar de pacient) amb moltes peces, algunes
que funcionen bé i d’altres que grinyolen. Un
ictus. Urgències de l’Hospital de Mollet al mes
de setembre. Ràpidament, activen el protocol
i l'endemà ja sabem la gravetat i quin tractament farem. Se li han fet les proves necessàries i toca estar a urgències fins que tinguem
un llit disponible a planta. Per sort és setembre, no hi ha aglomeracions per la grip o la
covid i podem estar en un box, sols.
Pugem a planta uns dies fins que tinguin
lloc al sociosanitari. Aquí també està sol perquè ha donat positiu en covid. El tracte del
personal és correcte, però de seguida t’adones
que no hi ha prou infermeres per atendre tots
els pacients de forma adequada. Rep la visita
del fisioterapeuta per fer 15 minuts d’exercici diari. Un fisioterapeuta per tota la planta.
El metge ens diu que els primers quinze dies
d’un ictus són claus perquè és quan es produeixen més els avenços per això és important
la fisioteràpia. Amb 15 minuts o menys cada
dia es pot aconseguir alguna cosa? Tenim la
sensació d’estar perdent el temps.
Passen dues setmanes fins que no hi ha llit
al sociosanitari. Sensació d’alleujament perquè per fi començarem a treballar de debò.
Aquí si tenim una hora de fisio al dia i s’avança de mica en mica en la recuperació sempre
amb el dubte de si el procés hauria anat millor
si haguéssim començat el tractament abans.
El sociosanitari és un lloc més petit, les parets són molt fines i s’escolta tot. En entrar
a l’habitació, et cau l’ànima als peus. Es nota

que fa anys que no s’ha pintat, algun armari
trencat i les cantoneres enganxades amb cello. A la dutxa s’ha d’anar amb compte perquè
el desaigua s’embussa. La primera impressió és de deixadesa i estar en una habitació
agradable ajuda al malalt a passar el tràngol
d’estar hospitalitzat. No parlem del menjar.
Al llarg dels dies ja veus que no hi ha prou
personal per donar un tracte de qualitat a
tots els pacients. Falta personal i el que hi
ha va de bòlit.
La Fundació Sanitària Mollet (FSM), que
és qui gestiona tant l’hospital com el sociosanitari, té un superàvit de 17 milions d'euros. Sembla que utilitzarà aquests diners per
construir una escola d’infermeria als terrenys
on havien d’anar els jutjats. Una escola privada que es construirà amb diners públics i generarà uns ingressos. No dubto que tenir una
escola d’infermeria a Mollet seria important
per la ciutat: els joves podrien estudiar dins
el municipi, generaria beneficis al comerç del
voltant o als propietaris de pisos que vulguin
llogar per la gent de fora... Però sincerament,
quin benefici en treuen els malalts que estan
hospitalitzats, els que estan en llista d’espera o els usuaris en general? Els pacients no
agrairien més si aquests diners s’usessin per
reduir les llistes d’espera? O per millorar els
serveis? O millorar les instal·lacions tant de
l’hospital com el sociosanitari? O contractar
més personal? No hauria de ser prioritari donar un bon servei al pacient en comptes d’alimentar l’ego d’uns quants?
A mi, personalment em sembla immoral i
insultant que havent-hi tantes mancances,
s’inverteixin tants diners a construir una
escola d’infermeria que només beneficiarà
a uns quants i alimentarà l’ego d’uns altres.
TERESA PRADES
MOLLET DEL VALLÈS

Racó poètic

Amb la col·laboració de
Niu d'Art Poètic de Parets

DES D'UNA
CERTA DISTÀNCIA

J

Consola, reconforta,
veure refer la gerra trabucada,
rompuda en mil trossos,
veure que els adjunten
amb resines sintètiques
perquè serveixi novament.
Tractem-la bé,
mirem d’acostumar-nos
a la fragilitat i no posar-la a prova..

Joan Vinyoli

sommontornes.cat

oan Vinyoli ens demostra que el pensament de la mà de la poesia fa pedagogia
de la vida. La humanitat és un jardí que
meravella per les seves flors que exposades sobre la taula són una invitació a la bellesa,
obsequi dels colors, que perfuma la convivència. Però igual que una gerra, circumstàncies
ocasionals l’esmicolen, la imatge humana la
malmeten passions descontrolades. El poeta
ens trasllada a l’alegria de recuperar el gerro
amb tècniques recuperadores de la solidaritat
tornant a la funció de regalar perfum, bellesa i
joia. Vinyoli de la seva poesia en fa pedagogia
i filosofia convidant a considerar les fragilitats
del ser humà.

sommartorelles.cat
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Torna el torneig solidari de pàdel del CT Mollet

Nou patrocinador pel CF Mollet UE

El Club Tenis Mollet El Calderí organitza aquest diumenge la tercera
edició del seu torneig de pàdel solidari Padel'ante Barcelona. Com en
edicions anteriors, la jornada serà en col·laboració amb l'ONG Sonríe
y Crece, que actua pel desenvolupament social, educatiu i humà a
República Dominicana.

