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No deixem perdre la festa

ençà que es va decretar l’Estat d’Alar-

ma i que la Covid-19 va arribar a Mo-

llet, el govern de Mollet ha pres totes 

i cadascuna de les decisions posant 

al capdavant de cadascuna d’elles la 

salut i la vida dels molletans i les molletanes. Ara 

com ara, no hem superat encara la pandèmia ni la 

crisi sanitària, no hi ha vacuna, no hi ha tractament 

i es continuen perdent vides pel coronaviurs. 

La Covid-19, malauradament, està encara pre-

sent a les nostres vides, com estem veient arreu, 

encara hi ha risc de contagi i cal ser molt prudents, 

crec sincerament, que la decisió de suspendre la 

Festa Major d’estiu, malgrat que no era volguda, 

era necessària i l’adequada donada la situació que 

estem vivint des del mes de març.  

La Covid-19 ha canviat moltes coses, ha canvi-

at la manera de relacionar-nos, fins i tot de viure. 

La situació viscuda fins al moment ha estat molt 

dura, però tots el que hem fet no haurà servit de 

res si ara abaixem la guàrdia. Demano prudència, 

responsabilitat i sentit comú. I sobretot, que no 

oblidem posar-nos les mascaretes, netejar-nos les 

mans i mantenir la distància de seguretat. 

L’Ajuntament ha treballat per oferir un oci segur, 

així des del juliol i fins al setembre trobareu una 

programació cultural de petit format, per gaudir 

d’aquest estiu diferent, amb seguretat, en família, 

i amb artistes locals que tindran lloc a la terrassa 

del Museu Abelló, amb aforament limitat, amb 

control d’accés i a l’aire lliure.  Una programació 

Prudència i responsabilitat

D'

Q

JOSEP 
MONRÀS

Alcalde de Mollet del Vallès

que neix amb la voluntat de mantenir-se sempre 

que la situació excepcional que estem vivint ho 

permeti. Les activitats previstes al carrer ja es van 

haver d’anul·lar arran dels rebrots de l’àrea me-

tropolitana i davant la impossibilitat de garantir 

la seguretat del públic.

Estem immersos en una situació molt compli-

cada i plena d’incertesa. Aquest virus no entén 

ni d’ideologies ni de territoris, però units, amb 

l'esforç de tots i totes, estic segur que superarem 

aquesta situació. Sempre tindreu l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès amb vosaltres, al vostre costat. 

Mollet del Vallès i el conjunt de les molletanes 

i els molletans hem estat exemple de prudència i 

responsabilitat a l’hora d’enfrontar-nos al nostre 

enemic comú, el virus, a l’hora de vetllar i priorit-

zar la salut pública. I no podem relaxar-nos, sense 

tenir por però sí molt respecte. 

Junts sortirem d’aquesta situació excepcional, 

però tots i cadascun de nosaltres tenim la respon-

sabilitat d’aconseguir-ho.

Gaudiu de l’estiu, amb seguretat!

Sumari
UNA MICA D'HISTÒRIA
La festa major de Mollet prové del Vot de 

Poble, una prometença feta pel veïnat en 

temps de pandèmies i calamitats que es 

va convertir en una expressió de cultura 

popular i diversió al carrer.

Pàgs. 4 a 6

IMATGES FESTIVES
Els cartells de la festa major també 

expliquen part la història del poble. En 

fem un repàs de gairebé cent anys dels 

dissenys per anunciar la gresca d'estiu.

Pàgs. 8 i 10

CULTURA POPULAR
Gegants, bestiari, castellers, el foc de 

diables són part ineludible de la festa. 

Parlem amb els responsables de les 

entitats perquè ens expliquin quin és el 

paper que hi juga la cultura popular.

Pàgs. 12 a 17

MORATS I TORRATS
Des del seu naixement, les colles es 

reivindiquen com a part essencial de les 

festes actuals. Parlem amb els caps de 

colla d'ara i d'ahir i repassem algunes 

curiositats dels del mam i la teca.

Pàgs. 18 a 39

ualsevol altre any, tindríeu a les vostres mans la 

ja tradicional edició de l'especial de festa major 

de Mollet, amb tota la programació d'actes, els 

concerts, el circ al carrer, les activitats de les colles 

de Morats i Torrats, diables, gegants, castellers... 

Però la pandèmia de la Covid ens ha trastocat a tots. 

En un primer moment, l'anunci de la suspensió de la 

gresca d'estiu ens deixava a tots mig paral·litzats i 

amb una gran dosi d'incertesa. Però la reacció va ser ràpida. La festa, 

tot i que no fos com sempre, no es podia deixar perdre. L'empenta 

de les colles de Morats i Torrats ha servit perquè la gresca estiuenca 

es pugui celebrar: d'una altra manera, amb mesures de seguretat, 

amb menys afl uència de gent, però amb les mateixes ganes. La 
cultura és segura, una afi rmació que ja s'ha convertit en un lema i 
que, malauradament a Mollet –poder per un excés de prudència– 

no es podrà viure com s'ha viscut a altres poblacions de l'entorn. Tot 

i l'excepcionalitat, el diari SomMollet no es podia quedar enrere, i 

ens hem sumat a aquesta empenta dels del mam i els de la teca per 

oferir-vos una edició especial, amb continguts diferents però que la 

fan única. Gràcies a les colles, als clients que han apostat per ser-hi 

presents i als lectors, que, enguany rebran a cada casa un exemplar 

d'una edició que ens ha donat l'oportunitat d'aprofundir en la història, 

en l'essència de la festa i que s'ha cuinat amb la mateixa il·lusió de 

cada any. Visca la festa major!
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ESTIU 1934 L'envelat de Mollet ple de gom a gom, durant la festa major, dos anys abans de l'inici de la Guerra Civil espanyola

arxiu mollet

DE PASSEIG Un grup de nois i noies joves vestits amb les seves millors gales els anys cinquanta

Més d'un 
segle de 
gresca 
molletana

MOLLET. Música, xivarri de gent al carrer rient, conversant, ballant i  com-

partint taula en família i amics. El so de la gralla mentre es passegen 

gegants, capgrossos i infants. El pim-pam-pum dels petards durant el 

correfoc mentre alguns s'ho miren a la distància i es tapen les orelles... 

Enguany Mollet viurà una festa major atípica. 

La Covid-19 ha deixat una empremta a la història de l'emblemàtica 

gresca d'estiu molletana que comença el diumenge següent de la Mare de 

Déu d’agost i commemora el Vot del Poble, una promesa que els avant-

passats molletans van fer a la Mare de Déu de la Pietat i de la qual se’n 

desconeix el motiu i l’origen. Tot i que no es descarta que pogués tenir re-

lació amb una prometença perquè els salvés de fets adversos com epidè-

mies o anys seguits de males collites i que amb el temps i la participació 

Durant els mesos d'estiu s'omplen de 
vida els carrers dels pobles i ciutats 
d'arreu i Mollet no és una excepció. És 
època de festa, la gran festa major. 
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arxiu mollet

L'envelat de Mollet ple de gom a gom, durant la festa major, dos anys abans de l'inici de la Guerra Civil espanyola

arxiu mollet

A LA LLOTJA  Un grup de joves durant la festa major, l'estiu de 1948

arxiu mollet

DE FESTA  La gresca d'estiu animava a fer un beure durant la celebració

ciutadana, s'acabaria convertint amb el que avui es coneix com a festa 

major de Mollet. Una festa de la qual es té constància que ja se celebrava 

el segle XIX, tot i que en aquella època era més important la festa major 

dedicada al patró (Sant Vicenç).  Es desconeix però, si durant la Guerra 

Civil es va arribar a celebrar, tot i que consta l'anunci d'algunes activitats 

de la festa pel mateix estiu del 36, poc abans que comencés la guerra. 

Amb tot, com a molt, es parlaria de dos anys sense festa, ja que l'agost del 

39, pocs mesos després del final de la batalla, s'hauria celebrat,  segons 

anunciava el cartell oficial de la festa (vegeu pàgina 8). 

L'únic any que amb certesa es pot confirmar que la festa major es va 

cancel·lar va ser fa tres anys, el 2017, amb motiu dels atemptats a les 

rambles de Barcelona. 

La d'enguany, però, no serà l'única festa major atípica que haurà viscut 

Mollet. Durant una dècada, del 1970 al 1980, la festa va canviar de dates i 

se celebrava durant el mes de juliol, segons un acord del ple celebrat l'11 

de desembre del 1969. En aquest acord, segons constava en les actes del 

plenari: "vist l'acord sindical d'establir el període de vacances del 

personal laboral la segona quinzena del mes de juliol, s'estableix 

que la festa major tindrà lloc el  tercer diumenge de juliol". 

També ho reflectien alguns diaris de l'època com la Vanguardia es-

pañola, que el 16 de juliol de 1970, publicava una notícia amb aquest ti-

tular: "Mollet: La tradicional fiesta mayor se adelanta a este mes", en 

la qual es relatava que també moltes empreses s'havien adherit a aquest 

canvi de dates avançant les vacances els mateixos dies que es proposa-

ciutadana, s'acabaria convertint amb el que avui es coneix com a festa 

L'ENVELATEra un dels elements més 

característics de la festa.

Es bastia de parets i sostre 

amb robes de colors.

arxiu mollet

SANT VICENÇ  Il·luminada per festes

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA -1970

arxiu mollet
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arxiu mollet

CONCURS DE MENJAR MELINDROS  Organitzat per la festa major de 1957

arxiu mollet

ELS CAVALLETS  Una de les atraccions de la fira més populars entre els infants, muntada a Mollet, la festa major de l'any 1945

arxiu mollet-correo catlan

RAIMON EN CONCERT-1976

ven per celebrar la festa major. Però aquest canvi, mai va acabar de 

convèncer els molletans i és que com també s'explica en aquesta mateixa 

notícia de la Vanguardia española, la festa religiosa en motiu del Vot del 

Poble es va seguir mantenint a l'agost, així com les activitats relaciona-

des amb la ceremònia religiosa (vegeu l'article pàgina anterior). 

El que queda clar donant un cop d'ull per la història de la festa major 

molletana, és que les activitats mai han faltat i fins i tot algunes s'han man-

tingut al llarg dels anys, fins a arribar avui dia. Tant abans de la Guerra 

Civil com anys després, els envelats eren el centre neuràlgic de la gres-

ca d'estiu. Aquests espais es construïen amb unes estructures de fusta a 

partir de les quals es muntaven les parets i el sostre amb robes de colors 

i cortines i el terra es cobria amb moqueta o bé fusta per deixar la pista 

preparada pel ball. Orquestres locals com l'Appel Orchestra amenitzaven 

el ball dels anys 30, mentre que a partir dels 60 i els 70 es van començar 

a contractar agrupacions musicals foranes i cantants d'èxit a nivell inter-

nacional com Raimon (vegeu article a la dreta). Una tradició que amb els 

anys ha anat adaptant-se al futur, però sense perdre de vista l'essència de 

l'activitat amb la música com a plat fort de la programació. 

També les activitats pels més menuts de casa eren i són un dels princi-

pals convidats de la gresca molletana, entre elles les fires, una proposta 

que va començar a tenir volada després de la Guerra Civil i que avui se-

gueix present. I és que a banda d'aquestes activitats, els infants i no tan in-

fants, se les empescaven totes per gaudir d'aquells dies de festa, sovint els 

únics dels quals disposaven durant l'any. Des de concursos per engalanar 

carrers, fins a competicions com la de menjar melindros, organitzada pels 

veïns de l’avinguda Jaume I amb motiu de la festa major de 1956 (vegeu 

foto esquerra), qui sap si ja eren el preludi de la competició entre morats 

i torrats. Una festa que gairebé mai ha deixat d'omplir de vida i tradici-

ons els carrers de Mollet i que l'atípica situació d'enguany remet, més que 

mai, a l'origen del Vot del Poble que la va iniciar.  anna mir  

DE POBLE EN POBLE

Els firaires feien estades llargues a la comarca anant d'una festa major a una altra
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La recuperació de cartells d’acti-

vitats artístiques, festives, espor-

tives, etc. es fonamenta en la vo-

luntat de preservació, valoració, 

divulgació i popularització d’un 

art que, essent de funció efímera, 

ha esdevingut objecte preuadís-

sim per a l’estudi de la història de 

la cultura i de la societat. Com va 

escriure Toni Vall a Nació Digital: 

"Els cartells, preciosos conteni-

dors d’història". 

Certament, endinsar-nos, per 

exemple, en la documentació de 

la Biblioteca de Catalunya o de 

l’Arxiu Municipal de Barcelona, 

ens porta a un recorregut histò-

ric i estètic mitjançant una eina 

ben estimada per artistes com 

Ramon Casas, Santiago Rusiñol, 

Apel·les Mestres, Ramon Calsina, 

Joan Miró, Carles Fontserè, Joan 

Brossa, Antoni Tàpies, Mariscal o 

Nazario. Demano disculpes a Tou-

louse-Lautrec, a Picasso i a tants 

d’altres que des dels 80 del segle 

XIX han promogut vida i art a tra-

vés del cartellisme.

