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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

INFRAESTRUCTURES

L'ESTAT TREU A CONCURS L'OBRA PER DESDOBLAR LA 
R3, QUE HA DE PERMETRE MÉS FREQÜÈNCIA DE TRENS 
EN EL TRAM ENTRE BARCELONA I LA GARRIGA   6

ESPECIALS FESTES MAJORS

SANT FOST I SANTA MARIA DE 
MARTORELLES ES PREPAREN PER A 
UNA GRESCA AMB RESTRICCIONS  23 a 31

Carles Sans del Tricicle, Pep Plaza i Fundación 
Tony Manero, caps de cartell d'una festa 
supeditada a les restriccions per la Covid  3

UN PROGRAMA DE 
FESTA EN 'STAND BY' 

sergio carrillo

PANDÈMIA EL GOVERN PROPOSA QUE ELS BAIXVALLESANS NO PUGUIN SORTIR AL CARRER ENTRE LA 1 I LES 6 DE LA MATINADA PER L'ALTA INCIDÈNCIA DE LA COVID 4

Pendents del toc de queda
El TSJC haurà d'avalar la mesura, que l'Ajuntament 
aplaudeix i que suposarà un reforç de controls a les nits 

UNA GRESCA AMB RESTRICCIONS 

L'explosió de contagis es fa notar a l'Hospital amb un 
increment d'ingressos, que es tripliquen en set dies
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MOLLET. La ciutat encara aquest agost la festa 

major més atípica de la seva història recent. 

Després que l'any passat quedés suspesa per 

la situació pandèmica, enguany es tira enda-

vant un programa molt marcat per les restric-

cions però que retorna la festa a la població. 

L'Ajuntament i les colles de Morats i Torrats 

van presentar dimarts el “programa inicial” 

de la festa major, que estarà condicionat a les 

mesures del Procicat. En aquesta edició de la 

festa d'estiu s'ha decidit renunciar a les acti-

vitats de carrer, per evitar-hi aglomeracions, i 

tot serà en recintes tancats perimetralment i 

amb entrada prèvia. Encara hi ha dubtes sobre l’horari de finalització dels actes a les nits –de-pendrà del Procicat– i sobre la possibilitat de cloure la festa amb els tradicionals focs artifici-
als. “Encara no se sap si hi haurà focs, però a 

hores d’ara no seria possible”, deia l’alcalde, Josep Monràs, qui ha estat l’encarregat, a final 
de l’acte, d’anunciar la pregonera d’enguany. El 

pregó el farà a Can Gomà la cap d’infermeria 

de l’Hospital de Mollet, en reconeixement de la 

tasca duta a terme durant la pandèmia.La regidora de Cultura, Mercè Pérez, per 
la seva banda, va explicar que han preparat 

aquesta festa “amb il·lusió i amb la par-

ticipació d’una dotzena d’entitats de la 

ciutat”. La festa arrencarà oficialment el 
dissabte 21 amb el pregó, malgrat que el dia 

anterior les colles i AMAM programaran ac-

tuacions musicals d’artistes locals.

Els caps de cartell 
L'actor i director teatral Carles Sans del Trici-cle, Pep Plaza, la Fundación Tony Manero, el músic molletà Kitflus o el guitarrista de fla-

menc Chicuelo són alguns dels caps de car-tell de les activitats organitzades per l’Ajun-

tament, que es completen amb l’Orquestra 

Maravella per tancar la festa, i els concerts 

de Versión Imposible i El Pony Pisador.

Pel que fa a les actuacions programades 

per la Colla Morada, en destaquen els con-

certs d’Strombers, La Banda del Coche Rojo 

i TNT. Els morats també programaran tres 

Carles Sans del Tricicle i Pep 
Plaza, a la festa major de Mollet

La Colla Morada tindrà la seva seu al pati de l'institut Aiguaviva i la Colla Torrada hi serà al pati de

l'escola Montseny · El pregó d'enguany anirà a càrrec de la cap d'infermeria de l'Hospital de Mollet

s.c.

A LA SALA DE PLENS  D'esquerra a dreta: Albert Carreras, Jose López, Josep Monràs i Mercè Pérez

EN PORTADA

monòlegs a càrrec d’en Ferran Jiménez, de 
La Tramolla, amb el seu homenatge a Pepe 

Rubianes, en Toni Moog i l’Alberto Demo-

mento. A més, celebraran el desè aniversari 

de la seva deessa del menjar, la Santa Teca i oferiran una dotzena d’activitats infantils, 
que probablement seran d’accés gratuït.

Quant a Torrats, comptaran amb actu-

acions musicals a càrrec de DEM (l’antiga 

Limoncello), Ixentes i de tres bandes locals en un acte coorganitzat amb AMAM. També comptaran amb l’actuació d’en Ferran Jimé-nez i, a més, hi actuarà el monologuista Gui-
llem Estadella. A banda, han programat una 

actuació del Doctor Bombolles, la instal·lació 

Trepitgem fusta del molletà Pau Segalés, un 

taller de patinets amb la canalla, una master-class de zumba i salsa, i tampoc hi faltarà el 
tradicional torneig de pàdel de la colla torra-da, així com la participació del Moll Fer.
Els espais de la festa
La festa d’enguany tindrà lloc en diver-

sos espais de la ciutat. La Colla de Torrats 

tindrà la seva seu al pati de l’Escola Mont-

seny i la Colla de Morats seran al pati de l’institut Aiguaviva –l’antic pati de l’esco-la Longarón–. Les activitats organitzades 
per l’Ajuntament es distribuiran entre Can Gomà, l’Envelat –a la pista exterior d’ho-quei–, la terrassa del Museu Abelló, el Mer-

cat Vell i el pati de l’escola Col·legis Nous. 

En aquesta darrera ubicació es farà cinema 

a la fresca, així com una jornada de cultu-

ra popular amb la participació de Diables, 

la Colla Gegantera, la Cuca Molla, la Santa Teca i el Moll Fer. A més, hi haurà sardanes, 
tot i que encara no se sap si serà en format 

concert o si es permetrà fer una ballada.

Per assistir als actes del consistori cal-drà adquirir les entrades –entre 1 i 3 eu-ros– anticipadament, que estaran a la ven-

da del 16 al 19 d’agost al Mercat Vell, a La 

Marineta i per internet.  i sergio carrillo

La molletana Anna Stortiz ha estat la 

dissenyadora del cartell de la Festa Major de 

Mollet 2021. El consistori i AMAM van acordar 

que el cartell del 2020 el fes alguna de les 

artistes plàstiques de l'entitat. Aquest cartell 

ha hagut d'esperar un any fins a veure la llum.

La imatge

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

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

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

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es
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MOLLET. La Fundació Sanitària 

Mollet ha obtingut el Gold Seal of 

ApprovalTM d’acreditació hospita-

lària de la Joint Commission Inter-

national, l’acreditació de qualitat i 

seguretat de pacient referent a ni-

vell mundial. Així doncs, l’Hospital i 

el Sociosanitari de Mollet es conver-

teixen, respectivament, en el primer 

hospital general públic i el primer 

centre sociosanitari en rebre aques-

ta acreditació a Catalunya, un re-

coneixement que s'atorga després 

d'una auditoria exhaustiva de 1.200 

estàndards de qualitat i seguretat. 

Entre aquests, s'analitzen dife-

rents àrees i processos com els ob-

jectius internacionals de seguretat 

del pacient, l’avaluació de l’atenció, 

l’anestèsia, l’atenció quirúrgica, la 

gestió del medicament, l’educació 

del pacient i la família, el control 

i prevenció d’infeccions, la gestió 

d’instal·lacions i la formació i qua-

lificació dels professionals. Al llarg 

dels últims 18 mesos, l’FSM va posar 

en marxa un programa de millora en 

10 eixos i 40 projectes de diferents 

àmbits, dels quals van destacar la se-

guretat del medicament amb la im-

plementació d’armaris automàtics 

de dispensació a les diferents uni-

tats d’hospitalització i semicrítics; el 

monitoratge de l’equip de prevenció 

i control de la infecció; el Pla de Con-

tingència per la Covid; la gestió del 

dolor dins del centre, i l’estandardit-

zació de procediments i protocols.

El Dr. Joan Maria Ferrer, direc-

tor de Qualitat, Docència i Recer-

ca de l'FSM, hi apunta: "Disposar 

d’aquesta acreditació significa 

que l’FSM compleix amb els més 

elevats estàndards internacio-

nals de qualitat i seguretat del 

pacient i fa visible el compromís 

de tots els professionals per la 

millora continua dels seus pro-

cessos i serveis".  Per la seva ban-

da, el Dr. Jaume Duran, director 

general de l’FSM, també assenyala 

que per a la FSM "la qualitat és un 

procés de millora contínua amb 

la mirada posada sempre en les 

nostres persones ateses i en els 

nostres professionals". 