Tallers Autoracing és el nou patrocinador del
CF Mollet UE per les pròximes temporades.
L'empresa, ubicada al barri de Santa Rosa,
ocuparà un dels cartells publicitaris del gol
nord del camp Germans Gonzalvo.

ENTITATS UNES 230 PERSONES VAN ASSISTIR AL DINAR DE CELEBRACIÓ DE L'ENTITAT

FUTBOL | Primera Catalana VA GUANYAR AL CAMP DEL CE MATARÓ
cF MOLLET UE

Festa blaugrana al Mercat Vell
pel 50è aniversari de la Penya
Barcelonista de Mollet
s.c.

PLE ABSOLUT Prop de 230 convidats van omplir el Mercat Vell el diumenge
MOLLET. La Penya Barcelonista de
Mollet va celebrar oficialment el
seu 50è aniversari el passat diumenge al Mercat Vell. Prop de 230
persones van assistir a un dinar
que va tenir diverses activitats.
La celebració va comptar amb
diversos representants de les entitats implicades, com el president
de la Penya, Santi Sánchez; l'alcaldessa Mireia Dionisio; i el vicepresident del FC Barcelona, Antoni
Escudero, entre d'altres. Al Mercat

Vell també es van trobar una vintena de penyes del Vallès, del Maresme i del Barcelonès.

"Ha estat un gran esforç
de tota la Penya. Estem
molt satisfets amb com va
anar tot i amb l'ambient"
La festa va comptar amb espectacles de màgia a càrrec de Pau Se-

galés, actes de record a la història
de l'entitat i diversos discursos,
destacant el que va fer en vídeo el
president del club blaugrana Joan
Laporta. L'àpat va acabar amb
unes postres especials, en forma
de Pilota d'Or.
La jornada també va servir per
retre diversos homenatges. La Penya va repartir insígnies als socis
que porten més de 25 anys a l'entitat i també va tenir un especial record per Julián Ruiz, expresident de
la Penya que va morir fa uns mesos.

TRES PUNTS L'equip molletà va sumar el seu primer triomf del curs a Mataró

El CF Mollet UE suma el
primer triomf del curs
CE MATARÓ
CF MOLLET UE

0
1

Una festa rodona

MOLLET. El CF Mollet UE ha hagut

El president de la Penya Barcelonista, Santi Sánchez, fa una valoració
totalment positiva: "Va anar molt
bé. Tothom va acabar molt content, tant els assistents com els
membres de la Penya. Ha estat
un gran esforç de tots els socis".
Sánchez afirma que van convidar
el president del Barça Joan Laporta
i la molletana Alèxia Putellas: "El
president ens va dir que no podia
venir, però ens va gravar un vídeo. De l'Alèxia no en sabem res",
explica el president de la Penya.
Després d'aquesta gran festa, la
Penya descansarà fins a l'any que
ve: "Les properes activitats seran el 2023 i volem recuperar-ne
moltes", afirma Sánchez. s.c.

d'esperar a la setena jornada per
sumar la primera victòria del curs.
Ho va aconseguir contra el CE Mataró, en un partit tens que es va
decidir a la primera part amb un
gol d'Oscar Mejías. L'entrenador
David Parra valora positivament
l'actuació del seu equip: "Vam ser
bastant superiors al Mataró.
L'equip va donar tot el que tenia". El tècnic creu que el resultat
final és just, però destaca "la intensitat del partit".
El primer triomf pot ser un aspecte clau per la temporada del CF
Mollet UE. "Estàvem en un moment molt complicat", reconeix
Parra, qui espera que ara "comenci una bona ratxa".

Això es veurà al partit de diumenge, quan l'EC Granollers visitarà el camp del CF Mollet UE.