A un nivell diferent en el temps, 

l’espai i la notorietat dels creadors, 

la cartelleria de la Festa Major del 

Vot de Poble de Mollet reuneix, en 

allò essencial, totes les condicions 

per a fer una anàlisi artística, soci-

al i històrica. La petita mostra que 

acompanya aquest article no és 

suficient per a un estudi en pro-

funditat però, conjuntament amb 

d’altres cartells accessibles a tra-

vés d’Internet, basta per a poder 

constatar algunes característiques 

de la nostra cartelleria. Tanmateix, 

no em puc proposar tractar allò 

que seria essencial: dates, autors, 

continguts, elements molletans 

presents, estils i vinculació amb 

l’art i la societat del moment, mis-

satges explícits o subjacents, siste-

mes d’elecció dels autors, llengua 

usada, protagonisme d’instituci-

ons i d’entitats, etc. 

De l'avantguarda a l'actualitat
Això no obstant, he pogut obser-

var que hi ha cartells d’una gran 

qualitat, altres de molt senzills, 

ben pocs de sorprenents o agosa-

rats (un de psicodèlic de 1976), un 

parell que van crear interessants 

debats (1997 i 2018)), molts amb 

la presència d’elements molletans, 

i un del 1911 (?) i un altre de 1931 

ben avantguardistes. El de 1939, 

de Pere Falguera, és un clar testi-

Seguint el rastre d'un art efímer

moni del simbolisme i del missatge 

obligats; en el de 1940 (?), el ma-

teix dibuixant enlaira festivament 

els colors de Catalunya i del Barça 

—li van deixar publicar?

El meu homenatge a Pere Fal-

guera Torrents, José Alfonso Cuní, 

Cesc Bas, Andreu Balius, l’estudi 

Mires, Joan Abelló, Xavier Clavijo, 

Elena Nieto, i a tots els que em dei-

xo. Tan de bo que aquest escrit ser-

vís per a estimular la realització 

d’un estudi acurat i profund dels 

nostres cartells que culminés amb 

una exposició plena d’art, de cultu-

ra, d’història i de molletanisme.  

19831976

2019  1992

1954

1990

1931 1933 1939  

Humanitòleg i exregidor 

de Cultura de Mollet

ORIOL FORT I 
MARRUGAT
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Des de ben petita, la Júlia Quinta-

na va tenir clar que la seva passió 

era el dibux. Aquesta jove de 22 

anys i acabada de llicenciar en 

Belles Arts per la Universitat de 

Barcelona ha estat la creadora de 

la imatge que il·lustra la portada 

de l'especial de SomMollet per a 

aquesta festa major sui generis.

Amb la seva obra, aquesta il·lus-

tradora veïna de Martorelles ha 

volgut transmetre un missatge en 

positiu després de tant de temps 

de confinament per la Covid-19. 

"Cal que gaudim de la festa amb 

precaució i que valorem més les 

petites coses", explica Quintana. 

Amb una imatge senzilla i amb 

un element molt emblemàtic com 

la font de la plaça Prat de la Riba, 

la il·lustració pretén fer reviure la 

mirada d'infant que tots portem a 

dins perquè "és una mirada ple-

na de màgia que pot convertir 

les coses més quotidianes com 

fer unes bombolles de sabó en 

tota una festa", diu. 

Per fer la portada, Quintana ha 

utilitzat una tècnica mixta de lla-

pis i digital, la que fa servir habitu-

alment en els seus treballs, junta-

ment amb aquarel·les i tinta xina. 

La jove martorellesenca ha es-

tudiat Belles Arts i s'ha especia-

Valorar les petites coses, un missatge 

en positiu a la portada especial de Som

L'AUTORA  Júlia Quintana al seu estudi a Martorelles

j.q.

La jove il·lustradora proposa gaudir de la festa amb precaució i amb la mirada dels infants

JÚLIA QUINTANA
Edat: 22 anysFormació: Llicenciada en Belles Arts per la UBPassió: dibuixar

litzat en gravat, una tècnica molt 

artesanal que pot fusionar amb el 

seus treballs com a il·lustradora. 

Tot i la seva formació acadèmi-

ca, Quintana explica que durant la 

carrera no ha treballat la il·lustra-

ció. De fet, en paral·lel a la carrera 

universitària, s'ha anat formant 

pel seu compte. Des del 2014 que 

rep classes particulars amb Cristi-

na Losantos, una professional que 

treballa a revistes de referència 

per al públic infantil com El Tata-

no i Cavall Fort. "El meu estil és 

la il·lustració infantil. Constan-

ment viatjo a la meva infantesa 

per transmetre allò que sentia", 

explica Quintana, que troba en els 

seus records de quan era menuda 

una gran font d'inspiració. "Des 

de petita m'he nodrit 

molt de contes, en 

llegia molts però so-

bretot em cridaven 

l'atenció els dibui-

xos". Amb tot, l'auto-

ra assegura que amb 

les seves obres "vull 

transmetre idees 

també als adults, 

hi ha una doble in-

tenció".   

Malgrat la seva 

joventut, Quinta-

na ha comptat amb 

el reconeixement a la seva 

feina i ha estat la creadora del car-

tell de festa major de Martorelles 

en més d'una ocasió. Ara, a més, 

des d'aquest any ha començat 

a impartir classes d'il·lustració 

a nens i nenes al seu estudi de 

Martorelles, una faceta de la qual 

"també gaudeixo molt". 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La liquidació de 
l’Impost sobre 
Successions pot 
demorar-se 
o ajornar-se

El termini per a liquidar l’Impost 
sobre Successions és de sis me-
sos a comptar des de la defunció. 
No obstant això, a vegades aquest 
termini no és suficient, ja que po-
den existir discrepàncies entre els 
hereus, o fins i tot tractar-se d’una 
herència complexa que requereixi 
més temps en la seva tramitació.
Doncs bé, en aquests casos es pot 
sol·licitar una pròrroga del termini 
de liquidació d’altres sis mesos 
més, pròrroga que, si és concedi-
da, només suposarà el pagament 
d’interessos de demora des de 
la data en què transcorrin els sis 
mesos inicials i fins a la data defi-
nitiva de liquidació.
Un altre problema pot ser la fal-
ta de liquiditat per a realitzar el 
pagament (perquè en l’herència 
no existeixen béns líquids). En 
aquests casos pot sol·licitar-se 
un ajornament específic de fins 
a un any (dos anys en algunes 
comunitats autònomes). Aquest 
ajornament no requereix garanties 
i només suposa la meritació d’in-
teressos de demora. Si el termini 
d’un any és insuficient, també pot 
sol·licitar-se el fraccionament per 
un període màxim de fins a cinc 
anys. En aquest cas també es re-
porten interessos de demora, però 
és necessari aportar garanties.
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– Què enteneu per cultura popular?

– Xavier: La cultura popular neix com a 
contrapartida de la cultura elitista. Tot 
va néixer de petits grups reduïts de per-
sones, que volien expressar el que sen-
tien, verbal o artística, com sigui, per 
dir la seva realitat en contrapartida a 
la típica cultura establerta. És una for-
ma d'expressió de les classes populars. 
– Siscu: Castellers és una cultura popular 
històrica, de més de 200 anys. Sabem que 

el Vallès no és zona de castells, però inten-
tem fer coses pel poble, perquè coneguin 
la cultura. Quan es va crear la colla va ser 
fonamental la cultura catalana, amb arrels 
a fer castells. 
– Juan Carlos: És la cultura que neix del po-
ble, la cultura del carrer. De sortida amb 
diables, gegants o castells i fer que tot el po-
ble participi.
– A Mollet se segueix la cultura popular?

– Siscu: Crec que cada cop se segueix més. 

“La data de la 
festa major

 d'estiu hauria de 
modificar-se”

jl.r.b.

Trobada a tres

La plaça Prat de la Riba és un dels emplaçaments històrics de la festa 

major. Castellers, gegants i diables fan ús d'aquest racó per celebrar 

algunes de les activitats més multitudinàries de la gresca, com ara el 

pas de la trobada de gegants, la diada castellera o el final del correfoc. 

Debatrem sobre la cultura popular amb Juan Carlos Linares, president 

de Gegants; Francisco Javier Carvajal 'Siscu', president de Castellers; i 

Xavier Corbera, president de la colla de Diables.  

La gent pensa cada cop més en la cultura, 
per exemple, en les últimes actuacions que 
hem tingut, la gent s'anima més i ja sap què 
és una festa de Sant Vicenç o d'estiu. Tot i 
que omplir una plaça, com he vist amb Les 
Santes de Mataró, amb els gegants, aquí ens 
queda molta feina per fer. A Mollet som ter-
cermundistes en cultura popular.
– Xavier: Jo en la història que conec de Dia-
bles hi ha diferents etapes i alts i baixos. 
Actualment, cada vegada noto més segui-
ment, tant en l'àmbit participatiu dins de 
les colles en general com als espectacles al 
carrer. Això és una cosa que no impedeix 
que a Mollet, segons el que jo penso, encara 
ens falta una mica perquè no tenim aquesta 
cultura de poble. Potser hem crescut molt 
de pressa i aquesta unió de grups, entre 
uns i d'altres per fer comunitat, en créixer 
i ser una ciutat concentrada amb molts tre-
balladors i treballadores, té una mentalitat 
més de treballar en el seu dia a dia. Així que 
aquestes activitats més de cultura popular 
o tradicional, si no tens algú proper que et 
digui que això existeix, com entrar o parti-
cipar, és difícil contribuir-hi. A Mollet ens 
falta la cultura de poble, s'ha perdut.
– Juan Carlos: Anem a més, però voldríem te-
nir més. Gràcies a Morats i Torrats, Diables, 
Gegants i Castellers estem cridant el poble 
a què sigui més participatiu. Tot i que, per 
exemple, em trobo gent pel carrer i em diu: 
"ostres que bé els cavallets de la fira"... i jo 
dic, ostres, portem anys treballant les enti-
tats amb la festa major. Sí que és veritat que 
en la nostra societat tira més el futbol o el re-
ggaeton, i ho veiem potser entre els joves. A 
tot això, cada vegada la gent és més conscient 
que la festa major no són els cavallets, a Sant 
Vicenç no n'hi ha. Aleshores la gent pregun-
ta més per veure la cercavila de gegants o la 
diada castellera. Queda molt camí per fer. 
– Llavors una festa major sense cultura 

popular, no és festa major?

– Siscu i Juan Carlos: Rotundament, no.
– Xavier: No. Si hi ha un conjunt de coses 
que fan que es digui festa major i aquest 
conjunt no es produeixen, ja no és festa ma-
jor. És una altra cosa...
– Siscu: Jo vull parlar sobre la data. És una 
cosa que ve de fa molts anys, no sé qui go-

vernava, però s'han posat les dates de festa 
major en les més complicades per fer la cul-
tura popular. Ho dic sincerament.
– No t'agrada la data?

– Siscu: No. A Castellers ens costa moltís-
sim que vinguin colles a fer una actuació. La 
gent està de vacances i moltes entitats fan 
una aturada. Llavors una data menys tradi-
cional, que meitats d'agost, seria ideal. 
– Juan Carlos: No trobem a ningú que vin-
gui i portem ja dos anys que només sortim 
nosaltres per festa major d'estiu. La tradi-
ció diu que se celebra la festa el primer diu-
menge després de la Mare de Déu, tot per 
una promesa pel vot de poble. Sí que és ve-
ritat que hi ha hagut polítics a l'Ajuntament, 
durant l'època del PSUC, que es va traslla-
dar al juliol, però després va tornar a l'agost 
i aquí marxa tothom. 
– I, quina data proposeu?

– Siscu: A mitjan setembre, abans de la Fira 
d'Artesans. 
– Juan Carlos: Qualsevol data, menys les 
primeres setmanes d'agost. Per exemple, a 
finals d'agost o juny o juliol.
– Xavier: Coincideixo amb els companys. 
Crec que quan se celebrin hauria de ser 
abans o després de vacances, perquè just a 
mitjan agost és la pitjor època. 
– Ho heu dit a l'Ajuntament?

– Siscu: Les entitats no tenim poder, nosal-
tres podem dir una data però al final ens 
donarien la volta... crec que no hi hauria 
solució...
– Juan Carlos: El debat sempre s'ha obert, 
però depèn del polític de torn. Potser el que 
diria el polític és: "ara fem el Nadal el 25 de 
març". Es va triar aquesta data com a festa 
popular cristiana, però els temps canvien 
i les coses no són inamovibles. Les coses 
poden canviar i es pot canviar amb un con-
sens.  
– Penseu fer alguna activitat per festa 

major?