SOCIETAT

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

Ofrena d'Irmandade a Rosalía de Castro Tapes als contenidors d'orgànica

L'Ajuntament de Sant Fost està enllestint la col·locació 

de les noves tapes per als contenidors d'orgànica. La 

previsió és poder enllestir la instal·lació entre aquest 

divendres i dissabte. El consistori havia rebut queixes 

per la pudor dels contenidors sense tapa.

MOLLET / BAIX VALLÈS. A l'espera de 

l'aval del Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya perquè pugui en-

trar en vigor, Mollet i el Baix Vallès 

patiran molt probablement un nou 

toc de queda nocturn per intentar 

reduir el nombre de contagis per 

Covid-19 que han crescut exponen-

cialment en les darreres setmanes. 

El Govern de la Generalitat ha 

demanat el toc de queda nocturn 

als municipis amb una incidència 

més alta de contagis de Covid. En 

concret, es planteja el confinament 

des de la 1 h de la matinada fins a 

les 6 h del matí a aquells municipis 

de més de 5.000 habitants que tin-

guin una incidència acumulada en 

els darrers set dies superior als 400 

casos detectats per cada 100.000 

habitants. També s'hi afegeixen 

aquelles poblacions que malgrat no 

complir aquests indicadors estiguin 

envoltades de municipis afectats. 

CORONAVIRUS  LA MESURA SE SUMA A LA PROHIBICIÓ DE LES REUNIONS DE MÉS DE 10 PERSONES GOLD SEAL OF APPROVAL  EL PRIMER PÚBLIC CATALÀ QUE LA REP

El Govern vol aplicar el toc 
de queda al Baix Vallès per 
l'alta incidència de la Covid

En total, 158 municipis de tot Cata-

lunya, que aglutinen la majoria de la 

població catalana.

La mesura es vol aplicar a partir 

d'aquest cap de setmana durant set 

dies, prorrogables a set dies més.

Aquest confinament nocturn 

afectaria els municipis de Mollet i el 

Baix Vallès, on els nombre de casos 

detectats en els darrers set dies su-

pera els 400 per cada 100.000 ha-

bitants. En concret, a Mollet, la inci-

dència acumulada en els darrers 

set dies comptabilitzats –entre el 4 

i el 10 de juliol– és de 579,04, i a la 

regió sanitària del Baix Vallès és de 

606,67. Per municipis, la incidència 

acumulada dimecres era: Parets 

(491,60), Montornès (540,80), la 

Llagosta (436,60), Sant Fost (802) 

i Montmeló (916,80). Martorelles 

i Santa Maria de Martorelles no 

compleixen els paràmetres però 

estan completament envoltats per 

d'altres que sí que ho fan i per tant 

també s'hi aplicaria.

Satisfacció municipal
La mesura ha estat rebuda amb sa-

tisfacció per gran part del món lo-

cal. La primera tinent d'Alcaldia de 

l'Ajuntament de Mollet, Mireia Di-

onisio, considera "absolutament 

necessària" la mesura i celebra 

que, finalment, el Govern català 

"marqui normes clares i no deixi 

les mesures en el terreny de les 

recomanacions". Dionisio avança 

que aquest divendres comanda-

ments de Mossos de l'ABP de Mo-

llet i de les policies locals es reuni-

ran per planificar els controls que 

s'hauran d'intensificar a les nits. 

Aquesta mesura se suma a la que ja 

ha entrat en vigor aquest dijous de 

la prohibició de reunions de més 

de deu persones i el tancament de 

qualsevol activitat a les 00.30 h.  

fsm

EQUIP SANITARI  Part dels responsables de les diferents àrees de la Fundació

Després d'unes setmanes d'estabili-

tat en ingressos a l'Hospital de Mollet, 

aquesta setmana ja s'han deixat veure 

les conseqüències del creixement ex-

ponencial de contagis de la cinquena 

onada al Baix Vallès. El nombre d’in-

gressos per Covid-19 gairebé s'ha tri-

plicat respecte a les dades de fa una 

setmana. Dimecres hi havia 14 persones 

ingressades per les 6 que es registraven 

el passat dimecres. S’han donat 9 altes, 

amb un total de 1.462 des de l'inici de la 

pandèmia, i no hi ha hagut cap defunció. 

ELS INGRESSOS A 
L'HOSPITAL CREIXEN

Acreditació internacional 
de qualitat per a l'Hospital

Irmandade A Nosa Galiza de Mollet ha celebrat el 30è aniversari 

de la Federació d’Entitats Culturals Gallegues a Catalunya 

amb una ofrena floral al monument a Rosalía de Castro a 

la plaça Padrón, on hi ha un bust de l’escriptora gallega per 

commemorar l’agermanament de Mollet i la localitat gallega.
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Des de 1998 al barri de Can Borrell 

de Mollet del Vallès

Rambla Nova, 12 · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 917 / 622 332 042
mollet@moradental.es · www.moradental.es

Si vens a visitar-te 
et regalem la bossa.
*Fins a fi d’existències.
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BAIX VALLÈS. Adif ha licitat aquest 

dilluns les obres del projecte de la 

via i l'electrificació del desdobla-

ment del tram de l'R3 entre Parets 

i la Garriga, de la línia de Barce-

lona-Puigcerdà. El pressupost és 

de 66.087.938 euros (IVA inclòs), 

una quantitat a la qual cal sumar 

8.436.330 euros més en concepte 

de subministraments. El termini 

d'execució previst és de 25 me-

sos i l'actuació rebrà finançament 

dels fons de recuperació europeus 

Next Generation.

Adif l'ha descrit com una de les 

actuacions més rellevants incloses 

al Pla de Rodalies, ja que ha de mi-

llorar la línia R3, amb una elevada 

densitat de trànsit, i incrementar 

el servei entre Barcelona i la Gar-

riga, absorbir més circulacions i 

reduir els temps de viatge. També 

augmentarà la fiabilitat i eficàcia 

de la línia, actualment una de les 

que pateix més incidències.

Duplicació de 17,1 quilòmetres
El desdoblament es farà en un 

tram de 17,1 quilòmetres, als ter-

mes municipals de Parets, Mont-

meló, Granollers, Canovelles, les 

Franqueses i la Garriga. Entre les 

principals obres que s'hi ha de fer, 

hi ha l'aixecament de la superes-

tructura de la via actual i dels 

aparells de via, i la rectificació del 

traçat per a l'execució d'una nova 

plataforma sobre la qual es mun-

tarà la nova via.

Pel que fa a les infraestructu-

res, es faran 9 viaductes, 7 passos 

superiors i 9 passos inferiors, així 

Adif licita el desdoblament de l'R3 
entre Parets i la Garriga per 66 milions

MOBILITAT  AL PRESSUPOST, FINANÇAT AMB FONS EUROPEUS NEXT GENERATION, CAL AFEGIR-HI 8,4 MILIONS MÉS EN CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENTS

arxiu

DESDOBLAMENT L'actuació inclou 17,1 quilòmetres de via, entre els quals els del tram de Parets a Montmeló

com 5.304 metres de murs. De for-

ma paral·lela, es faran nous dre-

natges transversals i obres civils 

de cunetes i col·lectors.

Respecte al sistema d'electrifi-

cació, es desmuntaran els actuals 

sistemes, s'executaran noves fona-

mentacions i el muntatge de pals 

de catenària, l'estesa de 25.110 

metres de fil de contacte i la instal-

lació d'altres elements d'aquest 

sistema. Altres actuacions con-

sistiran a fer noves instal·lacions 

ferroviàries de la plataforma i la 

reposició de servituds, camins i 

serveis afectats.

Precisament, diumenge una de 

les primeres piulades a Twitter 

de la nova ministra de Transport, 

Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel 

Sánchez, va ser per anunciar-ne la 

licitació.

Millora de l'accessibilitat
Paral·lelament, Adif segueix tre-

ballant amb altres obres i pro-

jectes relacionats amb el desdo-

blament de la línia R3, com són 

l'adequació de les instal·lacions i 

la millora de l'accessibilitat a les 

estacions de tren de Parets, Gra-

nollers-Canovelles, les Franque-

ses i la Garriga, i la supressió de 5 

passos a nivell.  

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

CONSULTORI

Com a regla general, els deutes sí que 
s’hereten, ja que, quan acceptem una 
herència, s’accepten tots els béns i 
drets, però també les obligacions i 
deutes del mort.