Filial

TORNA EL DERBI AL
GERMANS GONZALVO
El derbi entre els filials del CF Mollet UE
i de la UD Molletense arriba finalment
aquest cap de setmana. El partit estava previst per la primera jornada de
lliga, a l'octubre, però es va haver de
modificar el calendari i es va traslladar a la vuitena jornada. El derbi molletà es jugarà aquest diumenge a les
20 h, al camp Germans Gonzalvo. Els
dos equips arriben al duel en bon estat
forma, acumulant diverses victòries.
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ATLETISME PRIMER PODI AMB TRES DEL CLUB EN LLANÇAMENTS

BÀSQUET LA PRESENTACIÓ DELS CONJUNTS SANTFOSTENCS VA OMPLIR EL PAVELLÓ 2

Podi triple pel CA Mollet
al Campionat de Tardor

Els equips de la UEB Sant Fost
es llueixen amb la seva afició

CA MOLLET

ELS TRES ATLETES DEL CA MOLLET

lons es va proclamar campió amb
una marca de 54,60 metres, seguit
de Nil Linares amb 45,69 metres i
Abel Duce tancant el podi amb una
marca de 42,75 metres. Aquest no
va ser l'únic èxit per Recolons, qui
va aconseguir la medalla de plata
al llançament de pes.
El club molletà va tenir una altra
campiona. Gisela Andrés va guanyar la prova dels 2.000 metres
marxa sub 12 amb una àmplia diferència sobre la segona classificada. En la mateixa prova, va fregar
el podi Anastasia Giménez, acabant en quarta posició.

MOLLET. Eric Recolons, Nil Linares

Al nacional de cros

i Abel Duce van assolir una fita mai
aconseguida pel CA Mollet, ocupar
les tres posicions del podi en una
prova de llançaments. Ho van fer
al Campionat de Catalunya de Tardor, que es va celebrar a Barcelona, i on més atletes molletans van
pujar al podi.
El llançament de martell sub 16
va ser la modalitat on van triomfar
els tres atletes de Mollet. Eric Reco-

El CA Mollet també va tenir representació al Campionat d'Espanya
de cros per equips amb l'equip sub
16 masculí. El conjunt, format pels
corredors Karim Fartaz, Yasin
Ezzemouri, Pau Sirat, Rubén Torrente, Ferran de la Piedra, Sergi
Colao i Eloi Mazuecos, va finalitar
en 12a plaça, en una competició
guanyada pel l'equip d'atletisme
del Barça.

UEB SANT FOST

club també va realitzar activitats
complementàries com un concurs
entre el públic, que va ser "un èxit
rotund" segons el president.
Ramos remarca la importància
d'aquest tipus de jornades perquè
"creen una vinculació especial
jugador-club" i també permeten
a l'entitat "tenir un detall amb
els jugadors, entrenadors i delegats". La presentació va acabar
amb el partit de lliga entre el sènior masculí i el CB Sant Pol 07, amb
victòria dels locals per 66-49.

Objectius definits

FUTBOL VA JUGAR ELS ÚLTIMS MINUTS CONTRA EL JAPÓ
RFEF

FOTO DE FAMÍLIA Tots els membres del club van estar presents al Pavelló 2
SANT FOST. La UE Bàsquet Sant Fost

Les metes de la UEB Sant Fost per
aquesta temporada són clares. Per
un costat, el club vol "consolidar
tots els equips que tenen un
nombre de jugadors més justet",
afirma el president. D'altra banda,
Ramos reconeix que des de l'entitat també volen "repetir l’èxit del
sènior masculí", que l'any passat
es va proclamar campió de Catalunya de la lliga territorial. S.C.

va celebrar el passat diumenge la
presentació dels seus equips per la
temporada 2022-2023 al Pavelló
2. Els 9 conjunts del club santfostenc van gaudir d'una jornada amb
la seva afició, que va acabar amb el
partit de lliga del sènior masculí.

L'acte de presentació de l'entitat
va comptar amb una bona afluència de públic, tal com destaca el
president de la UEB Sant Fost, Ramon Ramos: "La presentació va
anar molt bé. Aquest any, en tenir més equips de base, vam tenir més afluència de públic". El

HOQUEI PATINS

MOTOR | Trial VA SER L'ÚLTIMA PROVA DE L'ANY D'AQUEST TIPUS

Partits d'alçada
pels dos equips del
Mollet HC aquest
cap de setmana

El 5è Trial Social compta
amb prop de 125 pilots
MC CENT PEUS

MOLLET HC (MASC) - UEH BARBERÀ
Diumenge, 20 12 h Polinyà

PRIMER COP La jugadora del Barça va disputar els seus primer minuts a Sevilla

Maria Pérez debuta
amb la selecció absoluta
SANT FOST. Maria Pérez ha sumat
la seva primera internacionalitat
amb la selecció absoluta. La jugadora de Sant Fost va debutar ahir
amb el combinat nacional a l'amistós contra el Japó a Sevilla, que la
selecció espanyola va guanyar per
un gol a zero.
La santfostenca va entrar al
minut 88, substituint a la jugadora del Reial Madrid Maite Oroz,
i va jugar els últims cinc minuts

del partit. L'equip espanyol es va
endur la victòria a l'amistós contra el Japó gràcies a un gol d'Alba
Redondo al minut 8, en un duel
disputat a l'estadi de La Cartuja de
Sevilla.
Amb aquest partit, Maria Pérez
tanca la seva primera convocatòria amb la selecció absoluta, on ha
acomplert la principal fita possible, que era debutar amb el combinat nacional.