– Xavier: Nosaltres tenim pensat fer un for-
mat en vídeo, com es va proposar des de 
l'Ajuntament. Farem una proposta audio-
visual. Ens ajuntarem i prepararem un es-
pectacle per ensenyar les diferents parts de 
diables, amb focs, tabals, tiradors, malabars 
i mostrar què som i com ho fem.
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– Siscu: Per a nosaltres la festa 
major suposa molt i amb el tema 
de la Covid-19, no fem castells. 
Llavors, nosaltres pel poble què 
podem fer? La nostra activitat és 
presencial i fer un vídeo perquè 
l'Ajuntament se n'aprofiti... Nosal-
tres ho veiem una bestiesa. Fer un 
vídeo no té cap significat.
–Juan Carlos: Gegants no tenim pen-
sat fer cap activitat. Lògicament no 
podem fer res al carrer i la veritat 
és que és inviable portar un gegant 
amb les mesures higièniques. Ens 
havíem plantejat fer un vídeo, però 
qui el veurà? Qui es queda per veu-
re tot això? És fer una feina que no 
té sentit, per això no farem res. 
– Siscu: Fer qualsevol activitat és 
una responsabilitat molt gran per-
què l'Ajuntament ens ha dit a cada 
entitat que una persona posi el 
DNI i el seu nom i cognnom per fer-
se responsable d'una activitat... no 
podem fer un acte quan una perso-
na és responsable d'això... 
– Siscu: Hem passat una pandèmia 
mundial, està justificat que no fem 
activitats. 
– Quines són les vostres peti-
cions com a entitat?
– Juan Carlos: Anem a fer la carta 
als Reis Mags! Nosaltres anem a 
contracorrent de les modes, som 
cultura popular. Potser tira més 
el reggaeton o el Barça o que vin-
gui aquí la rossa de moda, de torn. 
Anar a contracorrent suposa que 
necessitem ajuda. Una d'elles, la 
monetària. Sabem que som mino-
ria i que actualment hi ha priori-
tats econòmiques a la ciutat més 
importants, estic d'acord... 
– Siscu: Però per què en cultura 
es posen molts menys diners que, 

per exemple, els clubs de futbol de 
la ciutat?
– Juan Carlos: També faria un prec 
a la part tècnica de l'Ajuntament, 
que últimament només són tra-
ves... que si la cercavila no pot 
passar per aquí, que no passeu 
per aquí perquè hi ha soroll i hi 
ha un concert en allà... si volem 
ajudar la cultura popular, anem a 
ajudar-la i no posem traves tècni-
ques. Que també sé que ells tenen 
molta feina, que és la seva feina, 
però demanem una mica d'ajuda. 
I un altre per la part política. Està 
molt bé que en moments electo-
rals s'omplin la boca que lluitaran 

per la cultura popular, però que 
no només sigui de dites, també 
d'actes. Per exemple, una cosa que 
reivindico, jo com a Juan Carlos Li-
nares: no pot ser que un regidor o 
un alcalde no sigui en els actes de 
cultura popular. Ha d'estar aquí? 
Perdoni, vostè alcalde o regidor 
és un càrrec polític i li ha votat el 
poble, i cobra per això. En la festa 
major s'ha d'estar, però no només 
l'alcalde, també els regidors i no 
pot ser que marxin de vacances... 
tots els regidors i regidores. Els 
polítics s'han d'implicar molt més.
– Xavier: Més que demanar, és el 
fet de fer una anàlisi. En aquesta 
societat ens movem per números i 
aquests són molt importants. Si una 
entitat té 100 seguidors, té una im-
portància, si una altra en té 2.000... 
doncs té una importància diferent. 
Agradi o no, això té una influència 
directa en la política pel tema vots: 
una persona un vot. A la política, en 
general segons la meva opinió, s'hi 
dediquen, no tots, perquè tenen 

fam de poder. Les persones que ho 
fan de cor, ho fan, i no necessiten 
estar en un lloc. Ara ens basem en 
una societat de consum, el centre 
del que fem es basa en l'economia: 
si l'economia ho permet, ho fem. 
Llavors ens movem per coses que 
donen diners, sigui l'esport o el que 
sigui. Per exemple el futbol, que 
dóna diners, doncs hi anem. S'ha 
d'entendre que hi ha coses que no 
donen diners però sí una riquesa 
cultural: saber compartir, estar en 
un espai amb persones i ser auto-
suficients. I jo demanaria que ens 
deixin treballar, val que no es donin 
diners, pressupostos o ajudes, però 
com a mínim no ens molestin per-
què quan necessitem un espai per 
fer la nostra activitat, poder-la fer. 
No volem tenir complicacions. Que 
no volen participar? Molt bé, però 
deixa'm a mi els espais i ja ho ges-
tionaré com nosaltres creiem. 
– Siscu: Però per fer això necessi-
tes un local... i això és el que de-
manem Castellers de Mollet, i això 

"No pot ser que els polítics no 

vagin als actes de cultura popular"

fa molts anys que ho demanem un 
local propi, que puguem gestio-
nar, fer les nostres activitats i no 
estar demanant instàncies. Que de 
fet, cada vegada es posa molt més 
complicat perquè s'han de ficar 
molts papers...
– És complicada la gestió?
– Xavier: Som entitats jurídiques. 
Per exemple, tu vols anar a fer fut-
bol, vas a jugar en un equip, t'ins-
crius, pagues la quota i tens una 
persona que et fa la federació i no et 
preocupes de res. Però si ets d'una 
entitat i vols fer una activitat, et de-
manen, a tu a títol personal després 
de les teves vuit hores de treball 
diàries com a mínim, que entenguis 
de lleis, de molts papers burocrà-
tics... que tot està fet d'una forma 
molt concreta i tu has d'aprendre 
pas per pas, què és cada cosa. A part 
de la teva vida, has de ser gestor. Tot 
es complica cada vegada més. Si vo-
lem quedar per una paellada popu-
lar, que fa falta? Ja som grandets i no 
cal tant de paper...
– Siscu: De tota manera quan tu de-
manes alguna cosa... si fas un acte 
després d'una holi, reps les cadires i 
les taules brutes, que no hi ha neteja 
entremig? Se suposa que ells tenen 
un cost, neteja o recollir? Perquè a 
vegades triguen dos o tres dies en 
portar-les, però també perquè se 
les emportin... si fem un acte Cas-
tellers, i després fa Gegants, doncs 
són les mateixes cadires amb la holi. 
– Juan Carlos: Vull afegir una altra 
petició. Els darrers anys les entitats 
populars tenim una persecució fis-
cal inhumana, sabem que hi ha ha-
gut fraus però no precisament per 
les entitats culturals. És a dir, tenim 
una sèrie gran de papers fiscals, per 
demanar una subvenció. Sabem que 
s'ha robat molt aquest país, però no 
precisament la cultura popular.  
– Siscu: Que mirin més al rei 
emèrit... als rics... i no pas tant a 
les entitats...
– Juan Carlos: Que ens ajudin en 
l'àmbit fiscal perquè has de justi-
ficar, fins i tot, el mocador que po-
ses al gegant.   jl.rodríguez beltrán

XAVIER CORBERA 'SISCU' CARVAJAL

jl.r.b. jl.r.b. jl.r.b.

JUAN CARLOS LINARES
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Gegants i bestiari, 
una família 
en creixement

Gegants i bestiari són part inherent a les festes majors. 

A Mollet les figures més antigues són els gegants Vicenç i 

Marinette, actuals gegants solemnes de la ciutat, però amb 

el pas de les dècades han anat fent gran la família gràcies 

tant a l'impuls dels geganters molletans com d'altres en-

titats com les colles de Morats i Torrats, Diables i el Casal 

Cultural, que han estat els impulsors de les altres figures i 

bèsties que actualment existeixen a la ciutat: el Moll Fer, la 

Santa Teca i la Cuca Molla.

Pel que fa a la tradició dels gegants, les primeres referèn-

cies a Catalunya cal buscar-les al segle XIV i estan relaciona-

des amb la celebració de la processó de Corpus de Barcelo-

na. Aquells primers gegants tenien relació amb la religió i la 

passejada de les figures volia atraure el poble, tot ensenyant 

motius i escenes sagrades. A més dels gegants de Barcelona, 

n'hi 

h a v i a 

a l e s p a r r ò q u i e s 

del Pi i de Santa Maria del Mar, i també a València i 

Palma tenien parelles de gegants. Amb tot, el seu ús gene-

ralitzat no es dona fins al segle XIX, quan s'estengué la seva 

participació en actes festius més enllà del Corpus.

La gran revifalla, però, fou a partir del 1980 amb la cons-

trucció de nous gegants i la proliferació de trobades. Va 

ser l'any 1984 quan es va constituir l'Agrupació de Colles 

de Geganters de Catalunya, que actualment aplega més de 

400 colles. I d'aquella època, precisament, daten els actuals  

gegants de Mollet. El Vicenç i la Marinette –un pagès i una 

filadora que prenen el nom del patró de la ciutat i d’una 

hostelera molletana de principis del segle XX van néixer el 

1982, conjuntament amb la primera colla gegantera que va 

haver a la ciutat, de la mà dels artistes locals Cesc Bas i Jo-

sep Nogué i van ser apadrinats pel reconegut grup de teatre 

Dagoll Dagom. El 1999 van ser nomenats gegants solemnes 

de la ciutat i només surten en dates assenyalades com les 

festes de Sant Vicenç, al gener, i la festa major d'estiu.

El mateix 1999, es va crear l'altra parella de gegants, en 

Mir i la Guillema, protagonistes d'una trista història d'amor 

entre els fills de dues famílies feudals, que van ser víctimes 

de les lluites fraticides de l'Edat Mitjana. I les dues parelles 

de gegants estan acompanyades de la gegantona Mariona, 

MARIONA

Deu el seu nom a

l'església de Santa Maria 

de Gallecs

MOLL FER

És l'única fera que es 

parteix en dos i raja foc, 

aigua i vi 

MIR I GUILLEMA
3,94 metres d'alçada i un 
pes de 48 kg (ell) i 3,90 

metres i 45 kg (ella)
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que deu el seu nom a l’ermita de Santa Maria de Gallecs i 

que porta un llibre il·lustrat de símbols de la història i la 

cultura de Mollet pintat pel pintor local Joan Abelló i la 

il·lustradora Pilarín Bayés. 

L'hora de les bèsties

Les colles de Morats i Torrats han estat les responsables 

d'aportar un nou impuls a la família. El 2009, Torrats pre-

sentava el Moll Fer, una bèstia creada per Dolors Sans i que 

forma part del Bestiari Popular de Catalunya. Per la festa 

major, els del mam es reuneixen per invocar la bèstia –de 

quatre metres de llargada i dos d'ample– a les caves de Can 

Gomà i, en despertar, balla i escup foc, aigua i vi. Com a parti-

cularitat, és 

l'única fera 

capaç de di-

vidir-se i unir-

se en ple ball.

I si amb el Moll Fer, i l'au-

ca que n'explica la història, 

els Torrats feia la seva aporta-

ció al catàleg d'elements de cultura popular mo- lletana, els 

Morats no han estat menys i el 2011 feia la seva primera apa-

rició la Santa Teca, la Deesa Morada que va es va estrenar per 

l'Engrescada d'aquell any. El 2014, quan les colles van cele-

brar els 20 anys, es va construir una nova Santa Teca, a la qual 

els morats 

segueixen en 

processó des de 

la plaça Prat de la Riba �ins al parc de 
Can Mulà, el dissabte a 

la nit després de l’encesa 

del campanar, acompanyats 

d'una melodia pròpia. 

I l'última aportació al bestiari de la ciutat arriba-

va de la mà del Casal Cultural el 2018, amb la sortida 

d'una pinya dels Pinetons de la Cuca Molla, construïda 

en equip per David Ventura, que en va crear el cap al seu 

taller de Navata, a l'Alt Empordà –Ventura & Hosta–; Jordi 

Rabassa, de Martorelles, que en va fer l'esquelet de ferro i 

fusta; i el sastre molletà Josep Tarrés, qui en va confeccio-

nar el vestit. La cuca va acompanyada d'una història i una 

auca i també d'una música per al seu ball, composta per la 

molletana Gemma Rovira, que també es la responsable de 

les melodies que acompanyen el Moll Fer i la Santa Teca. ❉

CUCA MOLLA

Sortia per primer cop 

de la seva pinya als 

Pinetons el 2018

VICENÇ 
I MARINETTE

Cesc Bas i Josep Nogué 

els creaven el 1982

SANTA TECADeesa de la Colla Morada símbol de la teca i d'un bon tiberi 
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GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h

i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets

La festa major de Mollet no s'en-

tendria avui dia sense les colles 

de Morats i Torrats, principals 

animadores de la gresca d'estiu. 

El novembre de 1994 un grup de 

joves de les entitats de Castellers, 

Gegants, Diables i la Parròquia 

van iniciar un projecte que ara és 

tota una referència indiscutible. 