Per això, tenim tres opcions: acceptar 
l’herència, repudiar-la o acceptar-la a 
benefi ci d’inventari. 
Respecte a la renúncia, hem de 
subratllar que la mateixa és irrevo-
cable, és a dir, no pot quedar sense 
efecte una vegada s’hagi dut a terme.
Si s’opta per acceptar l’herència, es 
repartiran els béns i drets amb la res-
ta dels hereus, però també s’haurà de 
pagar proporcionalment els deutes i, 
en el termini de sis mesos, liquidar els 
impostos, sense oblidar que els avals 
del mort també s’hereten.  
Per tant, l’acceptació de l’herència és 
una bona opció si es coneix quina era 
la situació patrimonial real del cau-

sant.
L’opció d’acceptar l’herència a bene-
fi ci d’inventari és útil si no es coneix 
amb exactitud el cabal hereditari del 
causant. En aquest cas, es liquidarien 
els deutes en primer lloc i, si quedés 
alguna cosa, l’hereu, o hereus, rebrien 
la suma restant. El principal avantat-
ge és que l’hereu mai haurà d’emprar 
el seu patrimoni personal per a liqui-
dar aquests deutes.
  
Així, abans de prendre la decisió d’ac-
ceptar o renunciar a una herència, 
convé tenir un adequat assessora-
ment jurídic.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

S’hereten els deutes?

MEDI AMBIENT

L'ACA destinarà 
132.400 € a eradicar 
una planta invasora 
a la conca del Besòs

BAIX VALLÈS. L'Agència Catalana de l'Aigua 

(ACA) destinarà més de 132.400 euros en 

actuacions per a l'eliminació i eradicació 

d'espècies invasores vegetals a la conca del 

riu Besòs. Concretament, s'actuarà contra 

la planta Alternanthera philoxeroides, una 

espècie provinent d'Amèrica del Sud i con-

siderada d’alt risc per la Comissió Europea 

pel seu alt potencial invasor i pels seus efec-

tes negatius sobre l’ecosistema. Les mesures 

previstes es duran a terme en dues fases (es-

tiu d'enguany i primavera de 2022) per l’em-

presa pública Forestal Catalana, S.A.

Davant de la ràpida proliferació, alta 

resistència i capacitat d'expansió d'aquesta 

planta en els últims 18 mesos, l'ACA ha for-

malitzat aquest encàrrec que es focalitzarà a 

la riera de Cànoves i en un tram dels rius Mo-

gent i Besòs. Les actuacions previstes es con-

centraran en la retirada d'aquesta planta, 

juntament amb el seu rizoma i el sediment 

del voltant per evitar el seu rebrot, amb mol-

ta cura en el seu transport a un abocador 

autoritzat. Es faran també diverses proves 

pilot d’eradicació segons la localització en el 

riu i s’avaluarà la forma més efectiva.  

MOBILITAT

El carrer Buxó 
Baliarda tornarà a 
ser de doble sentit
a partir de dilluns

SANT FOST. El pròxim 19 de juliol el carrer 

Buxó Baliarda tornarà a ser de doble sentit 

de circulació. L'Ajuntament ha decidit fer 

aquesta modificació "després d'una gran 

demanda del veïnat i per una mobilitat 

més adequada a la zona", expliquen.

L'anterior equip de govern, seguint les re-

comanacions de la Policia Local, va canviar 

la circulació d'aquest carrer a un únic sen-

tit el passat 23 de novembre, arran del nou 

projecte de pacificació del trànsit entorn de 

l'institut, el qual es va engegar després de 

"detectar dificultats en compaginar la 

seguretat del trànsit i les mesures de se-

guretat per prevenir la Covid-19", segons 

van informar en aquell moment.

La pacificació de l’institut ha implicat du-

rant el curs escolar talls puntuals al carrer 

Buxó Baliarda, de 7.45 h a 8.15 h i de 14.15 

h a 14.45 h. També s'han instal·lat tanques 

protectores fixes en aquesta via per tal de 

millorar la seguretat viària.

Tot i el retorn al doble sentit de circulació, 

segons el govern actual, aquesta via d'accés 

romandrà tancada en l'horari d'entrada i 

sortida dels i les alumnes de l'institut. 
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· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès

T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

SUCCESSOS 

Dos detinguts a 

Barcelona acusats 

d'assaltar una 

botiga de Mollet

MOLLET. Els Mossos d’Esquadra 

van detenir in fraganti dos homes, 

de nacionalitat espanyola, de 39 i 

40 anys i veïns de Barcelona, quan 

sortien de robar en una sala de jocs 

i apostes de la capital catalana. La 

investigació ha permès relacio-

nar-los en un total de 12 robatoris 

amb violència i intimidació come-

sos en tres mesos a establiments 

comercials de Barcelona, Ripollet, 

Mollet , Sabadell, Terrassa, Bada-

lona, l’Hospitalet de Llobregat i Vi-

ladecans. Els detinguts amenaça-

ven amb armes de foc simulades. 

La Fiscalia demana 
dos anys de presó pel 
molletà acusat dels 
aldarulls del Camp Nou
MOLLET. L'Audiència de Barcelona 

ha posat data al judici del molletà 

Brian Bartés, per la seva participa-

ció en la convocatòria de Tsunami 

Democràtic al Camp Nou, el 18 de 

desembre del 2019. La cita davant 

els jutjats està prevista per al prò-

xim 18 de gener.

La Fiscalia demana per al Brian la 

pena de dos anys de presó per un 

delicte d'atemptat contra l'autori-

tat, dos mesos de pena multa per un 

delicte greu de lesions i 500 euros 

per reparar danys a la gent. Mentre 

que la Generalitat demana per a ell 

15 mesos de presó per desordres 

públics, 9 mesos més pel delicte 

d'atemptat contra l'autoritat i 45 

dies de pena multa per lesions. 

Segons explica el molletà, qui 

creu que el seu cas és "una perse-

cució política",  va ser detingut "a 

prop del Camp Nou quan ja mar-

xava cap a casa" i va ser retingut 

al calabós de la comissaria dels 

Mossos d'Esquadra, del barri de les 

Corts de Barcelona, tres dies fins 

que el van deixar en llibertat. 

Aquesta, però, no va ser l'única 

detenció que va patir el Brian. Dos 

TRIBUNALS L'AUDIÈNCIA DE BARCELONA JUTJARÀ AL JOVE BRIAN BARTÉS , D'AQUÍ A MIG ANY, EL PRÒXIM  DIA 18 DE GENER

BRIAN BARTÉS El jove molletà el van detenir dues vegades en dos mesos

b.b.

El regidor d’Educació de l'Ajuntament de Mollet, Raúl Broto, va rebre aquest 

dijous, al saló de plens de l'Ajuntament, l’alumnat molletà que ha aprovat la 

Selectivitat amb les millors notes, els estudiants més destacats de Formació 

Professional, i l’alumnat del Centre de Formació d’Adults de Mollet que ha tingut 

una trajectòria formativa ascendent. foto: ajuntament mollet

Recepció als millors alumnes de Mollet

MOLLET. La Plataforma d'Afectats 

per l'Habitatge (PAH) de Mollet i 

el Baix Vallès acusa el govern de la 

ciutat "d'immobilisme" en el cas 

de la Vasilica, una veïna de Mollet 

qui s'hauria quedat al carrer, junta-

ment amb la seva família, després 

que finalitzés el seu contracte de 

lloguer. Segons la PAH: "Els pro-

blemes comencen quan la Vasili-

ca no troba suport per part dels 

Serveis Socials i es neguen a tra-

mitar-li la mesa d'emergència". 

Des de l'Ajuntament, la regidora 

d'Habitatge, Núria Muñoz assegura 

que: "Hi ha hagut unes diferènci-

es de criteris a l'hora d'entendre 

quan es convoca la mesa d'emer-

gència i quan no" i explica que des 

de l'Ajuntament ja s'han reunit amb 

la PAH per posar en comú aquests 

criteris, amb els quals hi hauria ha-

gut una entesa.

Muñoz remarca: "Des de l'Ajun-

tament som els primers interes-

sats d'ajudar a les famílies de 

Mollet" i recorda que: "Treballem 

de la mà de la Generalitat i els 

procediments per a cada famí-

lia els marca la llei" i que "hi ha 

moltes alternatives a banda de 

l'emergència habitacional". 

La PAH acusa el govern 
"d'immobilisme" per trobar 
habitatge a uns molletans

SERVEIS SOCIALS DES DE L'AJUNTAMENT INDIQUEN QUE ELS PROCEDIMENTS ELS MARCA LA LLEI

mesos després, la policia l'anava a 

buscar al seu lloc de feina i el dete-

nia posteriorment, per haver parti-

cipat a la convocatòria del Consell 

de Ministres del 21 de desembre 

del 2018. Per aquesta causa, de la 

qual encara està pendent de rebre 

l'escrit de l'acusació,  podria aca-

bar entrant a la presó: "Si a mi em 

condemnen en el primer judici, 

hauria d'entrar a la presó en el 

cas que en el segon hi hagi una 

condemna", diu Bartés.