IGUALADA HCP - MOLLET HC (FEM)
Diumenge, 20 13 h Igualada

MOLLET. Aquest diumenge serà un
dia important pels dos sèniors del
Mollet HC. L'equip masculí rep a la
UEH Barberà, l'actual líder de la lliga. Els d'Eloi Gaspar són tercers a
la classificació, en una lluita apassionant per les primeres posicions
amb l'equip de Barberà del Vallès i
amb el CH Caldes.
Per la seva part, el sènior femení visita la pista de l'Igualada HCP,
un equip és sempre perillós. Les
de Mollet volen recuperar-se de la
derrota que van patir contra el CH
Palafrugell (1-3). Les de Rafa Trillo
ocupen la quarta plaça i un triomf
podria impulsar-les cap als tres
primers llocs.

L'ÚLTIM DE L'ANY La jornada de diumenge va tancar el cicle del 2022
SANT FOST. El Moto Club Cent Peus
ha tancat la temporada de trials
socials amb el cinquè de l'any, disputat el passat diumenge. Prop de
125 pilots es van reunir a les instal·lacions de Can Teià per gaudir
d'una nova jornada de trial per a
tots els nivells.
El Trial Social d'aquest cap de
setmana va comptar amb quatre
nivells: blau, groc, verd i vermell.
El groc i el verd van ser els que van
tenir més participació amb 49 i 41

pilots respectivament. Pel que fa
als guanyadors, Ramon Godino va
assolir el primer lloc a la modalitat
blava, mentre que Lluc Gómez va
guanyar el nivell groc. Jordi Llinas
va ser el triomfador al verd i Francesc Recio es va imposar al nivell
vermell, repetint així el triomf que
ja va aconseguir a l'edició anterior,
celebrada a l'octubre.
Amb aquesta edició, es tanca
la temporada de trials socials del
Moto Club Cent Peus.
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CULTURA

Cap de setmana de col·leccionistes

Fira de vins amb maridatge

L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i comarca
ofereixen aquest cap de setmana una doble jornada
al Mercat Vell. D'una banda, dissabte faran la Fira del
Disc durant tot el dia. Diumenge al matí serà el torn
de l'intercanvi general de col·leccionistes.

Les rambles Fiveller i Balmes de Mollet
del Vallès acolliran aquest cap de
setmana una �ira de vins amb maridatge.
Serà de 10 h a 20.30 h i tot plegat està
organitzat pel consistori local i l'ADHEC.

ASSOCIACIONS L'ESPAI DISPOSARIA D'UNA SUPERFÍCIE DE GAIREBÉ 2.500 M2 I PODRIA ACOLLIR LES ENTITATS DE LA CULTURAL

TEATRE

L'Ajuntament planteja construir un
equipament cultural a la Teneria

Pou, premiat pel
Gremi d'Editors

S.C.R.

MOLLET. Un espai de l'antiga Te-

neria podria albergar l'equipament d'entitats que ha reclamat La
Cultural (Coordinadora de Cultura
Popular de Mollet) des de la seva
creació la passada primavera. La
casa d'entitats ha estat la principal demanda de La Cultural, i ara
ja treballen conjuntament amb el
Consistori perquè pugui reeixir,
tot i que no es preveu que pugui ser
un projecte palpable a curt termini.
Aquest mes de novembre ha tingut lloc una trobada entre La Cultural i l'Ajuntament –amb presència
de l'alcaldessa, Mireia Dionisio, i la
regidora, Mercè Pérez, entre d'altres–, en la qual el govern local va
presentar la proposta de l'espai. Es
tractaria de construir-hi en una cantonada de la Teneria, entre els carrers Bilbao i Indústria, en un solar
de gairebé 2.500 metres quadrats.
Ubicar la casa d'entitats a l'altra
banda de l'estació de tren ja era
una possibilitat que diverses entitats van esmentar al SomMollet

ARXIU

JOSEP MARIA POU

EMPLAÇAMENT PROJECTAT Ocuparia l'espai de l'entrada de l'antiga Teneria Moderna Franco-Española
quan es va donar a conèixer el projecte de La Cultural. Si hi trobaven
un però, era la dificultat per dur el
bestiari cap al centre de la ciutat,
amb les vies del tren com a barrera arquitectònica. Amb tot, tenint
en compte que el Pla de Millora

Oportunitat urbanística
L'Ajuntament de Mollet del Vallès admet la necessitat de disposar d'un nou
equipament per a les entitats i alhora considera l'opció de la Teneria una
oportunitat: amb el futur desenvolupament del Pla de Millora Urbana de la
Teneria, hi haurà una reserva de metres que s'hauran d'emprar com a zones
verdes, espais lliures públics i també com a equipaments municipals.