La posada en marxa de les colles 

va arribar a l'estiu del 1995 amb el 

suport institucional.  "La proposta 
va ser ben acollida, encara que 
al princpi des de l'Ajuntament 
hi havia posicions reàcies a fer-
li costat, perquè la creació de les 
colles volia dir transmetre poder 
al poble, i, per tant, la pèrdua de 

poder per part de la institució", 

comentava Oriol Fort, exregidor 

de Cultura entre 1991 i 2003, a 

Contrapunt, en el 20è aniversari de 

les colles. També s'hi pronunciava, 

Dani Novo, regidor de Cultura, en-

tre 2003 i 2011: "Es va viure amb 
molta cautela perquè no sabíem 
si tindria èxit o no". 

Suport de la ciutadania
Després de dos anys en actiu, es 

van començar a puntuar les proves 

i les colles no van parar de créixer 

fins avui dia, quan són indispensa-

bles. "Aleshores tot era possible 
i tot es podia fer. Hi havia reu-
nions amb l'Ajuntament per-

què veníem del no-res. Teníem 
una festa major típica i tòpica, 
però amb l'entrada de Morats i 
Torrats tot era més fàcil per in-
novar", recorda Josep Amaya, qui 

va ser cap de colla dels Torrats, 

de 2001 a 2005. "Vam veure una 
bona opció de dinamitzar la 
festa amb la competició o amb 
actes populars, com ara cerca-
viles. S'havia de sortir de la fes-
ta tradicional, que crèiem que 
estava viciada, amb actes fixes 
com és el pregó o les atraccions. 
Déu n'hi do tot el que hem fet", 

explica Juan Carlos Linares, cap de 

colla de Morats, de 2001 a 2002. 

La consolidació de Morats i To-

rrats va arribar amb el canvi de 

mil·lenni, fruit del suport per part 

de la ciutadania. El novembre de 

2008, es va fer una passa endavant 

amb la separació administrativa 

i burocràtica de Morats i Torrats, 

que permetia més autonomia per a 

totes dues colles. Avui dia, no tan 

sols fan activitats per la festa ma-

jor: Morats i Torrats són protago-

nistes d'activitats al llarg de l'any. 

"Som una de les principals fonts 
dinamitzadores de la cultura de 
Mollet. En un any normal fem 
activitats tots els mesos, que 
van adreçades des dels més 
grans als més petits", remarca 

Albert Carreras, cap de colla de 

Torrats. "Treballem en xarxa 
amb totes les entitats, amb les 
associacions de veïns, amb as-
sociacions solidàries... Si neces-
siten la nostra ajuda, nosaltres 
encantats de poder-los ajudar. I 
si nosaltres els necessitem, ells 
també estan per ajudar-nos. Es-
tem intentant fer una comissió 
d'entitats i treballar totes les en-
titats conjuntament per créixer, 
expandir-nos i que la gent ens 
conegui", assegura José López, cap 

de colla dels Morats.

El futur de les colles
Morats i Torrats ja fa anys que van 

superar la majoria d'edat, con-

cretament el novembre del 2020 

bufaran 26 espelmes i les colles 

demanen més protagonisme. "La 
festa major hauria d'anome-
nar-se, la Festa Major de Morats 
i Torrats, com es fa a Granollers", 

diu Josep Amaya. En aquest sentit 

també es pronuncia el seu cap de 

colla, l'Albert Carreras: "Fa falta 
molt reconeixement per part de 
l'Ajuntament, donant-nos més 
importància. Per exemple, po-
sant-nos un local al centre que 
estigui a l'abast de la gent, dient 
que la festa major és la festa ma-

Les dues colles es van crear el novembre de 1994 i ara són els referents de la gresca

La festa major de Morats i Torrats 
demana més protagonisme

arxiu

Les colles es disputen un total de 15 punts entre diverses proves

arxiu

Morats va imposar-se el 2019Morats va imposar-se el 2019FI DE FESTA

La fi  de festa no arriva fi ns 

que es proclama la colla 

guanyadora
Morats i Torrats són els animadors oficials 

de la festa d'estiu i per això creuen que 

haurien de tenir més pes. Diverses veus 

dins les colles, volen més sinergies

jor de Morats i Torrats...". 

Gran part de les activitats de la 

mateixa festa major actual tenen la 

petjada, i el mocador, de Morats i 

Torrats. "És que el model de fes-
ta major actual no tindria cap 
sentit sense Morats i Torrats", 

diu Linares. "El 70% de les activi-
tats de la programació són de les 
colles. L'encesa del campanar la 
paguem les colles i això no arri-
ba a la gent. La reivindicació és 
que se'ns faciliti poder anar a 
les escoles i als esplais, perquè 
els infants ens coneguin i cada 
cop més infants creixin amb les 
colles, es vulguin quedar a fes-
ta major i cada cop hi hagi més 
participació. En altres municipis 
tothom té banderes, samarretes 
o mocadors de les colles que hi 
ha, però el pressupost també 
és molt major, la visibilitat és 
molt major i la predisposició de 
l'Ajuntament també és molt ma-
jor", comenta José López. 

El pas dels anys només fa que 

enfortir les colles de Morats i To-

rrats, que s'han guanyat l'admira-

ció de la ciutadania molletana festa 

rere festa.   jl.rodrígez b.

La competició entre els dos colors 
va començar dos anys després 
de la creació de les colles, l’any 
1997. El marcador, que fins l’any 
2000 van encapçalar Morats, va 
fer un tomb l’any següent, quan 
es va iniciar l’època daurada dels 
Torrats, que van monopolitzar el 
repte amb vuit triomfs i un empat 
l’any 2006, que va equilibrar el 
marcador 6-5 a favor de Torrats. 
Proves com l’Estirada del camió 
o la Garrinada ja eren plats forts 
en els reptes dels inicis que, com 
ara, es complementaven amb 
activitats fora de competició (el 
Torratasques, que va néixer com 
activitat sorpresa). La cancel·lació 
del repte l’estiu de 2010 va 
mantenir unes puntuacions de 
8-4 a un marcador general que 
novament encapçalava Torrats i 
que tres anys després augmentaria 
distàncies entre ambues colles, 
amb una victòria torrada de 10-5 
tant al repte de festa major com al 
marcador general. Noves edicions 
de la competició han modificat 
activitats com la Garrinada 
clàssica, però ha mantingut les 
proves més tradicionals com El ball 
del Fanalet i l’estirada del camió. 
A les tres últimes edicions la colla 
guanyadora ha estat la morada, 
que ha ajustat l'electrònic, fins 
al 9 a 12. Les victòries seguides 
morades van comptar amb un any 
sense competició, pels atemptats 
a Barcelona el 2017. A l'edició del 
2019, l'última que s'ha disputat, 
Morats va imposar-se per un clar, 
11 a 4 final. 

LA COMPETICIÓ  VA 
COMENÇAR EL 1997
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Els dos caps de colla a La Nau amb el Moll Fer i l'antiga Santa Teca

"Ens fa la sensació que l'Ajuntament 
no ha valorat les nostres propostes"

–La Nau –a l'avinguda del Parc, 

on té lloc l'entrevista– és un 

equipament municipal que 

l'Ajuntament us cedeix, que 

compartiu també amb Caste-

llers i amb la Sarsuela, però què 

no us convenç? Per què?

–Albert: Està molt apartat del cen-

tre; la visibilitat per a la resta del 

poble és nul·la, ja que des de fora 

no es veu res que identifiqui que 

és un local de les colles; no po-

dem mostrar ni lluir el Moll Fer i 

la Santa Teca; no podem guardar 

en condicions el material que uti-

litzem per fer actes pel poble; no 

podem reunir-nos en condicions 

per planejar nous actes o prendre 

decisions.

–On feu les reunions, per tant?

–Jose: Entre els bars, les terrasses 

de casa i l'Era. Allà hi tenim una 

sala petita on convivim quatre 

entitats (Morats, Torrats, Gegants 

i Diables). Però l'Era està sobre-

carregada d'entitats i ens resulta 

molt difícil demanar hora per fer 

assajos, per fer reunions o per se-

guir el dia a dia de l'entitat.

–El problema de La Nau és la 

manca d'espai?

–Albert: També la higiene. A vega-

des trobes insectes a terra (com 

escarabats), hi ha algun forat a 

terra, fa mala olor, no té una venti-

lació correcta i aquí dins hi ha po-

ques mesures de seguretat. Tam-

bé es va inundar un cop una sala.

–Jose: Sí, vam tenir inundacions a 

la nostra sala, se'ns va mullar molt 

material que vam perdre i que ens 

havia costat diners que no vam 

poder recuperar.

–Com hauria de ser el local ide-

al per a les colles?

–Albert: Ens agradaria un local on 

la gent pogués venir simplement a 

demanar informació. Aquí no pots 

fer-ho: primer, perquè no estem 

tot el dia, i segon perquè a mi em 

cau la cara de vergonya atendre la 

gent aquí dins.

–Jose: De fet, vam fer una activi-

tat amb l'Esplai Tuareg per ense-

nyar-los el bestiari, i des de l'Ajun-

tament ja vam tenir una estirada 

d'orelles dient que aquest no era 

un lloc públic on poder portar la 

gent a veure les feres.

–Albert: Per a ells, és un lloc que 

no està en condicions per portar 

gent, però sí que està en condici-

ons perquè nosaltres tinguem les 

nostres coses.

–Què més hauria de tenir 

aquest local?

–Jose: Demanem un espai que pu-

gui cobrir diverses funcions. La 

primera, emmagatzemar coses en 

condicions, que les puguem tenir i 

no se'ns facin malbé d'un any per 

l'altre. La segona, el tema social: 

poder fer reunions, apropar la 

gent, fer venda de marxandatge, 

poder fer un petit museu on hi si-

gui el Moll i la Teca i que puguin 

venir les escoles, els esplais i els 

casals. Que sigui un espai cultural 

obert tot l'any on la gent pugui ve-

nir i conèixer les colles.

–I l'Ajuntament us ha ofert algu-

na alternativa?

–Jose: L'última proposta que ens 

va arribar, ara fa un mes, és que 

per d'aquí a uns dos o tres anys 

podríem comptar amb una nau 

industrial als afores de Mollet, al 

polígon de la Lefa.

–Albert: El que passa és que allò 

és un lloc per emmagatzemar ma-

terial. Algun clan farà una reunió 

allà? Agafaran tots el cotxe per 

anar-hi? No, abans quedaran en 

un bar. Faria falta un local al cen-

tre per poder reunir-nos nosaltres 

i poder ensenyar la cultura de les 

colles, i per altra banda faria falta 

un local on poder guardar tot el 

que tenim.

–Per què considereu que l'Ajun-

tament us ha de trobar un nou 

local, tenint ja tres espais (a La 

Nau, a l'Era i a la Lefa), per pe-

tits que siguin?

–Albert: L'espai de les colles hau-

ria de créixer conjuntament amb 

les colles. Si la colla creix, l'es-

pai on les colles preparen actes i 

guarden material ha de créixer. No 

tot ho tenim aquí, hi ha gent que 

a casa seva té molt de material 

guardat. Les colles han passat de 

ser unes entitats que dinamitza-

ven la festa major, a unes petites 

famílies que fan actes durant tot 

l'any. En un any normal, cada mes 

hi ha activitats d'una o de l'altra, i 

hi ha mesos que més d'una. Si la 

colla creix, ens fa falta un espai on 

poder gestionar tot això.

–Jose: Nosaltres, per exemple, 

tenim la Santa Teca a casa d'un 

particular, perquè pensem que La 

Nau no és el lloc idoni per tenir-la. 

Vam demanar a l'Ajuntament un 

espai per arreglar-la i de moment 

no se'ns ha facilitat. També és difí-

cil muntar una festa major en deu 

ENTREVISTA A:

Jose López,

cap de la colla Morada, 

i Albert Carreras,

cap de colla de Torrats.
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Deixa de patir pels deutes, per la teva situació familiar, 
per problemes laborals, o per un assumpte penal.
Et podem donar la millor solució legal! 

Som experts en llei de segona oportunitat, 
dret matrimonial, dret laboral i dret penal.

Truca’ns per concertar una primera visita gratuïta amb nosaltres. 

EL PRIMER PAS L’HAS DE FER TU, ELS SEGÜENTS ELS FAREM JUNTS.

ARA A MOLLET I A GRANOLLERS.
Avda. Antoni Gaudí, 71 · Mollet del Vallès

s.c.

A LA NAU Un forat, que les entitats tapen amb una fusta per no ficar-hi el peu

s.c.

A LA NAU Albert Carreras i Jose López dins del magatzem de Torrats

dies en una escola. Ens va molt bé 

l'escola, però necessitaríem un 

espai ampli permanent. Les colles 

fem activitats durant tot l'any.

–Parlant de la gresca d'estiu. 

Com ha estat la gestió de la pro-

gramació?