Unes 18 entitats i partits polítics 

molletans han signat un manifest 

demanant l'absolució del Brian. 

18/06 Pol Louis Reyes Klein (Mollet)

18/06 Zoe Valentina Alvarenga Jara (Mollet)

17/06 Jazlyn Amador Mora (Mollet)

15/06 Youssef Besinti 

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

06/07 Maria Esther López Quitela 78 anys

09/07 Mercedes Hervas Alfocea 87 anys

10/07 Maria Josefa Caro Menor 93 anys

10/07 Engracia Caballero Roman 72 anys

11/07 Pablo Almedrote Nuñez 84 anys

13/07 Javier Sánchez Pérez 44 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

La Covid protagonista 
de l'onzena gala de 
premis Vallès Visió

MOLLET. El canal Vallès Visió va 

celebrar divendres passat l’onze-

na gala de lliurament de premis a 

persones i entitats del Baix Vallès 

que durant l’últim any han des-

tacat per la tasca que han desen-

volupat. Els guardonats van ser 

l'hospital de Mollet, el CAP de Sant 

Fost-Martorelles, la colla gegante-

ra de Montmeló i el grup de volun-

taris Cuidem-nos Montornès. 

COMUNICACIÓ

SERVEIS

Millora de 

l'enllumenat del 

carrer Juan Ramón 

Jiménez

MOLLET. L’Ajuntament ha millorat 

l’enllumenat del tram final del car-

rer Juan Ramón Jiménez, al barri 

de Lourdes. Amb aquesta actuació, 

el carrer passa de tenir 13 punts 

de llum a 23. Els treballs han con-

sistit en la substitució de totes les 

llumeneres per models LED més 

eficients, sostenibles i ecològics, i 

de major qualitat lumínica. L’actu-

ació també ha comportat que s’ha-

gin substituït les columnes per mo-

dels actuals protegits amb pintura 

antiorins, i s’ha desplaçat alguns 

punts de llum. 
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MOLLET. L'ús del català per part del 

sector comercial de Mollet ha mi-

llorat en els últims 15 anys. Així ho 

revela l'estudi Usos lingüístics als 

establiments comercials. Ofercat 

2019 a la ciutat de Mollet del Vallès, 

elaborat per la Secretaria General 

de Cultura de la Generalitat i el 

Servei de Català de Mollet (CPNL), 

amb el suport de l'Ajuntament, en 

què s'analitzen indicadors com la 

retolació, la llengua oral, els webs 

i les xarxes socials d'una mostra 

representativa dels comerços de 

la ciutat. "Ens proporciona una 
fotografia de la situació i ens 
ajuda a planificar propostes 
per avançar en l'ús del català en 
aquest àmbit", explicava dilluns 

Pietat Sanjuan, directora del Cen-

tre de Normalització Lingüística 

del Vallès Oriental durant la pre-

sentació de l'estudi Ofercat.

En concret, s'ha analitzat una 

mostra de 431 comerços (393 a tra-

vés de set rutes pels principals ei-

xos comercials, 8 seccions de grans 

superfícies comercials i 30 parades 

del mercat). Una de les primeres 

conclusions és que el 87,9% dels 

establiments s'adeqüen a la Llei de 

Política Lingüística pel que fa a la 

normativa de retolació.

Per mesurar, l'estudi fa servir 

l'anomenat índex Ofercat, un indi-

cador lingüístic sintètic que mesu-

ra l’oferta de llengua catalana de 0 

a 100. L'estudi ha observat, d'una 

banda, l'ús del català en la retola-

ció identificativa (fixa) i informati-

va (aquella canviant com podrien 

ser horaris, rebaixes...). En aquest 

sentit, els establiments analitzats 

que usen el català en els seus rè-

tols fixos assoleixen un índex de 

77 sobre 100 –una puntuació que 

al Mercat Municipal s'enfila fins 

al 97– un índex d'ús de la llengua 

que es redueix al 67 en els cartells 

informatius. En tots dos casos, el 

percentatge s'ha incrementat res-

pecte a l'estudi Ofercat que es va 

fer a la ciutat el 2005, amb creixe-

ments que superen els vint punts. 

El català parlat
Un altre dels indicadors analitzats 

és l'ús oral de la llengua, tant  en 

l'inici de l'atenció al client –quina 

és la primera llengua que fa servir 

el venedor–, com en l'adequació 

de l'idioma en funció de la llen-

gua que usi la persona atesa. En 

aquest, cas, el comerç que es diri-

geix al públic en català en la prime-

ra atenció assoleix un índex de 39 

sobre 100. L'índex de comerciants 

que adeqüen la llengua si el client 

ha optat pel català puja fins al 59 

sobre 100.  "És important aquest 
nivell d'adequació de la llengua 
perquè ens permet veure qui-
na és la capacitat de la població 
per fer ús del català parlat", in-

dicava Vanessa Bretxa, del Centre 

de Recerca en Sociolingüística i 

Comunicació de la Universitat de 

Barcelona.

Per sectors, el que presenta més 

carències en l'ús del català, tant en 

els rètols com en l'ús oral, és l'àm-

bit de la restauració i l'hoteleria. 

En canvi, allà on el percentatge és 

més alt és el sector de l'alimenta-

ció (en retolació) i el de l'oci i la 

formació (en l'ús oral).

Pel que fa a l'ús del català als 

webs comercials i a les xarxes so-

cials, l'estudi conclou que només el 

32,4% dels establiments analitzats 

disposa de web o perfil de Facebo-

ok. D'aquests, només el 32% fan 

servir el català com a llengua d'inici.

Si es fa una comparativa entre 

els deu municipis analitzats per 

l'Ofercat el 2019, Mollet es troba 

a la mitjana (vegeu gràfics) amb 

un índex més alt pel que fa a la re-

tolació i més baix en l'ús oral del 

català.

Planificació de futur
La diagnosi que ofereix l'Ofercat 

permet que el Servei de Català de 

Mollet pugui planificar accions 

futures, encaminades a "impul-
sar l'ús del català amb accions 
formatives i de sensibilització", 

explicava la responsable del Ser-

vei de Català a Mollet, Montser-

rat Pocurull. Millorar la retolació 

identificativa en el sector del tèxtil 

i derivats; els rètols informatius 

en el sector de la restauració i l'ali-

mentació; la llengua oral en bars 

i restaurants, i fomentar l'ús del 

català en les eines digitals, són els 

objectius marcats. "La implicació 
dels establiments comercials 
és essencial, cal teixir compli-
citats amb els diferents agents", 

deia Pocurull, qui destacava la im-

portància del treball en xarxa.  

El català guanya presència en 
el sector comercial molletà

LLENGUA ES PRESENTA L'ESTUDI OFERCAT, SOBRE L'ÚS DEL CATALÀ EN RÈTOLS I EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC
L’expert respon

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.

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

Més autonomia i respecte 
a la voluntat per a les 
persones amb discapacitat
La lluita per anar recuperant 
els drets de persones amb 
discapacitat sembla que va 
donant els seus fruits. I és que 
s’acaba d’aprovar una refor-
ma legislativa que entre altres 
qüestions elimina les tuteles i 
les incapacitacions que es fe-
ien als jutjats, respectant més 
i millor l’autonomia d’aques-
tes persones, que sovint han 
vist com no es tenia en comp-
te la seva voluntat en qüesti-
ons com signar un contracte o 
disposar del propi patrimoni. 
La nova llei vol ser més res-
pectuosa i té una gran inci-
dència amb les persones amb 
problemes de salut mental, 
que eren les que més procedi-
ments patien.

Fins ara, els processos legals 
que se seguien respecte a les 
persones amb discapacitat 
implicaven que se’ls practi-
quessin reconeixements mè-
dics i forenses per determinar 
la seva situació, i acabava es-
sent un jutge qui dictava si la 
persona podia prendre les de-
cisions o aquestes passaven 
a mans d’un tutor. En aquest 
procés legal es fa el que s’ano-
mena una modificació de 
la capacitat d’obrar. Més de 
25.000 persones a Catalunya 
són sotmeses cada any a pro-
cediments judicials d’aquests 
tipus. El 90% dels casos es re-
solen traient l’autonomia per 
autogovernar-se de manera 
total o parcial de la persona. 

La nova llei, que entrarà en vi-
gor el proper 3 de setembre, 
i que preconitza preservar la 
voluntat de les persones amb 
discapacitat, elimina doncs 
les modificacions de la capa-
citat, les tuteles i les potestats 
parentals rehabilitades, però 

manté la figura del curador, 
si bé amb particularitats di-
ferents a les que hi havia fins 
ara. S’establiran els suports 
necessaris, potenciant els 
sistemes que permeten a la 
persona amb discapacitat 
poder manifestar la seva vo-
luntat, prioritzant-los davant 
els mecanismes judicials que 
si bé reformats seran neces-
saris per seguir establint fi-
gures com la curatela (que 
acostumarà a ser assistencial, 
i de manera excepcional serà 
representativa). La persona 
amb discapacitat participarà 
de manera activa en la petició 
de l’establiment d’aquests su-
ports. A partir de l’entrada en 
vigor de la llei ja no es modifi-
carà la capacitat d’obrar i cal-
drà revisar totes les sentènci-
es per adequar-les a la nova 
normativa. 