Urbana de la Teneria preveu la
construcció d’un pas elevat per a
vianants per connectar de manera accessible aquest sector amb el
centre de la ciutat, la problemàtica
estaria resolta.

Participació per definir l'espai

Les primeres passes a fer serà
definir com ha de ser aquest nou
equipament. L'Ajuntament molletà vol que les entitats puguin
sentir-se'n partícips del resultat i
és per això que contempla reunions amb cadascuna de les entitats,
que serviran per posteriorment
poder redactar un document base

amb els elements necessaris per
a l'equipament. Posteriorment,
preveuen organitzar jornades per
consensuar i validar aquest document d'usos i necessitats, que ha
de ser la base del projecte que es
redacti i s'executi.
La Cultural ha declinat fer declaracions sobre aquesta proposta
fins que l'Ajuntament no ho faci
públic. Per part del consistori, tampoc en volen parlar de moment,
considerant que el projecte està
en un estat incipient i per "no enterbolir el procés de treball" que
han de dur a terme conjuntament
amb les entitats. SERGIO CARRILLO

MOLLET. L'actor i director molletà
Josep Maria Pou rebrà el Premi Atlàntida 2022 durant la 37a Nit de
l’Edició, que tindrà lloc el 21 de novembre al Teatre Romea. El guardó
és un reconeixement anual que des
de 1986 atorga el Gremi d’Editors
de Catalunya a una persona o entitat que s’ha distingit per la defensa i
promoció de la cultura, la propietat
intel·lectual i el foment de la lectura.
Nascut a Mollet el 1944, va debutar al Teatre Espanyol de Madrid el
1968 i acumula més de 50 anys dalt
dels escenaris. Des de llavors, ha
estrenat uns seixanta espectacles
en els quals es conjuguen els grans
títols amb els noms dels millors
autors i directors nacionals i internacionals. La seva activitat teatral
s'ha desenvolupat en paral·lel amb
la del cinema i la televisió, en què ha
treballat en prop de 200 projectes.
També ha treballat com a traductor
i adaptador de diverses obres del
teatre anglès i americà i ha estat collaborador de diversos mitjans.

Dia internacional
per l’eliminació
de la violència
contra la dona

25N
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castellers de mollet

President de la Colla Castellera de Mollet del Vallès

Ciscu Carvajal
“Necessitem una nova
xarxa i que s'elevi
la cúpula de L'Era;
ens corre pressa”
–Quin balanç fas de la commemoració
del 30è aniversari de l'entitat, en el qual
heu superat dues vegades la millor actuació de la història de la colla?
–Hem superat les expectatives. Vam començar l'any amb molta il·lusió i ganes, però no
pensàvem que arribaríem a aquest límit.
La gent ha sabut respondre i han vingut a
assajos; per treure els castells, l'important
és que vingui la gent als assajos. La valoració és increïble. Tenir gairebé 100 persones
més en un any ens ha donat una empenta
terrible; sense això no hauríem aconseguit
el que hem aconseguit.
–Quines propostes per a enguany no han
tirat endavant?

–Hem hagut d'anul·lar un parell d'actes, que
els farem l'any vinent. La trobada de gralles
de colles castelleres la volíem fer el 15 d'octubre, però n'hi havia moltes que tenien la
seva diada i no hi podien venir; així que s'ha
posposat per al 15 d'abril. I el sopar de gala
del 30è aniversari. Aquests mesos han suposat una despesa per a la colla i per als socis,
i vam determinar que havíem de respirar i
l'hem ajornat per al 14 de febrer.
–A partir d'ara, quin és el principal objectiu que teniu?
–El més gran és la xarxa de seguretat per
als assajos. A finals de temporada se'ns va
trencar i és supernecessària per continuar al ritme que portem. Hem de contractar

una empresa especialista en xarxes i amb el
pressupost que ens donin ens reunirem amb
l'Ajuntament i decidirem quina part correspon a cadascú. Va venir l'arquitecte de l'Ajuntament i ens va dir de fer-la diferent, però
aquesta altra manera costa molts diners, així
que esperem que ens ajudin, perquè té un
cost bastant elevat. Però la necessitem ja.
–També teniu la problemàtica de l'alçada a L'Era. Només podeu assajar castells
de 6 amb xarxa. Heu reclamat alguna solució en aquest sentit?
–També hem parlat amb l'Ajuntament perquè la cúpula es pugui elevar una mica més,
i hi va venir l'arquitecte per veure-ho. Jo crec
que sí que es pot fer, però una altra cosa és