–Jose: Ens hem queixat de la man-

ca de comunicació de l'Ajunta-

ment i d'aquesta frivolitat amb la 

qual s'ha tractat al tema, de no te-

nir-nos en compte, quan nosaltres 

portem tot l'any preparant la fes-

ta major. Aquesta falta de tacte a 

l'hora de treballar amb les entitats 

sí que ens ha dolgut. Podríem ha-

ver treballat més conjuntament, 

com han fet en altres municipis, 

per arribar a una entesa i tenir 

una major programació.

–Les activitats es faran als patis 

de l'Escola del Bosc i Can Beso-

ra. Què us semblen les localitza-

cions?

–Albert: Entenem que hi ha d'ha-

ver unes mesures de seguretat i 

que és una situació excepcional. 

Podem entendre que l'Ajuntament 

ens digui que per seguretat tot 

el que podem fer sigui al pati del 

col·legi, controlant l'aforament 

i sabent qui vindrà amb reserva 

prèvia. Jo això ho puc entendre si 

després l'Ajuntament et diu: 'Us 

deixarem un cole cèntric, perquè 

la gent no s'hagi de desplaçar i pu-

s'han valorat les propostes que 

nosaltres fèiem i que no s'han 

tingut en compte. Ens han enviat 

a uns col·legis que estan de tot 

menys a prop del centre.

–En les dates de la festa tampoc 

hi ha hagut consens.

–Jose: La nostra primera proposta 

va ser de dimarts a dimarts, per-

què vam pensar que fer les activi-

tats repartides durant la setmana 

podria descongestionar-les, fent 

així més sessions. Ens van dir que 

no, que només de divendres a di-

marts, i hem hagut de condensar 

les activitats, apretar el calenda-

ri i retallar actes. Creiem que les 

propostes culturals no són el pro-

blema, sinó la solució. No hem de 

retallar en cultura, sinó ajudar i 

garantir que la seguretat hi sigui.

–Albert: Si ho fas amb seny, no hi 

ha d'haver cap problema. I nosal-

tres tot el que hem plantejat han 

sigut activitats controlades.

–I de l'aforament, de 50 perso-

nes per activitat, què en penseu?

–Albert: A les xarxes socials tro-

bem molta gent que es queixa que 

les colles només fan activitats per 

a les colles, quan nosaltres cons-

tantment lluitem perquè això no 

sigui així. Però clar, aquesta so-

lució que ha donat l'Ajuntament 

Durant l'entrevista, el cap de colla 

de Morats, Jose López, va assegu-

rar que, amb la prevista remode-

lació del pavelló de la Riera Seca, 

s'obre una possibilitat perquè es 

tornin a celebrar els caps d'any 

de les colles. "Abans fèiem el cap 

d'any, que és una altra reivindi-

cació que volem recuperar. Ara 

que hem vist que remodelen el 

pavelló d'hoquei, esperem que 

serveixi per tenir unes mesu-

res adequades per poder tor-

nar a fer el cap d'any", assenyala 

López. El morat també hi afegeix 

que voldrien "tornar a tenir una 

altra festa de cap d'any de colles, 

perquè els joves de Mollet no 

hagin d'agafar el cotxe i puguin 

celebrar-lo amb les colles en un 

ambient familiar, agradable i 

sense sortir de la ciutat, com era 

fa uns anys".

L'alcalde de Mollet, Josep Mon-

ràs, ja va explicar que "la idea és 

que el pavelló pugui acollir més 

esdeveniments, més enllà dels 

actes esportius", fet que podria 

contemplar la recuperació de la 

festa de cap d'any de les colles.  

La remodelació del pavelló 
podria reactivar el cap d'any

gui venir als vostres actes'. Però el 

que fan és donar-te Can Besora i 

Del Bosc.

–Quins patis heu demanat?

–Jose: Vam fer una llarga llista de 

propostes de llocs. Des de pistes 

de futbol sala dels barris, places 

amb visibilitat tancada, la terrassa 

del Museu Abelló, el pati del Sant 

Jordi, que estava més a prop i està 

separat de l'escola... Però se'ns 

han facilitat aquestes escoles. 

També vam dir que Can Besora 

està al costat de l'Hospital i no ens 

semblava ètic estar fent festa allà 

amb tota la situació actual.

–Albert: Ens fa la sensació que no 

9
MORATS

12
TORRATS

El marcador del repte de les colles es 

mantindrà amb victòria torrada per 12 a 

9 fins a l'estiu de 2021. Tenint en compte 

que Morats i Torrats no podran com-

partir esdeveniments enguany, es feia 

inviable trobar la manera de mantenir 

la competició. Des del primer moment, 

quan es va plantejar fer una festa virtual, 

ambdós caps de colla ja van avançar que 

les proves, o es podien fer presencials, o 

no es farien.

ENGUANY NO HI 
HAURÀ COMPETICIÓ

encara enforteix més la gent que 

diu això. Perquè aquest any sí 

que serà per a les colles. Amb 50 

persones, només que vingui una 

quarta part de la colla, ja has om-

plert l'aforament.

–Jose: Volem fer una crida a la 

gent nova a venir a les activitats, 

a conèixer-nos. Tot i això, amb 50 

persones és molt complicat poder 

garantir la cultura per a tota la 

ciutadania i apropar la cultura en 

aquests moments difícils; hem par-

lat amb regidors i tècnics d'altres 

municipis i el que reclamàvem era 

això. Des de l'Ajuntament ens van 

apretar amb què a Irun en una fes-

ta hi va haver un rebrot, però no-

saltres hem posat com a exemple 

Santa Maria de Martorelles, Mont-

meló, Montornès, Santa Perpètua o 

Sant Fost, que estan fent activitats i 

s'estan deixant fer perquè hi ha vo-

luntat i hi ha predisposició. 

Hem d'ajudar els músics, la gent 

del teatre, els artistes, els tècnics de 

llum i de so. Han patit molt en aquest 

confinament i nosaltres hem de ga-

rantir la seva feina i la nostra festa.

  sergio carrillo
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La Generalitat ha aprovat un Pla 

per a la Reactivació Econòmica 

i la Protecció Social per fer front 

a la crisi derivada de la Covid-19, 

que marcarà l’estratègia de país 

per als pròxims anys. El nou pla 

té un cost de 31.765 milions 

d’euros i gira al voltant de cinc 

eixos. Aquests són l’economia de 

la vida, la societat del coneixe-

ment, la digitalització, la transició 

ecològica i un eix més transversal 

que té a veure amb la perspectiva 

de gènere i la internacionalització. 

A través d’una vintena de grans 

projectes, que inclouen fins a 145 
actuacions, el pla mostra la capa-

citat innovadora i de transforma-

ció del sector públic.

El document és el resultat dels 

treballs desenvolupats en les da-

rreres setmanes per la Comissió 

per a l'elaboració del Pla per a la 

Reactivació Econòmica i Protec-

ció Social com a conseqüència de 

la crisi de la Covid-19 (CORECO) i 

mostra el compromís del Govern 

envers tres objectius essencials: 

reforçar l’estat del benestar i la 

capacitat productiva de Catalu- 

nya; reduir les desigualtats socials 

accentuades per la pandèmia i ac-

La Generalitat invertirà 32.000 Milions d'EURos en 
un pla de Reactivació Econòmica i Protecció social 

> MESURES DEL GOVERN CATALÀ PER FER FRONT A LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19

celerar la transició cap a un model 

econòmic més sostenible i resilient. 

Per aquest motiu, a la base del pla 

figuren l’Agenda 2030 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) de Nacions Unides, així com 

el Pacte Verd Europeu (European 

Green Deal) i l’Estratègia Digital Eu-

ropea (Digital Europe). 

Reactivació en cinc eixos.

Una part important de les actua-

cions són per fer front a la crisi 

derivada de la pandèmia com ara 

continuar garantint les prestacions 

del sistema de salut i assistencial i 

protegir l’economia productiva amb 

un pla de xoc de Treball, dotat amb 

184 milions d’euros. El document 

preveu alhora la posada en marxa 

de grans planificacions per qües-

tions estratègiques de país, com ara 

la transformació del model agro-

alimentari, la lluita contra el canvi 

climàtic o la mobilitat sostenible. 

Els projectes s’implementaran en 

diferents fases en un horitzó que 

abasta fins a les dues dècades vi-
nents. Aquests s’agrupen al voltant 
de cinc eixos que dibuixen el model 

social, econòmic i institucional cap 

al qual ha d’avançar Catalunya en 

els pròxims anys i que posa el focus 

en la digitalització i en la transició 

ecològica. 

Digitalització i transició  

ecològica: pilars de la recuperació.

La meitat del pressupost del nou pla, 

uns 16.000 milions d’euros, es des-

tinarà a la transició ecològica, que 

preveu dotar Catalunya amb més in-

fraestructures d’energia renovable, 

apostar per una economia circular, 

mesures d’eficiència energètica 
i una mobilitat sostenible. L’altra 

gran aposta és la digitalitza-ció, que 

ha permès mitigar l’impacte econò-

mic i social de la pandèmia. Ara bé, 
cal consolidar i ampliar els avenços 

fets en els darrers mesos, tal com 

recomana la Comissió Europea, que 

fixa la transició digital com un dels 
pilars de la recuperació. En aquesta 

línia, el pla de la Generalitat inclou 

un Pla d’Educació Digital de Cata-

lunya, la digitalització dels sectors 

productius i competències digitals, i 

la implementació de tecnologies di-

gitals avançades en territoris i ciu-

tats intel·igents.

Un altre dels eixos del nou pla és 

el batejat “Economia per la Vida”, 

que aposta per avançar cap a una 

economia al servei de les perso-

nes. Aquest preveu, entre d’altres, 
un pla de foment en la innovació en 

salut, bioeconomia i transformació 

del sector agroalimentari, forestal i 

marítim, qualitat assistencial amb 

garanties, reactivació del consum i 

inclusió social. La societat del co-

neixement és un dels cinc eixos del 

pla i aposta per impulsar solucions 

innovadores en l’àmbit sanitari així 

com reconduir les carreres profes-

sionals dels sectors més afectats 

per la crisi. L’últim eix inclou deu 

actuacions transversals que giren al 

voltant de la internalització de l’eco-

nomia i la transversalitat de gène-

re per garantir l’equitat i la igualtat 

d’oportunitats.

2.760 milions d’euros per al 2020.

El cost total del pla és de 31.765 mi-
lions d’euros, 2.760 dels quals s’in-

vertiran aquest any 2020. Entre les 
actuacions més immediates hi ha el 

Pla de xoc a l’àmbit de Treball, l’am-

pliació dels ajuts per a necessitats 

bàsiques, un Pla d’educació digital 

de Catalunya, un pla de foment de 

la innovació en Salut o una injecció 

econòmica per a reactivar el co-

merç, entre altres.

En paral·lel al pla de reactivació, el 

Govern segueix treballant per re-

forçar la resta de pilars de l'estat del 

benestar. En aquest sentit, insisteix 

en l’exigència de resoldre l'infrafi-

nançament crònic, xifrat en 5.000 
milions d'euros, que pateix el siste-

ma de salut català. i

Es fixen vint grans projectes de país estructurats al voltant d’uns eixos prioritaris: l’economia 
de la vida, la digitalització, la societat del coneixement i la transició energètica

980 M

Digitalització

5010M

Economia per la vida

3300M

Eix Transversalitat

5785M

Societat Coneixement

16678M

Transició Ecològica

JORDI BEDMAR
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NO ÉS ESTIU SI NO PROVES 

ELS NOSTRES GELATS ARTESANS

CREMOSOS · tenim gelats vegans

BAIXOS EN SUCRE

OrXATA 
ELEBORADA 
AMB XUFA 

D’ALBORAYA
GRANISSATS 
NATURALS

VINE I REPETIRÀS!

GELATS BRINA, MÉS DE 40 ANYS FENT GELATS A MOLLET TOTALMENT ARTESANS 
I CREMOSOS I DE PROXIMITAT

LLISTAT DELS MORATS I TORRATS D'HONOR

El Morat i Torrat d'Honor 
d'enguany serà per a la 
Fundació Sanitària Mollet
La Fundació Sanitària Mollet (FSM) 

rebrà aquest mes d'agost el guardó 

Morat i Torrat d'Honor. Les juntes 

d'ambdues colles aniran a l'Hospital 

de Mollet durant els dies de la festa 

d'estiu per lliurar-los el guardó. Des 

de les colles apunten que s'ha esco-

llit l'FSM perquè "en aquest atípic 

any han estat en primera persona 

donant la cara i lluitant per parar 

la pandèmia, i sense ells ara ma-

teix no estaríem parlant de poder 

fer cap festa". Aquest guardó serà, 

per tant, "un reconeixement a to-

tes aquelles persones que han 

posat el seu granet de sorra per 

pal·liar aquesta pandèmia. Vo-

lem agrair l'Hospital i els treba-

lladors que han estat lluitant per 

frenar la Covid-19".