Conscients que la posada en 
marxa d’un nou marc legal 
obre també preguntes i amb 
la necessitat d’esclarir i apro-
fundir en alguns aspectes, 
des de Col·lectiu Ronda hem 
organitzat les Jornades Drets 
de les persones amb discapa-
citat per al proper 29 d’octu-
bre, una data en la qual ja es 
podrà començar a veure com 
s’està aplicant i què és tot allò 
que comporta aquest canvi 
de paradigma per a les per-
sones amb discapacitat, per a 
les seves famílies i també per 
als col·lectius i associacions 
que hi treballen i quines són 
les eines i mecanismes jurí-
dics que hi ha a l’abast. Tota 
la informació de les jornades 
la podeu trobar al web de Col-
lectiu Ronda. Les inscripcions 
són gratuïtes i es poden fer a 
jornadescapacitat@
cronda.coop
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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ENTREVISTA

Marc Candela

Alcalde de Martorelles

– Ha estat un mandat marcat per la pandèmia. Què ha 

estat el més complicat?

–El més difícil han estat dos punts bàsics, per una banda, 
com es comportava el virus i per l'altre, com podia afectar 
aquesta pandèmia a la nostra societat. Per abordar aquests 
aspectes el més complicat ha estat decidir com podíem in-
tervenir i quines accions havíem de fer i, al final, ens hem 
guiat per les indicacions que ens ha donat el Govern de 
la Generalitat.  Però ha estat complicat, perquè havies de 
prendre decisions que no sabies exactament com les havi-
es de prendre i com haurien d'arribar a la gent.
–Les últimes xifres no són bones. Quina és la situació 

a Martorelles i què creieu que des del govern local es 

pot fer perquè això no vagi a més? 
–Estem en el pitjor moment de Martorelles pel que fa a ca-
sos positius. No són casos complicats, però sí que és veri-
tat que tenim molt jovent positiu. És complicat, perquè el 
jovent està patint molt i en una època com és ara de final 
de cursos i d'estiu és molt complicat. Municipis petits com 
el nostre tenim poques eines, perquè moltes d'aquestes 
trobades s'acaben realitzant a cases, a piscines, fent un be-
renar... El meu parer és que s'han pres mesures d'obertura 
massa lleugerament que han abocat cap aquí. 
–De quina manera us ha condicionat la pandèmia el 

vostre projecte de govern?

–El nostre lema de campanya era Martorelles, un poble viu 

i al cap de mig any va esclatar una pandèmia que ens va 
recollir a tots a casa. El nostre lema era aquest, perquè 
volíem fer moltes activitats de caràcter cultural i social 
perquè la població de Martorelles participés, sortís al car-
rer i gaudís de les coses bones que té viure en un poble i 
compartir amb els teus veïns i veïnes, i això és el que més 
ens ha afectat. És cert que tenim un equip molt encarat en 
això i no ho hem deixat de fer durant la pandèmia, però no 
hem pogut fer les activitats que teníem plantejades al Sa-
fareig  o arreu del municipi com ens hagués agradat, amb 
tota la població que ens hagués agradat i totes les vegades 
que ens hagués agradat. 

“Més enllà de no fer el que havíem 
promès al 100%, estem satisfets 

amb aquests dos anys de mandat”
Després d'un any i mig marcat per la 

Covid-19, Marc Candela, fa un balanç 

positiu del seu mandat a l'equador de 

la legislatura. El batlle es mostra "satis-

fet" amb la gestió del seu govern i tot i 

admetre errors en el projecte de la Vinya, 

una de les obres cabdals del municipi, es 

compromet a depurar responsabilitats 

per vies legals i judicials

–I en l'execució dels projectes?

–A nivell d'execució de projectes o d'activitats d'obra, el fet 
de treballar a distància, ha fet que tot s'endarrereixi o costi 
més d'executar i això ha fet que a l'hora de resoldre-ho, 
alguns projectes s'hagin allargat en el temps. Però ara ja 
estem tornant a la normalitat i algunes coses ja s'estan agi-
litzant.
–Heu complert dos anys de mandat. Quina valoració 

en fa ara que esteu a l'equador de la legislatura?

–La valoració és complicada. Crec que principalment el 
que hem de valorar és la gestió de la pandèmia. Hem pogut 
ajudar econòmicament a la gent, no només amb els ajuts 
directes que hem ofert, sinó també amb els recursos de 
caire social que la ciutadania necessitava. Hem donat els 
recursos que les escoles necessitaven per atendre els in-
fants, els grups de criança per a les mares i els pares i tam-
bé l'atenció a la gent gran. El mercat municipal no ha dei-
xat de funcionar i no ha tancat cap comerç ni empresa per 
la pandèmia. En aquest sentit estem molt satisfets. Vam fer 
una línia d'ajuts i crec que ho vam aconseguir. Més enllà 
que no estem fent allò que havíem promès a les eleccions 
al 100%, perquè la pandèmia no ens ho ha permès, estem 
satisfets d'aquests dos anys.
–Fa un parell de setmanes s'aprovava en el ple la mo-

dificació del projecte de la Vinya, que us permetrà des-

encallar-lo, després de gairebé dos anys aturat. Què 

significa tirar endavant aquesta obra? 
–Per a nosaltres és molt important, perquè l'equipament 
és molt important per al municipi. L'espai l'ocupava anti-
gament l'envelat que cobria la necessitat social, cultural i 
lúdica del municipi i, per tant, mentre estem d'obres tenim 
una carència important d'espais. Això, per un cantó, l'altre 
és que és un edifici que està en un espai molt estimat pel 
municipi, que és Carrencà i que té un impacte important 
en el pressupost municipal i per tant, és important que 
puguem desencallar-lo i tornar a engegar les obres tan 
aviat com sigui possible. Paral·lelament, estem analitzant 
què ha passat, prenent les mesures correctores i buscant 
la responsabilitat en el fet que s'hagi hagut d'aturar i que 
hi hagi un increment de cost.
–En aquest sentit, durant el ple, mencionava una pre-

gunta que us havia fet un veí, de per què les obres im-

portants pel municipi acaben sempre encallant-se...

–Aquí, hi ha dos errors. Hi ha un error des de l'inici, que 
és decidir fer un concurs de projectes i no adjudicar a algú 
amb mèrits el projecte. Això ens acaba portant al fet que 
guanya el concurs un equip redactor que diu que el projec-
te val 2 milions d'euros, quan en realitat el que valia eren 
2,5 milions. A banda, des de l'Ajuntament tenim els serveis 
tècnics que tenim i l'anàlisi del projecte s'analitza, però no 
en profunditat ni al mil·límetre. Hi ha molts ajuntaments 
que el que fan en aquests casos és fer-lo analitzar per 
un despatx extern i nosaltres en primera instància no ho 
vam fer, després 
més endavant 
sí, per poder-ho 
resoldre, però la 
mentida aquesta 
es va continuar 
arrossegant i fins 
que no va estar 
avançada l'obra no es va començar a detectar que hi havia 
errors en el projecte, que hi havia coses que no estaven bé 
de mides ni ben calculades en el pressupost. 
–I com es va posar fil a l'agulla a això?

–Tot això s'ha solucionat amb modificacions al projecte i 
buscant professionals externs que ens assessoressin per la 
via legal i per la via constructiva al mil·límetre. Ara tornem 
a engegar i paral·lelament, el que sí que farem, és mirar 
quina responsabilitat tenen els arquitectes redactors so-
bre el fet que no van presentar la proposta com l'havien de 
presentar. Això ha portat uns danys i perjudicis al nostre 
municipi i intentarem recuperar aquest increment de cost 
i aquests perjudicis per vies legals i judicials, si cal.
–Quan està previst reactivar les obres?

–Som a principis d'estiu, si tot anés bé, de cara a la tardor 
haurien de començar les obres. 
–Si tot va com ha d'anar, quan està previst que pugui 

estar acabada l'obra?

–Queda al voltant de mig any d'execució, si els tempos van 
com han d'anar, l'obra hauria d'estar acabada, en un any, 

Queda mig any d'execució,

si els tempos van com haurien

d'anar, la Vinya hauria d'estar

acabada en un any
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ENTREVISTA

aj. martorelles

entre la primavera i l'estiu de l'any que ve.
–A banda de la Vinya, el passat mes de maig s'aprova-

va el procés per redactar el nou POUM. Quin projecte 

voleu per a Martorelles, tenint en compte que us regiu 

per un de fa més de 30 anys?