que ho facin, i a nosaltres ens corre pressa.
–A mitjà termini us agradaria començar
a provar castells de 8. Tot i que amb l'actual alçada de la sala porteu a plaça castells de 7, podríeu fer el salt a 8?
–No, és inviable. Per això volem que s'agilitzi.
Quan tot estigui –la nova xarxa i més alçada–
ja es podrà treballar bé. Abans de començar
la temporada ja hauria d'estar solucionat.
–Un dels principals objectius de La Cultural és disposar d'un local per a totes les
entitats. Què ha de tenir aquest equipament per complir les vostres necessitats?
–Si volem fer coses, necessitem alçada i seguretat. Després, la gent ja vindrà a formar
part de la colla.
sergio carrillo
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ENTITATS HI HA HAGUT MOLTS CANVIS A LA JUNTA DE LA COLLA

QUERALT MOLINS ASSUMEIX LES REGNES DE L'ENTITAT, SUPLINT L'ALEIX BENET, QUI ES MANTÉ A JUNTA

Jose López renova Els diables molletans encaren
com a 'presi' Morat els 40 anys amb nova direcció

ball de diables de mollet

colla morada

NOVA JUNTA MORADA Jose López, a baix a la dreta, n'és el cap de colla

FOTO DE GALA DE LA JUNTA Xavier Corbera, Lidia del Rivero, Queralt Molins, Mariona Ripoll, Aleix Benet i Jordi Martín

MOLLET. La Colla Morada va renovar diumenge la junta, que tornarà
a comptar per tercer mandat consecutiu amb Jose López Font com a
president. Tot i que el cap de colla
mantingui el càrrec, dins de la junta hi ha molts canvis. "Després de
la festa major, la majoria de la
junta no volia continuar i jo no
ho sabia", explica un Jose López
que finalment ha apostat per la
continuïtat, en una junta formada
per Andreu Montañana Chinchilla
(vicepresident), Iris Delgado Moya
(secretaria), Eva Morata Izquierdo i

Judit López Font (tresoreres), i Marta Vilardebò Soler, Nico Cabrera Gallego i Edgar Ortega Gil (vocals). Sobre els nous membres, el president
destaca el retorn de Vilardebò –cap
de colla del 2013 al 2014–. "Em fa
molta il·lusió que torni al capdavant de Morats", assenyala López.
De cara al 2023, la junta vol potenciar la Banda de Músics, la canalla i els eskamots. També aposten per "dignificar la Santa Teca"
i recuperar les colònies morades.
A més, volen seguir oferint grans
actuacions durant la festa major.

MOLLET. El Ball de Diables de Mollet

CINEMA

Una pel·lícula sobre
'Pasolini' al Lledoner

El film 'The Monster
Squad', amb AMAM
MOLLET. Aquest divendres (21.45
h) arriba una nova projecció al
Centre Cívic de Can Pantiquet de
The Picture Show, a càrrec d'AMAM
i d'Inner Circle. El film d'aquest
mes és The Monster Squad, de Fred
Dekker (1987).

EL TEMPS

per

MOLLET. El Lledoner acollirà diumenge (18 h) la projecció del llargmetratge Pasolini, d'Abel Ferrara
(2015), que gira sobre la figura del
cineasta, escriptor i polifacètic artista i intel·lectual italià Pier Paolo Pasolini, símbol de l'art revolucionari
que lluitava contra el poder i que va
ser assassinat a Roma el 1975.

Felip Comas

commemorarà el 2023 el seu 40è
aniversari i ho farà amb una junta
renovada. Queralt Molins és, des de
dissabte, la nova presidenta de l'entitat, i anirà acompanyada a la direcció del seu antecessor en el càrrec,
l'Aleix Benet, qui ara exercirà com
a secretari, del Jordi Martín (tresorer), la Lidia del Rivero (cap de colla), la Mariona Ripoll (cap de tabals)
i el Xavier Corbera (coordinador).
De gairebé una vuitantena de socis que té Diables, van ser-ne una
cinquantena els que van votar per

EL MÉS DESTACAT
DEL 40è ANIVERSARI
Algunes de les propostes més destacades
del 40è aniversari –programades per la
comissió d'actes i la junta anterior– són:
una mostra de fotografies i materials (febrer); la macrotabalada diabòlica amb tres
colles convidades (març); una botifarrada,
tallers i concert a Can Mulà (maig); i el correfoc i cercavila del 40è, al juny.

escollir entre el projecte encapçalat
pel Molins o el liderat pel Brian Bartés. Tot i que no especifiquen la xifra
de vots que va rebre cadascú, Molins
va aconseguir la victòria.
Un dels principals objectius de
la nova junta és, com diu la nova
presidenta, "fer créixer la colla",
tant pel que fa a nombre de socis
com a promoure una activitat més
regular. També es marquen com a
repte assolir una economia estable
de l'entitat i crear amb Mollet Feminista el protocol per a la prevenció i
abordatge de les violències.