La 24a edició del guardó 
El 1997, amb l’inici de la competi-

ció entre colles, sorgia la figura del 

Morat i Torrat d’Honor, un guardó 

que les colles ofereixen a persones 

que són o han estat properes i han 

participat de la festa. Persones que 

siguin símbol de molletanisme  i  

ciutadania. El primer molletà que 

va rebre aquesta distinció  va  ser 

el botiguer Emili Codina, pare d’en 

Joan i en Jaume  Codina, que va re-

bre la distinció pel suport mostrat 

a moltes entitats ciutadanes.

L’exregidor de Cultura Oriol 

Fort, qui rebia el premi el 2008, ad-

metia aleshores que aquesta dis-

tinció per part de les colles “m’ha 

fet il·lusió. Que em reconeguin 

el fet de donar participació als 

ciutadans a actes institucionals 

és de les coses més boniques 

que m’han passat”, explica. 

arxiu

L'HOSPITAL  Es reconeix la seva tasca feta durant la pandèmia de la Covid

 Emili Codina 1997

 Conxita Manils 1998

 Joan (Cal Marfà) 1999

 Mossèn Miquel Àngel 2000

 Eduardo Rincón 2001

 Maurici Palomo Novell 2002

 Albert Travé-Genis 2003

 Noemí Fernández 2004

 Mossèn Josep Baena 2005

 Maria dels Diaris 2006

 Pere Bertrán (Opel) 2007

 Oriol Fort 2008

 Marta Puigdomènech 2009

 Parc de Can Mulà 2010

 Joan Garcia Gandol 2011

 Joan Codina 2012

 Jordi Vila "MOVI" 2013

 Montserrat Tura 2014

 Jaume Boix 2015

 Joan Pi i Associació de Donants de Sang 2016

 Castellers de Mollet 2017

 Diables, Club Muntanyenc, Bàsquet Mollet

 i Associació de Col·leccionistes 2018

 Geganters i Rafael Ferran 'Wally' 2019

Des del 1997, 23 han estat els ciutadans i entitats que han rebut 

el reconeixement de les colles del mam i la teca
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Escamots Morats
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ESCAMOTS ACTIUS

ESCAMOTS INACTIUS

PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

El 2009 Morats van crear el terme Escamot per diversificar grups de persones i de treball, arrel del naixement  dels clans 

Torrats. Tanmateix, ja feia cinc anys que existia Ultramorats, que era com s'anomenava als més joves d'aleshores, malgrat 

que no estaven tan organitzats. D'aquí van sorgir posteriorment Mano Negra, Moradetes i Salmó Fumat. Els primers es 

van fundar –tot i que al principi no eren escamots com a tal– l'any 2007.
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Clans Torrats

CLANS ACTIUS

CLANS INACTIUS
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PERRUQUERIA - ESTILISTA

Cuidem de la teva imatge 
Productes de primera qualitat

L'any 2003 es van crear els dos primers clans torrats, Gran Reserva i Obres i serveis. Es tracta de subgrups 

organitzats dins la mateixa colla que fan d'organitzadors i dinamitzadors d'actes i esdeveniments, tot plegat dins 

del marc de Torrats. Tempranillos van arribar el 2006, però el 2008 va esclatar la procreació de clans, amb sis de 

nou. Des d'aleshores, la colla ha comptat amb gairebé una vintena de clans, dels quals 13 estan actualment actius.
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Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès · T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02

Us desitgem una Bona Festa d’Estiu!

 • PILATES MATÍ
 Dimecres de 9 a 10 h.

• PILATES MATÍ
 Dijous de 9 a 10 h.

• PILATES TARDA
 Dilluns de 18.30 a 19.30 h.

• GÒSPEL
 Dimarts de 19.15 a 20.15 h.

• FRANCÈS PER VIATJAR
 Dilluns de 18 a 19 h.

• ANGLÈS CONVERSA
 Dimarts de 18 a 19 h.

• NOVES TECNOLOGIES
 Dijous de 18 a 19 h.

CURSOS I TALLERS        
DEL CASAL CÍVIC                             
DE  LA GENERALITAT

(GRATUÏTS)

ANGLÈS Dimecres de 18 a 20 h.

CANT CORAL Dimarts de 17.45 a 19.15 h.

ESCACS Divendres de 17 a 20 h.

EXPRESSIÓ CORPORAL (IOGA) Dilluns i Dijous de 9.30 a 10.30 h. Dilluns i Dimecres de 18 a 19 h.

HIPOPRESSIUS Dilluns i Dimecres de 15.30 a 16.30 h. Dimarts de 9 a 10 h.

INFORMÀTICA De Dilluns a Divendres de 9 a 12 h.

LABORS Dilluns de 15 a 17.30 h. Dimarts de 15 a 18 h.

MEMÒRIA Dilluns de 16.30 a 18 h.

ÚS DEL TELÈFON MÒBIL Dilluns i Dimarts de 10.30 a 11.30 h. i de 11.30 a 12.30 h.

PINTURA OLI I ACRÍLIC Dimecres de 16 a 18 h.

PINTURA ROBA Dimarts i Dijous de 16 a 18 h.

PUNTES DE COIXÍ Dimecres de 10 a 12 h.

SARDANES Dimarts de 19.15 a 20.15 h.

SWING Dijous de 19.15 a 20.15 h.

TAI-XÍ XIKUNG Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Divendres de 10 a 11 h.

ZUMBA GOLD Dilluns de 9 a 10 h.

BINGO Divendres de 17 a 18 h.

CURSOS I TALLERS DEL CASAL

US ESPEREM ALS TALLERS DE SETEMBRE!



dV, 7 agost 202032

Els chipirons fan deu anys 
i reclamen al consistori 
més llibertat per fer actes
L'escamot morat Chipiron Clan celebra enguany el 

seu desè aniversari, amb una trentena de membres i 

diverses activitats afectades per la Covid-19. Si el ge-

ner van arrencar els actes commemoratius a aquesta 

data rodona amb un vermut, per a la primavera i l'es-

tiu havien preparat més activitats que s'han hagut de 

cancel·lar, o com a mínim ajornar. "Volíem fer una 
festa guateque o un First Dates. L'escamot Guin-
dilles ja havia fet un tipus de First Dates i volíem 
recuperar-lo", explica Iris Delgado, membre dels 

chipirons. També volien fer un especial d'Eurovisió, 

que finalment es va adaptar amb una activitat en lí-

nia el maig.

Més enllà d'això, durant aquesta festa d'estiu 

s'adaptaran a les mesures de seguretat i proposaran 

la seva activitat estrella: la gimcana adulta. Una acti-

vitat que ha estat causa de polèmiques al carrer fins i 

tot amb presència policial. "És una gimcana adulta 
a la nit amb proves picants en què la gent acaba 
en pilotes", explica Delgado, qui recorda entre riu-

res l'incident que hi va haver en una de les edicions: 

"Una gent que passava pel carrer va veure joves 
sense roba i van trucar la policia. Va venir un 
agent i li agafar les dades a una companya, que 
va acabar espantada, però no va anar més enllà".

A més de la gimcana adulta, dels chipirons destaca el 

paintball, que, de fet, va ser la primera activitat que van 

organitzar: "No teníem pressupost, érem tres per-
sones i vam fer un paintball ronyós amb cistells de 
plàstic, pistoles d'aigua i colorant alimentari. Però 
a la gent li va agradar. Així que al cap de dos anys, 
quan ja comptàvem amb pressupost, vam poder 
fer un paintball més maco amb professionals".

El partit sorpresa, amb esports minoritaris com el 

Quidditch, també és una altra de les seves activitats. 

"Fa dos anys vam parlar amb la selecció catalana 
de Quidditch i van fer un partit al parc dels Tele-
tubbies (plaça Major), on podia participar tothom 
que volgués", explica Delgado.

Tanmateix, des de l'escamot 

reclamen més màniga ampla amb 

l'Ajuntament per organitzar no-

ves activitats. En aquest sentit, 

Delgado assegura que d'entrada 

"l'Ajuntament et diu que no 
a qualsevol acte nou". Un dels 

que van proposar i que no va 

rebre el vistiplau del consistori 

va ser un Survival Zombie per 

Halloween, en què uns zombis 

que cerquen infectar els humans 

i un grup de gent fent d'humans 

participen en una gimcana amb 

l'objectiu de trobar-hi la cura. 

"És una activitat que pot ser 
molt xula per al poble, per ex-
periència pròpia sé que queda 
molt bé, però l'Ajuntament et 
diu que no".  i sergio carrillo

morats

FOTO DE LA FAMÍLIA CHIPIRONA

El clan Xupitos de Torrats és un dels formats 

per gent més jove de les colles –els infantils a 

banda–, i va crear-se ara fa dos anys, com ex-

plica una de les seves fundadores, Maria Vico: 

"Al principi érem només tres joves d'uns 
18 anys que ens vèiem a la colla, però que 
tampoc parlàvem gaire. Un dia ens vam 
trobar amb dues persones més de la nos-
tra edat i vam dir: 'Va, fem un clan!'. I ens 
vam acabar animant".

Què podien proposar? Què mancava a Tor-

rats? "Faltava gent de la nostra edat a la 
colla i activitats per a nosaltres". Assegura 

Vico. Així que l'objectiu en aquests dos anys 

ha estat precisament això, organitzar activi-

tats que atreguin el públic més jove. Ja ho han 

fet en diverses edicions amb la batalla de galls, 

que "va començar en àmbit molletà, es va 
animar la cosa, i enguany, que no s'ha po-
gut fer, anava a ser ja una activitat d'abast 
de Catalunya". També havien previst, com a 

novetat per a aquesta festa major, un Kahoot 

–joc de preguntes– de la ciutat de Mollet.

De fet, aquest 2020 havia de ser l'any 

d'"arrencada" pel que fa a les activi-

tats de Xupitos a la festa major. Amb el con-

text de la pandèmia i les mesures sanitàries 

a seguir per programar actes culturals, el rol 

del clan durant la festa d'estiu de Mollet serà 

el de dinamitzadors de les activitats al pati de 

l'escola del Bosc, encarregant-se també "del 
punt de venda, de la distribució de la ruta 
de Torrats d'enguany, de pujar a la cara-
vana amb música, i de muntar un tipus 
de bar amb taules i una zona infantil amb 
jocs i monitors, per fer de l'escola un lloc 
al qual vingui de gust anar".

Per últim, més enllà de les activitats, Maria 

Vico insta els joves de la ciutat a participar 

de les colles per transformar allò que no els 

agrada de Mollet. "Els joves tenim un es-
perit molt crític, ho trobem tot malament 
i sempre diem: 'Mira, no tenim això a Mo-
llet, o no tenim allò altre'. Doncs mira, en-
tra-hi i canvia-ho tu", clou. i s.c.

Xupitos insta els joves
a participar en les colles
per transformar la ciutat

FOTO DE FAMÍLIA  Bona part dels membres del clan

CHIPIRONSSón una escissió de Marbú Morada i van agafar el nom de la famosa cançó de Bongo Botrako, que també han adoptat com a himne

XUPITOSFormat per una quinzena de joves d'uns vint anys, són un dels clans més joves de Torrats

torrats
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Amb 79 i 69 anys respectivament són els socis actius de més edat de Torrats i Morats

Josep Maria Bastida i Manoli 
Garzón, els veterans de les colles

colla de torrats

Juntament amb en Lluquet i el Rovelló

colla morada

El 2019 va fer de Mama Coco a l'engrescada

Les colles no són exclusivament 
entitats formades per joves i adre-
çades a joves. Aquest mite el des-
munten els més veterans de Tor-
rats i Morats, que mostren com un 
cop jubilats encara tenen molt a 

aportar a les festes molletanes.
Josep Maria Bastida té 79 anys 

fregant la vuitantena i ja en fa uns 
19 que va entrar a formar part 
de la Colla de Torrats. Tot i que 
la seva implicació ha estat àm-
plia, en destaca el seu paper als 
Pastorrats –la versió torrada del 
clàssic de Folch i Torres–. "Gene-

ralment he fet de Jeremies, de 

tartamut, perquè sóc molt cò-

mic i molt dramàtic. El Jeremies 

em surt bastant bé i m'agrada 

fer-ho. També improviso prou 

i depèn com fins i tot faig riure 

els actors. Al Rovelló i al Lluquet 

se'ls escapa el riure i si queden 

parats i no senten l'apuntador, 

jo els hi enganxo la manera de 

continuar, perquè l'obra me la 

sé tota", diu Bastida.
De la seva experiència al teatre, 

explica que hi va pujar als escena-
ris per primer cop amb 10 anys i 
que encara no hi vol baixar. Basti-
da acumula un munt d'anècdotes 
teatrals, com quan "ens vam atre-

vir a fer la golfa dels Pastorrats. 