–El govern actual defensa un model urbanístic on volem 
continuar sent un poble, i per tant, defensem un creixe-
ment sostingut. Un dels principals problemes que hem tin-
gut amb el POUM ha estat que no s'han acabat d'executar 
certs sectors que haguessin sigut necessaris, perquè com 
ens ha passat en els darrers 20 anys, molt jovent del nostre 
municipi ha hagut de buscar habitatge fora i això és una 
cosa que no ens podem permetre. Amb aquest nou POUM 
volem generar més habitatge de forma moderada i perme-
tre una regeneració de l'habitatge actual. Alhora valorem 
el nostre entorn verd i buscarem la consonància entre els 
dos espais, però sobretot amb una idea clara de continuar 
sent un poble viu i no un poble dormitori.
–Quan està previst que el projecte pugui estar acabat?

–Un POUM és un procés llarg, preveiem tenir-lo acabat al 
voltant d'entre dos i tres anys.
–A banda d'aquest POUM, quins projectes voleu deixar 

enllestits o si més no començats durant el mandat?

–Començats, la reforma del barri antic, la passera des del 
carrer Comerç a l'entorn de Les Pruneres, que tot l'eix de 

l'avinguda Piera a Anselm Clavé sigui accessible, i alguns 
carrers perpendiculars, com el carrer Indústria. Aquest 
carrer uneix l'avinguda Piera amb el barri de Can Sunyer 
i trobem que aquest eix és molt important. També l'acces-
sibilitat entre el nucli urbà i la zona industrial, fent que els 
passos de la rotonda de Can Puig i la zona de Carrencà si-
guin passos segurs. A nivell educatiu, continuar la reforma 
a les escoles perquè hi hagi més matriculació i finalment, 
voldríem tenir lligats els terrenys del futur pavelló, així 
com la redacció del seu projecte.
–Com està aquest projecte del nou pavelló?

–El projecte està aturat, perquè els terrenys encara no els 
tenim, estem acabant de negociar amb la propietat actual 
com aquests terrenys passen a ser municipals.
–I pel que fa a la reforma de l'Ajuntament?

–La idea era reformar l'Ajuntament, però la pandèmia ha 
paralitzat aquest projecte, és l'únic que ha paralitzat. Per 
terminis i per disponibilitat pressupostària creiem que és 
més necessària la reforma del barri antic. Fent una anàli-
si de com evoluciona el món del treball creiem que hem 
de repensar com redimensionar el nostre ajuntament. 
Hem de valorar com s'ha de fer aquesta reforma, tenint en 
compte que els espais de treball han canviat. Creiem que 
potser el projecte pot ser més reduït i diferent, sobretot 
en els espais de treball com s'havien plantejat abans de 

la pandèmia. Mentre analitzem això, el projecte quedarà 
aturat.
–Fa un any vau engegar el servei d'ocupació mancomu-

nat de la Serradora. Com està funcionant?

–A nivell de xifres d'ocupació, les dades són bones a Mar-
torelles, tornem a estar amb índex d'abans de la pandèmia 
i en aquest sentit estem satisfets. Veurem com es compor-
ten les dades d'atur en els pròxims mesos, després de la 
contractació temporal de l'estiu que fa que les dades si-
guin força bones, potser les millors dels darrers anys. Així 
mateix, el projecte de la Serradora és un projecte que ens 
creiem, que està funcionant bé, però que podria funcionar 
millor i ara amb els altres municipis que conformen el pro-
jecte (Sant Fost i Santa Maria) estem repensant com millo-
rar el servei que tenim que creiem que és bo, però que ha 
d'oferir més recur-
sos a les persones 
que cerquen feina.
–Quines millores 

són aquestes?

–És un tema de ges-
tió interna, de tenir 
el personal adient i 
de coordinació interna. Hi ha algunes àrees de treball a les 
que no estem acabant d'arribar i volem repensar la ges-
tió per donar formació no només a les antigues escoles de 
Martorelles, sinó també al Safareig. 
–Com es presenta la festa major?

–Amb aquest augment de casos estem analitzant com que-
darà, però la idea és fer una festa major, pel que té a veure 
amb el nombre d'activitats, igual que una festa major nor-
mal, però hi ha altres aspectes de la festa com poden ser els 
xiringuitos i la fira que estem pendents de com evolucioni 
la pandèmia. La intenció inicial és que hi fossin, acotant els 
espais potser, però això anirà en funció de com evolucioni 
la pandèmia els dies abans de la festa.
–Quina valoració en fa de l'oposició que estàs tenint?

–En general, una valoració d'una oposició responsable, 
que ha entès la dificultat de la pandèmia i de la situació 
que ens ha tocat viure, també amb el tema de la Vinya.
–Encara queden dos anys, però es planteja tornar a 

presentar-se a les pròximes eleccions?

–Encara queda temps i poden passar moltes coses, però jo 
sempre he dit que un alcalde ho ha de ser 10 o 12 anys i la 
meva intenció seria tornar-me a presentar amb tot l'equip 
o amb part de l'equip.
–Part de l'equip?

–L'any 2019 ja vam incorporar bastant gent jove i segura-
ment a aquesta gent li donarem més protagonisme i algu-
nes persones que n'han tingut més en els darrers anys, ja 
siguin regidors o no, potser passaran el relleu a algú. Però 
això ho acabarem de parlar durant aquests dos anys que 
falten. El més important no és la candidatura, sinó conti-
nuar treballant pel bé del municipi i governar com la ciu-
tadania ho requereix.  anna mir

La idea era reformar 

l'Ajuntament, però la 

pandèmia ha paralitzat

aquest projecte
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El teixit empresarial de la 
comarca es redueix un 7%
La comarca del Vallès Oriental va 
tancar el 2020 amb 869 empreses 
menys, una variació interanual del 
-7%, segons les dades de la Cam-
bra de Comerç. La Covid-19 va 
comportar que la comarca passés 
de tenir 12.498 comptes de co-
tització actius a tenir-ne 11.629. 
Aquesta reducció va ser sensible-
ment inferior a la registrada pel 
conjunt de Catalunya, on el teixit 
empresarial es va contraure un 
7,9%, traduint-se en 20.480 em-
preses menys.

Les afiliacions a la Seguretat So-
cial segons la residència padronal 
van disminuir un 0,7% interanual 
i l’atur registrat va augmentar un 
22,4% respecte al 2019 i es va si-
tuar en 26.537 persones aturades. 
Amb tot, aquests dos indicadors 
no van caure tant com la mitjana 
de la resta de la demarcació.

Aquestes són les principals 
conclusions a nivell comarcal de 
la Memòria econòmica de Cata-
lunya 2020 elaborada pel Consell 
de Cambres de Catalunya. Segons 
l'anàlisi que fan des de la Cambra, 
la crisi de la Covid-19 ha tingut un 
impacte molt més desigual que cri-
sis anteriors, ja que en aquest cas 
els efectes s'han concentrat parti-
cularment en l'hostaleria, l'oci, el 
comerç i el transport, en les àrees 
geogràfiques amb més turisme es-
tranger i en aquelles empreses de 
menor grandària.

Una altra de les conseqüències 
de la Covid-19 és que "ha estat 
un accelerador de tendències, 
com la requalificació del mercat 
laboral –amb un augment del pes 
de les ocupacions tècniques de més 
qualificació del 37%– i la transfor-
mació digital de les empreses". 

MOLLET. El diputat al Parlament de 
Junts per Catalunya i expresident de 
la Cambra de Comerç de Barcelona, 
Joan Canadell, va visitar Mollet, con-
vidat per l'agrupació local de Junts. 
Canadell va estar acompanyat, entre 
altres, per Olga Vilaseca, coordina-
dora de l'agrupació local i el presi-

dent de l'Agrupació d'Industrials del 
Baix Vallès, Joan Moretó. La trobada 
va servir per intercanviar reflexions 
amb membres i simpatitzants del 
partit i conèixer la realitat comercial 
del municipi. "El comerç ha patit i 
encara pateix aquesta crisi. Qui 
més qui menys ha quedat afectat 

però hi ha optimisme per tirar 
endavant", deia Canadell, qui re-
cordava les mesures de suport del 
Govern català al sector econòmic i 
la importància de reconvertir els 
negocis. 

Sobre la recepta per ajudar a 
sortir el sector comercial de la 

Canadell: "Part dels clients del 
petit comerç ha de ser digital"

ECONOMIA  EL DIPUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA I EXPRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ VISITAVA DIVENDRES MOLLET CONVIDAT PER L'AGRUPACIÓ LOCAL

Per augmentar les 
vendes hauríeu de millorar 

la comercialització 
i obrir noves línies 

de negoci.