LITERATURA

DIVULGACIÓ JOAN ESCULIES PRESENTARÀ LLIBRE A MOLLET

27a edició de Poetes
Grans, a Mollet

Acte a L'Illa sobre "l'home
de Tarradellas a Catalunya"

MOLLET. Dimecres (18 h) se celebrarà al Lledoner la 27a edició de
Poetes Grans, per compartir paraules lligades en vers, que expliquen
records, evoquen amors, recorden
amics i reviuen moments viscuts.
Està organitzat per l'Ajuntament.

MOLLET. La Llibreria L'Illa acollirà
dimecres a les 19 h la presentació
del llibre Josep Fornas, el solucionador. L'home de Tarradellas a
Catalunya, escrit per l'historiador
Joan Esculies i que parla d'aquest

polític i editor que va ser una peça
clau de l'antifranquisme i un gran
conspirador. L'acte comptarà amb
la presència l'autor i serà conduït
per l'exalcaldessa de Mollet Montserrat Tura.

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

TRADICIÓ DISSABTE JA ES PODRAN ADQUIRIR AL SEU WEB
divendres 18

dissabte 19

diumenge 20

Vent del nord que provocarà una important davallada de la temperatura,
amb molts núvols alts al
matí i possibilitat de ruixats a la tarda.
Continuarà el vent del nord,
i la temperatura seguirà
baixa, amb restes de núvols
al matí, però cel assolellat la
resta del dia.
L’encalmament del vent i
el cel serè a primera hora,
afavorirà que la temperatura mínima sigui força
baixa, malgrat que a migdia es recuperarà.

Cop màx. vent

Entrades a la venda per al
Pessebre Vivent de Sant Fost

23 km/h SE

SANT FOST. Aquest dissabte es po-

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

DIJOUS, 10

Màx.

Mín.

* Temp.

20ºC

13ºC

17ºC

Pluja (l/m2)

2

DIVENDRES, 11

22ºC

10ºC

20ºC

-

27 km/h ENE

DISSABTE, 12

22ºC

15ºC

17ºC

-

15 km/h NE

DIUMENGE, 13

22ºC

12ºC

18ºC

-

24 km/h SE

DILLUNS, 14

22ºC

13ºC

19ºC

-

23 km/h WSW

DIMARTS, 15

23ºC

13ºC

20ºC

-

37 km/h W

DIMECRES, 16

21ºC

14ºC

17ºC

-

31 km/h W

saran a la venda les entrades per al
Pessebre Vivent de Sant Fost, que
aquesta temporada farà funcions
els dies 11, 18, 25 i 26 de desembre,
i l'1, el 6 i el 8 de gener. Les entrades
s'han d'adquirir amb antelació i exclusivament es poden comprar en línia a pessebreviventsantfost.cat –un
web que, per cert, també han renovat–. Les entrades generals tenen un

preu de 7,5 euros, els infants d'entre
6 i 12 anys hauran de pagar-ne 3,5 i
l'accés per als menors de 6 anys és
de franc. A més, fan descomptes per
a grups d'escoles o entitats, i el preu
amb el Carnet Jove és de 5,5 euros.
El president de l'entitat, Albert
Puig, avança que hi haurà "alguna
novetat". Mantenint l'estil tradicional del pessebre santfostenc hi faran
una renovació.
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'El cotxe', foto premiada a Martorelles

POPULAR SERÀ AQUEST CAP DE SETMANA AMB ACTIVITATS FAMILIARS ARREU DE LA CIUTAT

1a Festa de la infància a Mollet
A.MIR

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet

Josep Allué ha guanyat el primer premi del certamen fotogràfic Patrimoni de
Martorelles, impulsat pel consistori. Allué va presentar la instantània anomenada
El cotxe i va ser la més votada amb 39 vots. El segon premi ha anat a parar a
Alfons Bornal, per El Lledoner de Can Puig, amb 30 vots; i el darrer premi ha
sigut per a Lourdes Garcia, amb 17 vots, i també fotografiant el mateix arbre del
poble, en aquest cas amb la imatge titulada El centenari Lledoner que dona la
benvinguda a Martorelles. Les recompenses són 100, 75 i 50 euros respectivament
per bescanviar en els comerços de Martorelles. FOTO: JOSEP ALLUÉ

TEATRE REPRESENTARAN 'LOS ENREDOS DE JÚLIA' A CAN GOMÀ

Actuació de la Irmandade
MOLLET. El grup de teatre El sofà
del camión, de la Irmandade a
Nosa Galiza, estrenarà dissabte
(18 h) a Can Gomà Los enredos
de Júlia –amb entrada gratuïta–.