L'Adri feia de Marta i jo feia de la 

mare de la Marta, com si fos una 

prostituta". O quan van intentar 
que el mossèn Miquel Àngel fes de 
dimoni als Pastorrats: "Al final va 

fer els Pastorets, però no de di-

moni", recorda.
Josep Maria Bastida assenyala 

que quan va entrar a Torrats hi 
va anar amb molts companys del 
grup de teatre Fiveller. A tots ells 
no els agafava de nou això d'orga-
nitzar activitats a la festa major: 
"Als anys 80 el jovent ja tenia 

una tendència a fer aquestes 

coses per a la festa major. No hi 

havia les colles, però també or-

ganitzàvem unes festes, on ens 

ficàvem des del grup de teatre 

Fiveller. Fèiem carreres de sacs 

amb els nanos, pintures a terra, 

guerres amb pistoles d'aigua...".
Per cloure, Bastida assegura que 

sempre s'ha sentit molt còmode a 
Torrats: "Són una colla merave-

llosa. Jo em trobo allà que no em 

sento que tingui quasi 80 anys. 

M'hi sento jove com ells, perquè 

tinc l'ànima jove".

El menjar morat a les seves mans
Manoli Garzón, més jove però amb 
més anys a les colles que Bastida 
–té 69 anys i en porta 25 a Morats– 

destaca per ser la cuinera de la co-
lla: "La meva participació sem-

pre ha estat el mateix que faig 

ara: la cuina. Al principi vam fer 

una vaca un any i un porc un al-

tre any. També fèiem gaspatxo 

andalús i una beguda meva que 

li diuen ponche. Tot era a la pla-

ça Major".
Precisament explica una anècdo-

ta sobre la cuina: "L'any que pitjor 

ho he passat a la festa major va 

ser a la festa de l'arròs i jo no hi 

era". Morats va fer paella per a un 
miler de persones –l'especialista, 
la Manoli, no hi va poder partici-
par–, l'arròs va sortir "una mica 

dur" i "la gent es va queixar bas-

tant". "Però és que no em feia cas 

el cuiner", diu la Manoli, qui recor-
da que ella li havia donat totes les 
indicacions. La competició ferotge 
tampoc li acaba de convèncer: "Hi 

pateixo molt, perquè sempre hi 

ha malsentesos i a mi m'agrada 

portar-me bé amb tothom".
Les activitats que recorda amb 

més alegria són el joc de les cadi-
res i les cites a cegues. Del primer, 
malgrat ser competitiu, diu: "Ens 

ho passàvem bomba". I del se-
gon assegura que era molt divertit 
"quan et treies el mocador i ve-

ies qui t'havia tocat".
Garzón ha estat a la colla acom-

panyada de la seva família. Igual 
que al seu marit, qui ja va morir, a 
tots dos els agradava molt "col·la-

borar i estar ficats a tot arreu. Al 

principi teníem bastants menys 

anys i participàvem en tot el que 

es feia". Els seus fills també han es-
tat morats i tant és així que un d'ells, 
l'Isidre Pujol, va ser president i cap 
de colla de Morats del 2003 al 2004.

La morada més veterana consi-
dera que tant als primers anys com 
actualment continua havent-hi 
el mateix problema a les entitats: 
"Sempre hi som els mateixos. 

Molta gent ens diu: 'Si jo no gua-

nyo res, si no em donen res, no 

hi aniré'. Però si t'agrada una 

cosa, hi vas encara que no gua-

nyis res".  sergio carrillo

El 2019 va fer de Mama Coco a l'engrescada

MAN
OLI

Cuinera ofi cial de Morats, 

s'hi ha dedicat a la 

professió des dels 18 anysJuntament amb en Lluquet i el Rovelló

BAS
TID

A

Va passar d'actuar amb en 

Josep Maria Pou a ser el 

Jeremies dels Pastorrats
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MOLLET. La colla de Morats ja té 

el programa de la festa en marxa 

per gaudir amb tots els molletans 

aquest estiu. Activitats per totes 

les edats i gustos omplen la graella 

de la gresca morada que comença-

rà el pròxim 14 d'agost i finalitzarà 

el dimarts 18. Enguany a diferèn-

cia d'altres anys, la majoria de les 

activitats es concentraran en un 

únic espai, al pati de l'escola Can 

Besora de Mollet. La ubicació ha 

estat proposada per l'Ajuntament 

per tal de preservar la seguretat 

dels assistents i poder tenir con-

trolat l'aforament, el qual estarà 

limitat a un màxim de 50 persones.  

A més per poder participar o as-

sistir de les activitats a Can Besora 

caldrà adquirir l'entrada de forma 

anticipada. 

Per encentar aquests cinc de fes-

ta no podia faltar una de les activi-

tats més refrescants, la tradicional  

remullada i pintada de guixos que 

enguany es farà a Can Besora el 

dia 14 d'agost, a les 10 h del matí. 

Aquell mateix divendres a les 23 h 

de la nit, el pati de les escoles aco-

llirà una sessió musical de chill out 

a càrrec dels djs de Maceta Soud 

Beat. 

ACTES  MORATS JA TÉ ENLLESTIT EL PROGRAMA DE LES FESTES QUE ENGUANY CELEBRARÀ AMB AFORAMENT LIMITAT I UN NOU ESPAI, EL PATI DE L'ESCOLA CAN BESORA

Activitats morades per a tots els 
gustos, sense oblidar les tradicions 

ajuntament

TRADICIONS  El ball de la Santa Teca no podia falta en aquesta festa 2020

Seguint amb les tradicions, el dia 

15 d'agost, a les 10 h del matí a Can 

Besora, la colla morada convida als 

molletans, petits i grans, a gaudir 

de l'espectacle de la Santa Teca. 

Mentre que durant tot el dia es 

podrà participar en una gimcana 

familiar per tot Mollet, en la qual 

es barrejaran tradició i tecnologia. 

Els participants hauran de trobar  

les pistes en els QR que hi haurà es-

campats per tota la ciutat i s'endu-

ran un obsequi si aconsegueixen 

resoldre l'enigma. A les 23 h de 

la nit, torna una nova edició de la 

gimcana adulta amb Chipion Clan.

Pel que fa al dia 16, està prevista 

la celebració a les 11 h d'un ver-

mut festiu, el qual seguirà, a les 12, 

h una acte d'homenatge a les en-

titats culturals de Mollet. Mentre 

que la tarda del 16, la colla prepara 

un acte sorpresa que diuen no et 

pots deixar perdre. 

El dia 17 comença amb una 

proposta solidària i una altra de 

moda: una passejada de gossos, a 

les 8 h del matí -els donatius que 

es recaptin s'entregaran a la pro-

tectora Adopta un Amic - i a les 

11h, juntament amb l'Associació 

de Col·leccionistes de Mollet i Co-

marca s'organitza un concurs de 

disfresses de paper. També el dia 

17, a les 18 h, es farà l'espectacle 

de bombolles a càrrec del Dr. Bom-

bolla. 

La clausura de la gresca serà 

el dia 18 amb propostes com un 

Trivial per equips(18 h), un bingo 

musical (22 h) i un contacontes 

només apte per adults (24 h).  

Comunicació

A conseqüència de la variabilitat dels 

brots de la Covid, els organitzadors de 

les activitats es reserven la possibilitat 

de poder cancel·lar o canviar d'horaris 

els actes, si les autoritats municipals 

així ho recomanen. Per estar informats 

dels possibles canvis, podreu consul-

tar  l'actualització de la programació 

diària de la colla morada a la pàgina 

web del diari SomMollet (www.som-

mollet.cat) .

CONSULTA TOTS 
ELS ACTES AL WEB 
DE SOMMOLLET

MARXANDATGE Morats i Torrats comparteixen enguany el mateix disseny

morats
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MOLLET. El programa de la festa 

torrada ja està a punt per comen-

çar a celebrar la gresca molletana 

d'estiu.  Una proposta que barreja 

tradicions, concursos i actuacions 

com les del mag Pau Sagalés, amb 

el seu espectacle Obre els ulls que 

tindrà lloc el 18 d'agost, a les 18h 

a l'escola del Bosc. També  la pro-

posta de la banda dels germans 

andreuencs  Ginestà, amb la seva 

peculiar barreja de música pop, 

cançó protesta i folk català que es 

podrà escoltar el 17 d'agost, a les 

22 h, al Jardinet. 

Altres plats forts del cartell 

d'aquesta edició 2020, són l'es-

pectacle de de circ amb malabars i 

tocs acrobàtics de Mr. Nobody, un 

personatge còmic i enèrgic que po-

sarà totes les seves eines per crear 

un moment divertit per tota la fa-

mília. Es faran dues representaci-

ons que es podran veure a l'escola 

del Bosc, dilluns 17 d'agost a les 

18h i a les 19h. 

ACTES  TORRATS JA TÉ ENLLESTIT EL PROGRAMA DE LES FESTES QUE ENGUANY CELEBRARÀ AMB AFORAMENT LIMITAT I UN NOU ESPAI, EL PATI DE L'ESCOLA DEL BOSC

Pau Sagalés i la banda Ginestà, 
caps de cartell de la festa torrada 

pau sagalés

MÀGIA  Pau Sagalés oferirà el seu espectacle Obre els ulls el 18 d'agost

Comunicació

A conseqüència de la variabilitat dels 

brots de la Covid, els organitzadors de 

les activitats es reserven la possibilitat 

de poder cancel·lar o canviar d'horaris 

els actes, si les autoritats municipals 

així ho recomanen. Per estar informats 

dels possibles canvis, podreu consul-

tar  l'actualització de la programació 

diària de la colla de Torrats  a la pàgina 

web del diari SomMollet (www.som-

mollet.cat) .

CONSULTA TOTA LA 
PROGRAMACIÓ AL 
WEB SOMMOLLET

MARXANDATGE Torrats i Morats comparteixen enguany el mateix disseny

morats

Un altre dels espectacles per 

gaudir en família és Bombolles a 

dojo, del molletà Dr. Bombolles 

que a ritme de la música crearà 

bombolles de totes les mides, co-

lors i formes, omplint-les de fum, 

foc i alegria. Es podrà veure a l'es-

cola del Bosc a el dia 16 d'agost, a 

les 11 h i a les 12 h. 

Per anar fent boca abans dels 

plats forts, el programa comença-

rà amb el tradicional Torneig de 

Pàdel Torrat a Can Prat Pàdel Club. 

Aquest any per evitar aglomera-

cions, la colla ha repartit les dife-

rents categories en dos dies (10 i 

11 d'agost) i el preu inclou piscina 

i servei de barra i brasa.

Una de les novetats d'enguany 

és La Ruta dels Torrats, una alter-

nativa al tradicional Torratasques. 

L'activitat es podrà fer sol, en famí-

lia o en petits grups, en 30 establi-

ments de restauració de la ciutat. 

Per tan sols 1 euro es podrà gaudir 

d'una consumició al restaurant 

adherit. La participació inclou un 

premi per qui completi tota la ruta.

Una altra de les propostes de 

nova creació és la Caravana Torra-

da. La colla convida a fer una ruta 

per la ciutat amb el cotxe amb la 

música ben forta per despertar tot 

Mollet. Durant la gresca torrada 

tampoc podien faltar competici-

ons com el tradicional concurs de 

birres que es realitzarà amb grups 

de 4 persones, el dia 16 a les 22 h, 

a l'escola del Bosc. Així com el con-

curs de curts Torrats, que enguany 

es podrà gaudir des del sofà de 

casa. El canal Vallès Visió emetrà 

el dia 16 a les 20 h i a les 23 h, els 

curts guanyadors del concurs que 

realitzava el clan Hostel People. 

Qui tampoc podia faltar a la festa 

d'enguany és el Moll Fer. Els molle-

tans i molletanes podran gaudir del 

seu ball ple de llum i color dissabte 

15 d'agost, a les 11 h i a les 12 h, al 

pati de l'escola del Bosc.

Nou recinte d'activitats
A diferència d'altres anys, la majo-

ria de les activitats es concentraran 

en un únic espai, al pati de l'esco-

la del Bosc. La ubicació ha estat 

proposada per l'Ajuntament per 

tal de preservar la seguretat dels 

assistents i poder tenir controlat 

l'aforament, el qual estarà limitat a 

un màxim de 50 persones.  A més 

per poder assistir de les activitats 

caldrà adquirir l'entrada de forma  

anticipada.  
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ESPECIALITATS 
EN ARROSSOS

CARNS 
A LA BRASA

C/ Pompeu Fabra, 42 · Mollet del Vallès · www.lallardentariel.com

RESERVES: 93 570 05 46 / 607 699 912

Treballem amb totes les mesures de seguretat per a fer-vos una estada agradable.

US DESITGEM 
UN BON ESTIU!MENÚS I CARTA

GAUDEIX DE LA NOSTRA TERRASSA I SALÓ CLIMATITZAT
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El Torneig de festa major de futbol 

s'ha convertit en una referència a 

la ciutat, sobretot per als aficio-

nats del CF Mollet UE. Des de l'any 

2007, l'equip blanc-i-vermell or-

ganitza el campionat estival dins 

dels actes de la festivitat molle-

tana. Amb l'arrancada del trofeu, 

el club dona el tret de sortida a la 

nova temporada mostrant les que 

seran les cares noves del curs.