Ens estan baixant 
les vendes..

Com podríem fer 
perquè aquesta 
nova activitat 

tingui viabilitat?

És imprescindible 
que feu estudis 

econòmics per a les 
noves línies de negoci 

i inversions.

Què podem 
fer perquè no 

ens tornin 
a baixar les 

vendes?

Implementeu eines 
de seguiment econòmic 

adaptades al vostre negoci, 
amb indicadors clau que 

us puguin ajudar a treballar 
més i millor.

La pandèmia ha frustrat moltes de les vostres activitats 
per la dificultat d’aplegar gent? 

Heu hagut de cancel·lar tallers, sortides, visites, 
cursos o esdeveniments presencials i han baixat 

els vostres ingressos? 
Les reduccions d’aforament han afectat 

els vostres ingressos?

Necessiteu un pla de viabilitat 
econòmica i financera!

Consulteu el catàleg “CONSOLIDEM-NOS. 
Assessoraments a la consolidació de cooperatives” 

 L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
us pot ajudar.

Com finançarem 
aquesta nova 

activitat?

Consolida’t amb l’Ateneu Cooperatiu 
DEL VALLÈS ORIENTAL

Hauríeu de fer 
un estudi dels fons 

disponibles per demanar 
diners o finançament 

a la banca ètica.

l.ortiz

PASSEJADA  Canadell (dreta) amb Olga Vilaseca i Joan Moretó de l'AIBV

LA CAMBRA DE COMERÇ PRESENTA LA MEMÒRIA INTERANUAL

crisi, Canadell destacava la impor-
tància del desenvolupament de 
la Llei de les Àrees de Promoció 
Econòmica i Urbana (APEUs), que  
estableix les bases d’un nou model 
de gestió basat en la col·laboració 
publicoprivada en àrees de con-
centració d’activitat empresari-
al, ja sigui de caràcter comercial, 
turístic, industrial i de serveis. 
"És important perquè ajuden a 
tirar endavant i dinamitzar zo-
nes concretes, com podria ser el 
centre de Mollet. Hem de fomen-
tar que el ciutadà posi en valor 
el comerç de proximitat i que no 
es perdi aquest apropament al 
comerç tradicional que s'ha do-
nat amb la pandèmia", apuntava. 

Sobre l'amenaça de les grans pla-
taformes de distribució, Canadell 
considera que la logística i les grans 

distribuïdores hauran de conviure 
amb el petit comerç. "Hi ha part 
del petit comerç que està assu-
mint una part d'aquest incre-
ment de la venda on-line. De fet, 
el petit comerç ha de buscar una 
part de la seva venda a través del 
comerç digital i els que no ho han 
fet ho hauran de fer", asseverava.

A banda del sector comercial, Ca-
nadell també destacava el pes de la 
indústria, però alertava dels reptes 
per donar resposta al sector en un 
futur. "Ha de venir més indústria, 
però no és la d'abans, és molt 
més tecnificada, amb menys ne-
cessitat de mà d'obra,però amb 
una necessitat de personal més 
qualificat, per tant hem de for-
mar millor els nostres joves i re-
ciclar els grans en noves tecnolo-
gies", concloïa.  
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Fem Vallès reivindica el pes industrial del 
Vallès com el més important del sud europeu

ASSOCIACIONISME  L'ENTITAT INTEGRADA PER UNA DESENA D'AGENTS HA TRASLLADAT LA SEU CENTRAL AL VALLÈS ORIENTAL ECONOMIA SOCIAL 

VALLÈS ORIENTAL. FEMVallès forma-

litzava dijous de la setmana passada 

el pas de plataforma a associació, 

“un pas lògic fruit del creixement 

i de la col·laboració durant deu 

anys de les entitats que en for-

mem part”, deia el president de 

Cecot i de FEMVallès, Antoni Abad. 

L’associació, integrada per una dot-

zena d’entitats, patronals, sindicats, 

col·legis professionals i agents eco-

nòmics del Vallès Oriental i l’Occi-

dental, ha de facilitar la interacció 

amb la política, participar en la defi-

nició del model territorial i ser “pa-

lanca de canvis” en la reivindicació 

del pes del Vallès.

“Som la regió manufacturera i 

exportadora més important del 

sud d’Europa”, recordava Abad. 

“El Vallès Oriental i l’Occidental 

sumen 1,3 milions d’habitants, 

menys que Biscaia o que Barce-

lona, i aquestes dues tenen una 

centralitat pròpia, amb poder po-

lític, consorcis i estructures que 

donen força a les seves empreses 

i a la qualitat de vida dels seus 

habitants”, afegia Manel Larrosa, 

urbanista de la junta de FEMVallès.

Dèficit d’infraestructures
Abad assegurava que el dinamis-

me industrial i econòmic dels dos 

vallesos “no ha anat acompanyat 

de les inversions necessàri-

es al territori”, unes inversions 

que, segons deia, “tindrien molt 

retorn”. Larrosa exposava la si-

tuació global de les inversions 

en infraestructures al Vallès, que 

qualificava de deficitàries. “Els 

últims 10 anys hem pressionat 

per millorar-les, però no hem 

avançat gaire”. L’entitat lamenta 

que “hi ha una visió de metrò-

poli que ens exclou”, massa cen-

tralista, amb una “concentració 

d’inversions a la capital”. Per 

això aposta per un canvi de model 

metropolità, “més integrador”, 

que compti amb la participació del 

teixit productiu de la perifèria. 

Un dels canvis que persegueix 

FemVallès és deixar enrere el mo-

del de corones metropolitanes i 

fer divisions per districtes, com la 

majoria de ciutats importants del 

món. I fer que aquests districtes 

tinguin força per si mateixos, par-

ticipant i aportant competitivitat. 

“No podem ser segona corona 

ni un mer polígon de perifèria, 

sinó que hem de ser centre a 

tots els efectes”, deia Larrosa, qui 

insistia en la necessitat d’una cen-

tralitat pròpia, independent del 

pol d’atracció de Barcelona. 

La seu de la UEI a Granollers serà 

alhora la seu de la nova entitat. Jo-

aquim Colom, secretari de FEMVa-

llès, explicava que aquesta és una 

“aposta ferma de l’associació per 

desmuntar el mite que Sabadell 

i Terrassa es mengen Granollers 

i Mollet”. I afegia: “Això beneficia 

la comarca que té més necessitat 

d’infraestructures, tot i ser un 

dels motors productius de Cata-

lunya”.   xavier lloreda

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental ha engegat una nova ini-

ciativa per promoure l’assessora-

ment de consolidació a cooperati-

ves i entitats de l’Economia Social 

i Solidària de la comarca. Es tracta 

de dues tires còmiques que repre-

senten situacions reals que mol-

tes empreses estan patint, encara 

més actualment amb l’agreujant 

de la pandèmia i les conseqüèn-

cies econòmiques que se n’han de-

rivat. L’Ateneu Cooperatiu recalca 

la importància per a les empreses 

de "rebre un assessorament 

que sigui expert i extern. Les 

tècniques de l’Ateneu poden 

acompanyar els projectes per 

identificar aquelles pràctiques 

que estan funcionant i aquelles 

altres que es poden millorar, 

així com per detectar-ne opor-

tunitats de futur", asseguren. El 

servei d’acompanyament per a la 

consolidació és gratuït, així com la 

resta d’assessoraments i d’activi-

tats que ofereix l’Ateneu Coopera-

tiu del Vallès Oriental. 

Acció de l'Ateneu 
Cooperatiu per 
consolidar projectes 
a la comarca

x.l.

A LA NOVA SEU  FemVallès tindrà el centre neuràlgic al Vallès Oriental
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OPINIÓ

Les infraestructures ferroviàries tenen un procés lent de planificació i 

execució, i suposen un gran esforç financer. Tot això és cert, però són també 

una peça clau en el desenvolupament econòmic i social dels territoris, un 

aspecte que, si més no, a Catalunya sembla que l'Estat ha tingut poc en 

compte. La nova ministra de Transports i Mobilitat encetava el seu mandat 

amb un anunci transcendent per al Vallès Oriental i, de fet, per al conjunt del 

país. Finalment, Adif ha licitat les obres del desdoblament del tram de la línia 

R3 entre Parets i la Garriga, un primer pas per a una adequació que hauria de 

ser integral en aquesta via de Rodalies, amb velocitats iguals a la de fa un 

segle i incidències constants al llarg del seu recorregut. Fa dècades que des 

dels municipis afectats es reclama aquesta duplicació de via, que permetrà 

augmentar freqüències, si més no de Barcelona a la Garriga. Això sí, anant bé, 

no serà una realitat fins al 2024. L'anunci triomfal de Sánchez –Raquel– és 

benvingut, però arriba tard; amb retard, com el tren.

DESDOBLAMENT EL 2024?