Aquesta obra està plena de situacions còmiques i malentesos que
faran passar una bona estona als
espectadors. La preestrena va ser
el passat dissabte a la Llagosta.

del Vallès organitza aquest cap de
setmana la 1a Festa de la Infància
coincidint amb el Dia Mundial dels
Drets dels Infants que se celebra el
dia 20 de novembre.
Dissabte 19 al parc de Can Mulà
hi haurà activitats de 10.30 h a 14
h i de 15.30 h a 18 h, durant tota la
festivitat hi haurà inflables, l’espai
de jocs Orkestronia i l’espai per
nadons 0-3 anys, Petits somnis.
Al matí a més hi haurà tallers de
Titelles, Desitjos del Cor i Màscares
del Món. I un espectacle itinerant
La Gran Família, que sortirà a les
12.30 hores de plaça Major i finalitzarà al Parc de Can Mulà. I a la
tarda tallers de Cotxes de Joguina i
Màscares del Món i Caro von Arend
explicarà contes sobre Els drets
dels infantsa partir de les 17 hores.
Diumenge dia 20 hi ha prevista
una cercavila que sortirà de la plaça
Prat de la Riba fins al Teatre de Can
Gomà on l’entitat La Xarxa llegirà un
manifest. A les 12 h hi ha programada l’obra infantil l'Odissea del riure
perdut. Les entrades es poden comprar aquí o al Centre Cultural La Marineta fins a esgotar existències.

Marxa pels drets dels infants a Martorelles
Els alumnes de primària (de 1r a 6è) de les escoles Simeó Rabasa i Les
Pruneres van participar aquest dijous, 17 de novembre, en la jornada que
es va organitzar per commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants
a Martorelles. La celebració va començar a les 9 h davant l'Ajuntament
de Martorelles, des d'on els escolars van iniciar una marxa reivindicativa
amenitzada per L'Always Drinking Marching Band, per diversos carrers del
poble fins al Parc de Can Sunyer. Un cop al parc, els infants van dedicar la
jornada a jugar a diferents jocs i a la tarda, van gaudir d'una obra de teatre.
Per altra banda, aquest novembre, i emmarcat en el Dia Universal dels Drets
dels Infants, que se celebra aquest diumenge 20 de novembre, el Servei de
Psicologia de Martorelles durà a terme uns tallers a les dues escoles per
promoure el coneixement dels drets dels infants i la prevenció de l’abús sexual
infantil. Hi participaran els infants de 4t, 5è i 6è de primària.

DOS HISTÒRIES D'ADOLESCENTS ATERREN AL MERCAT VELL I A LA TRAMOLLA

Els joves, al centre dels
drames del cap de setmana
ONA VILAR

MOLLET / LA LLAGOSTA. Aquest divendres (21

OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.
T’ESPEREM!

h) aterra al Mercat Vell una de les principals
propostes teatrals del programa d'Arts i Escena de l'Ajuntament de Mollet. A.K.A (Also
Known As), guanyador de quatre Premis Butaca, portarà els espectadors a viure un període de l'adolescència del Carlos, en un moment en el qual, per circumstàncies alienes
a ell, tremolen els seus fonaments, les seves
arrels i la seva identitat. El Carlos és adoptat,
i les mirades de la resta li fan plantejar-se
quina és la seva vertadera identitat. "En el
fons, som qui sentim que som, o qui la
gent creu que som?", es qüestiona aquesta
dramatúrgia. Les entrades es poden adquirir
per 12 euros a molletvalles.koobin.com a taquilla del Mercat Vell una hora abans del xou
o a La Marineta de 15.30 h a 21 h.

FES JA
LA TEVA
RESERVA
PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA
I MOLT MÉS!
Vermuteria, tapes...
i ara també podreu
menjar a taula
els nostres
pollastres a l’ast.

La Carpa actua a La Tramolla
La companyia llagostenca La Carpa Espai
Cultural representarà dissabte (20.30 h) a La
Tramolla de Mollet l'obra Sempitern, generació de vidre. Amb la fusió de dansa, teatre i
cant descobriran els efectes de l'ansietat,
el seu pes i la seva importància a la vida del
protagonista, en Miquel. Els tiquets tenen un
preu de 12 euros (10 per als socis) i es poden
adquirir a latramolla.cat/entrades.

LLUÍS FEBRER
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