A princpis del nou mil·lenni, es 

va projectar un triangular entre 

les tres entitats de futbol de la 

ciutat, que no va funcionar. Tot 

i això, allò entre el CF Mollet UE, 

la UE Molletense i la UD Lourdes, 

va ser el bressol del Torneig de 

festa major, del qual el Mollet va 

decidir agafar les regnes. "Es va 

decidir que era una bona forma 

de participar en la festa major i 

donar l'opció a tota la ciutada-

nia de veure el primer equip", 

explica el president del CF Mollet 

UE, Jordi Candela, que admet que 

El CF Mollet UE és l'entitat que organitza el campionat, una tradició durant la gresca

El Torneig de festa major marca 
l'arrancada del futbol a la ciutat

arxiu

A l'edició del 2019, el CF Mollet UE va guanyar el trofeu

arxiu

El moment de l'entrega de trofeus

la intenció sempre "és portar 

equips d'una categoria superior 

a la nostra". Majoritàriament han 

pres part en el torneig equips de 

la Tercera Divisió espanyola. 

D'entre els equips que han par-

ticipat a la competició estival el 

CF Mollet UE té un rècord especial 

de l'any 2014, quan va celebrar 

el Centenari de l'entitat contra la 

selecció catalana amateur, que va 

omplir el camp dels Germans Gon-

zalvo. Catalunya i Mollet van em-

patar a un gol, però la selecció va 

imposar-se en la tanda de penals. 

"Tot i ser una data complicada, 

el camp mostra sempre una 

bona entrada de públic", afegeix 

Candela.  jl.r.b.

El CF Mollet UE té la intenció de celebrar 

el torneig aquest 2020, tot i la situació. 

El Mollet va acordar amb la Molletense 

disputar un partit solidari per recaptar 

fons per la lluita contra la Covid-19 i el 

club molletà vol que el duel porti el nom 

del torneig. "Hem de parlar amb l'Ajun-

tament però ens agradaria fer-lo", diu 

Jordi Candela, que preveu el duel  el 18 

de setembre a les 20 h. 

EL TROFEU PODRIA SER 

SOLIDARI ENGUANY

ciutat, que no va funcionar. Tot 

El moment de l'entrega de trofeus

CAT
ALU

NYA

La selecció catalana 

amateur va participar el 

2014, l'any del Centenari



dv, 7 agost 2020 41

Sempre 
amb la 

Festa Major! 
Des de 2009

Plaça Joan Abelló, 3 · Mollet del Vallès · T. 93 570 51 09 · www.puntlove.es
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· Quin any el repte de les colles no va ser 

competitiu?

a) 2008 

b) 2010 

c) 2012

· Quins caps de colla de Morats i Torrats 

van coincidir el 2010?

a) Marc Felices i Jaime Barrios

b) Pepe Amaya i Rosa Valverde

c) Marc Felices i Anaïs Perulero

· Quin any va néixer el clan Vinya Torrada?

a) 2006

b) 2010

c) 2013

· Quin indret de la ciutat ha estat 

reconegut com a Morat i Torrat d’Honor?

a) La plaça Prat de la Riba

b) El parc de Can Mulà

c) Els quatre bancs

· Qui era el regidor de Cultura quan van 

néixer les colles?

a) Dani Novo

b) Oriol Fort

c) Mercè Pérez

· Quin any van néixer Morats i Torrats?

a) 1993

b) 1994

c) 1997

· Joan Garcia Gandol va ser…

a) Qui va marcar el rècord històric de 

menjar flams

b) El primer president de les colles

c) El creador del disseny dels logos de 

Morats i torrats

· Anna Catalan va ser…

a) La primera cap de colla torrada

b) La creadora de la garrinada

c) La primera morada i torrada d’honor

· Quin any va ser el primer en què els 

torrats van guanyar el repte de les colles?

a) 1999

b) 2000

c) 2001

· L’any 2011, el pregoner de la festa major 

va ser... 

a) Xose Mourinho (el postís)

b) El Sevilla

c) Anna Simon

· Quina és la prova de colles més 

matinera?

a) L’engrescada

b) La despertada

c) L’estirada de camió

· Quins són els gegants que només 

surten per les festes majors?

a) En Vicenç i la Marinette

b) En Mir i la Guillema

c) En Mir i la Marinette

· Quin grup ha ocupat més anys un dels 

escenaris de la festa major?

a) Hotel Cochambre

b) La Tribu

1
2

3
4

5

6 7
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I TORRAT 

D’HONOR

c) La Maravella

· La Colla Torrada va treure el 2015 una 

cervesa de la colla. Com es diu?

a) La birra torrada

b) La penúltima birra

c) La birra del Moll Fer

· Quin any van organitzar els Vodkan's 

(escamot torrat) el seu primer acte?

a) 2011

b) 2013

c) 2015

· Quina notícia va inspirar Raquel 

Avellaneda en la portada especial que va 

fer el 2015 per a Contrapunt?

a) Monràs reedita l'Alcaldia

b) Mollet retirarà el polèmic radar de la 

ronda dels Pinetons

c) La policia mata un senglar que es 

passejava per Mollet

· Quin d'aquests membres d'Hotel 

Cochambre va ser pregoner el 2015?

a) Charlie Cuevas

b) Miguel Pino

c) Benito Inglada

· Qui any van començar a competir les 

colles?

a) 1997

b) 1983

c) 1998

· En quin espai solien reunir-se les colles 

en els seus inicis?

a) La Marineta

b) El Casal Cultural

c) L'espai d'entitats de la Pau

· Qui va ser la primera cap de colla dels 

Morats?

a) Anna Català

b) Rosa Valverde

c) Mireia Dionisio

· Qui va aparèixer primer?

EL JOC DE LA FESTADemostra els teus coneixements sobre la festa major de Mollet. Llenceu els daus per veure qui comença la partida i aneu avançant caselles a mida que encerteu preguntes. Qui falli haurà de retrocedir-ne dues. Som-hi!

IMMA AMILLS
PERRUQUERA ESTILISTA

Carrer Gaietà Vinzia, 58 · 08100 Mollet del Vallès · T. 93 579 21 61

Us 

desitgem 

un bon 

estiu!
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a) El Moll Fer

b) La Santa Teca

c) Van sorgir el mateix any

· Quants triomfs té Torrats?

a) 7

b) 11

c) 12

· Quants triomfs té morats?

a) 8

b) 9

c) 15

· Qui va ser el creador del primer logotip 

dels mocadors de les colles?

a) Rafael Ferran

b) El Wally

c) Totes dues són correctes

· Qui va ser el pregoner de les festes del 

2019?

a) Joan Pera

b) El Sevilla

c) Carme Roscalleda

· Quin any va néixer la primera colla 

gegantera de Mollet?

a) 1970

b) 1995

c) 1983

· Perquè es va dissoldre la primera colla 

gegantera de Mollet?

a) Per una disputa amb l'Ajuntament

b) Per falta de diners

c) Per manca de col·laboradors

· Quin objecte va protagonitzar els 

versots morats del 2015?

a) Una papereta

b) Una bandera

c) Una urna

· Quin any Torrats i Morats van haver de 

suspendre la competició?

a) 2017

b) 2011

c) 2001

· Quin conegut grup de teatre va 

apadrinar la Marinette i en Vicenç?

a) Dagoll Dagom

b) El Tricicle

c) La Fura dels baus

· Quants quilos pesa el gegant Vicenç?

a) 82 kg

b) 95 kg

c) 200 kg

· Quina professió tenen els gegants 

Vicenç i la Marinette?

a) Un fuster i una pagesa

b) Un pagès i una filadora

c) Un pagès i una pagesa

· En el retorn de The Murphies, a qui va 

telonejar?

a) Els amics de les arts

b) Dr. Calypso

c) Julio Iglesias

· El Moll Fer quan s'invoca, raja...

a) Suc de taronja

b) Foc, aigua i vi

c) Cervesa

· A Santa Teca se li demana...

a) Nits llargues i ben golfes i bona festa 

major!

b) Bona festa major, bona teca i bon vi!

c) Vi, teca i festa major!

· Quina selecció de futbol va jugar el 

Trofeu Ciutat de Mollet?

a) Catalunya amateur

b) Espanya

c) Brasil

· Quin televisiu molletà va fer le pregó del 

2014?

a) Josep Maria Pou

b) Frank Blanco

c) Anna Simón

· La jornada castellera té lloc a...

a) La plaça Prat de la Riba

b) A l'Envelat

c) Parc de Can Mulà

· A la plaça Catalunya té lloc el...

a) Tradicional ball de sardanes

b) Toc de campanes

c) Clàssic partit de futbol 

· El correfoc del Ball de Diables acaba a...

a) La plaça Prat de la Riba

b) El Parc de Ca l'Estrada

c) Al camp de la Zona Sud

· Els gegants Vicenç i Marinette són obra 

dels autors locals...

a) Cesc Bas i Josep Nogué

b) Montserrat Tura i Josep Monràs

c) Anna Simón i Frank Blanco

· Quin mite de La Cubana va fer el pregó 

de 2016?

a) Yolanda Ramos

b) Santi Millán

c) José Corbacho

· Quin grup de la movida madrilenya ha 

actuat a la festa major?

a) Loquillo

b) Los Toreros Muertos

c) Los Secretos

· Quina novetat van presentar Torrats el 

2016?

a) Futbol embombollat

b) Torratasques

c) Torneig de pàdel

Solució: 1b / 2a / 3b / 4b / 5b / 6b / 7b / 8a / 9c / 
10a / 11b / 12a / 13c / 14b / 15c / 16c / 17c / 18a / 19c 
/ 20b / 21a / 22c / 23b / 24c / 25a / 26c / 27a / 28c 
/ 29a / 30a / 31a / 32b / 33b / 34b / 35a / 36a / 37c 
/ 38a / 39a / 40a / 41a / 42c / 43b / 44a

L’expert respon

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Les baixes mèdiques 
per coronavirus del personal 
de centres sanitaris 
i sociosanitaris són malalties 
i accidents laborals

Jaume Cortés
Advocat 
de Col·lectiu Ronda

I
m a l a u r a d a m e n t , 
és necessari recor-
dar-ho, doncs actu-
alment existeix certa 
confusió al respecte. 
La qüestió és trans-

cendent perquè hi ha  impor-
tants diferències entre el fet 
que una malaltia o un accident 
es consideri d’origen comú (és 
a dir, desvinculat de la pràcti-
ca laboral) o professional. En 
el segon cas, quan la malaltia 
o l’accident és d’origen labo-
ral, no és necessari acreditar 
períodes mínims de cotització 
prèvia per accedir a unes pres-
tacions que també són més 
elevades que en el cas de les 
malalties comunes. A banda, 
i en cas que la malaltia derivi 
d’incompliments en matèria de 
prevenció, les persones a qui 
se’ls reconegui una malaltia o 
accident professional també 
tenen l’oportunitat de reclamar 
indemnitzacions addicionals.

Per què dèiem que cal recor-
dar-ho i que existeix certa con-
fusió respecte aquesta qüestió? 
Doncs perquè entre les mesu-
res extraordinàries aprovades 

per part del Govern durant l’es-
tat d’alarma sanitària s’incloïa, 
dins el RD-Llei 19/2020, una 
disposició on s’afirmava que 
els casos de coronavirus entre 
el personal de centres sanitaris 
i sociosanitaris durant l’estat 
d’alarma i fins a transcorregut 
un mes des de la seva finalit-
zació tindrien la consideració 
d’accident de treball. I aquest 
mes ja ha transcorregut.

Significa això que els nous ca-
sos de coronavirus que afecten 
a les persones que treballen a 
centres hospitalaris i socio-
sanitaris (no només personal 
mèdic!) ja no són malalties i 
accidents de treball? Nosaltres 
creiem rotundament que no és 
així i que TOTS els casos d’afec-
tació per la Covid-19 en aquest 
col·lectiu han de tenir la con-
sideració de malaltia profes-
sional, en el cas del personal 
dedicat a tasques sanitàries, 
i accident de treball, per a les 
persones que desenvolupen 
altres funcions. I això  al marge 
de què estigui vigent o no l’es-
tat oficial d’alarma.

Ho afirmem perquè el risc deri-
vat del coronavirus ja es troba 
reconegut explícitament en re-
lació al personal que desenvo-
lupa les seves feines en centres 
sanitaris i sociosanitaris (tam-
bé residències de gent gran) 
al quadre de malalties profes-
sionals en vigor des de l’any 
2006, emmarcat a la categoria 
de riscos laborals derivats de 
l’exposició a agents biològics. 
És per aquesta raó que, al mar-
ge del que disposi l‘esmentat 
reial decret i atès que el qua-
dre de malalties professionals 
es manté vigent a tots els efec-
tes, la contingència que corres-
pon a les baixes mèdiques del 
personal de centres sanitaris i 
sociosanitaris que pateixen o 
patiran la Covid-19 és profes-
sional. Amb tots els drets que 
això comporta.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, 

RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.
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