Editorial

Promou:
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ues notícies es llegeixen millor 

que una. Amb pocs dies de dife-

rència un tribunal considerava 

els menors estrangers no acom-

panyats com un important “problema soci-

al” i un noi era assassinat amb una pallis-

sa per odi LGTBI a A Coruña. Tot plegat se 

suma a un degoteig constant d’agressions 

de tot tipus –no només de mera violència 

física– a dones, immigrants i dissidents de 

gènere, sexe o orientació sexual. En aquest 

cas, ens colpeja la coincidència de la vali-

dació institucional del descarnat discurs de 

l’odi amb la brutalitat més inhumana, tot i 

que no és un fet aïllat.

Encara ressonen, amb motiu del recent 

Orgull LGTBI, des de lemes cuquis com “es-

tima qui vulguis” que bé podrien sortir a 

una pel·lícula Disney fins a crides condes-

cendents a la tolerància de qui no assumeix 

ni comparteix però s’inclina cap al perdó i 

laissez faire. Lletanies que es contraposen 

equivocadament a la bèstia ultradretana 

que mai s’ha extirpat d’aquest país, només 

hivernada per una Transició maldestra que 

no va fer net, i que té tota la impunitat d’ar-

ticular veritables catilinàries farcides d’odi 

cap a la diferència. Aquesta impunitat es 

veu emparada per unes institucions sem-

pre tèbies, entre el temor i el passotisme, 

d’unes elits sempre llunyanes als proble-

mes reals de la gent. Però dita empara del 

discurs d’ultradreta també es fonamenta 

en la indiferència i l’assumpció de discur-

sos edulcorants i condescendents que no 

tenen res a veure amb les aspiracions dels 

col·lectius que sempre han estat perseguits 

i oprimits. Si bé no ha afavorit gens el fet 

que el nostre sistema ha sabut cooptar-ne 

elements i “acceptar” aquells qui més 

s’apropen als patrons de domini –el xeic 

turista en front de l’immigrant de la bas-

tida, el gai opulent vers lesbianes o trans, 

la dona empresària assimilada al lideratge 

masculí vers la dona que lluita des de la 

cura i l’escolta-, és ben evident que hi ha un 

interès per a mantenir oprimit sempre tot 

allò que no s’acosta als estàndards socials 

gestionats i controlats per administracions, 

institucions religioses, elits econòmiques i 

d’altres estructures de domini.

Els debats de merda sobre les intencions 

de l’agressor –per exemple, coneixia o no 

la víctima?– generalment acaben orien-

tant-se al seu descàrrec i fins i tot a la culpa 

de l’agredit –“havia begut”, “què hi feia el 

mort a aquelles hores?”, “Segur que ha co-

D

CRIDA A LA GENT TÈBIA

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

mençat primer”, “es vesteixen com putes”, 

“l’agressor se sentia frustrat davant l’altre 

i normal que l’ataqués”, “havia begut”, “que 

s’hagués quedat al seu país”...– i les paste-

tes que es fan amb les circumstàncies aca-

ben tapant el fonament de l’agressió: no és 

qüestió de les conductes, sinó que l’atac 

s’efectua contra allò que s’és i a vegades, 

s’exerceix. Tothom ja estima qui vol i com 

vol, amb dificultats o sense, però es perd 

de vista que s’estima segons com s’és, no 

com es tria. I la tolerància només és un 

eufemisme referit a la contenció de la no 

acceptació i fins i tot, de l’odi.

Per tant, no perdem el temps amb els 

executors directes de la violència: sovint la 

seva defectuosa socialització no els ha dei-

xat altres opcions que ser sicaris de la ul-

tradreta, lgtbifòbics, masclistes o xenòfobs, 

i expressen allò que són. Però entre tots i 

totes podem capgirar-ho tot garantint que 

l’odi ja no té cabuda a la nostra societat. 

Com? Molt fàcil: extirpant i enterrant l’escò-

ria ultradretana que no només aclofa el seu 

cul a les institucions públiques –governs, 

tribunals, etc–, sinó que s’infiltra com un 

verí als discursos, a voltes conscients i a 

voltes inconscients i no malintencionats, 

dels mitjans de comunicació, institucions 

religioses i col·lectius que adopten actituds 

discriminants entre d’altres. Hem de deixar 

de tenir-los por i suportar-los i cal enfron-

tar-los sense termes mitjos.

Això va sobretot per a la gent pusil·làni-

me i tèbia. Cal que entengui que el fonament 

veritable de la convivència, davant d’un 

epidèrmic “estima qui vulguis” o d’una es-

túpida tolerància, és garantir la lliure auto-

determinació personal en tots els aspectes: 

l’ús i gaudi del propi cos, la pell i l’accent, la 

creença, el sexe, el gènere, l’orientació sexu-

al, i moltes altres expressions de la diferèn-

cia o la dissidència. Sense això, no hi haurà 

tampoc pau social: si les persones tèbies no 

paren els peus a la ultradreta, els altres no 

deixarem d’existir i si la societat inequívo-

cament no ens empara, no renunciarem al 

llançament de llambordes com a Stonewall.

Prou victimització, prou queixa i esca-

rafalls. No ens atenim a més circumloquis 

o justificacions. Estan fent la vida impos-

sible a moltes persones i fins i tot, les as-

sassinen. La gent no ha de tornar a casa, 

a l’armari o al seu país: són les rates de la 

ultradreta i el seu odi qui han d’escolar-se 

per la claveguera, com qualsevol por-

queria. Som-hi.

lguna cosa no deu anar bé, i a 

falta d’una anàlisi en profun-

ditat, més enllà del que tenim 

al davant, el que no va bé resta 

invisible, amagat, inconscient 

però ens condiciona el dia a dia, el compor-

tament, les decisions que prenem.

Tots tenim aquest espai inconscient fet 

de vivències, sentiments que hem reprimit, 

perquè fer-los presents i acceptar-los seria 

més dolorós, si més no en la fantasia que 

hem construït. Però sense ser-ne conscients, 

l’inconscient ens condiciona, pot ser el mo-

tor de molts actes als que atribuïm explicaci-

ons superficials per quedar tranquils i man-

tenir-lo en l’anonimat. I no som conscients 

que aquesta inconsciència pot ser l’enemic.

Si parlem del col·lectiu social, com es com-

plica! Les coses no van bé. Busquem respon-

sabilitats de la manera més còmode, menys 

dolorosa, superficial i que suposa menys 

esforç. Les causes de la cinquena onada te-

nen a veure amb el comportament d’alguns 

joves, amb els polítics que no prenen les de-

cisions correctes, amb el virus que muta de 

manera incontrolable... I és cert que en són 

causes. Però, i si poguéssim fer una anàlisi 

profunda entrant en l’inconscient social?

La salut social està malmesa. Potser al-

gun virus que no interessa detectar ni des-

xifrar-ne el genoma l’ha infectat. Mantenim 

el culte desmesurat als diners amb una 

A

UNA PANDÈMIA 
INCONSCIENT

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

transmissió comunitària, una pandèmia 

inconscient. La competitivitat patològica 

fins al punt d’anar obrint pas a cops de 

colze o trepitjant el coll del veí si cal, igno-

rant allò que es diu solidaritat i fent de la 

paraula jo unes majúscules repetidament 

embafadores: JO i JO i JO. La mediocritat 

s’imposa sobre la cerca de la millor excel-

lència possible: treballs mal començats i 

mal acabats que demostren falta d’interès 

pel compromís. Què se n’ha fet de les pa-

raules responsabilitat o límit o tolerància 

de la frustració? Quin buit de contingut 

trobaríem si  féssim un qüestionari de les 

seves definicions? 

Potser si goséssim entrar en allò que no 

volem saber veuríem que trontollen les 

bases, l’educació en la responsabilitat, en 

ser capaços de sentir i de tenir l’empatia 

pels sentiments dels altres, l’educació en 

la satisfacció de les coses ben fetes, en el 

compromís i en la llibertat personal i el 

respecte de la llibertat dels altres. Potser 

els pilars bàsics de la convivència no estan 

ben consolidats i segueixen derives sense 

rumb. Potser, també, és aquesta la pan-

dèmia de la qual no som apropiadament 

conscients, ens condiciona i cal aturar.

Potser els pilars bàsics 
de la convivència no estan 

ben consolidats i segueixen 
derives sense rumb
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L'estatal de Superbike al CircuitEl santfostenc Éric Pérez jugarà el Mundial 
El Circuit de Barcelona-Catalunya rep el cap de 
setmana el Campionat d’Espanya de Superbike 
(ESBK). La instal·lació ha posat a la venda 
entrades per a l'esdeveniment a 10 euros, que 
garanteixen l'accés els dos dies de cursa.

El santfostenc Éric Pérez, jugador del Real Betis, ha estat inclòs en 
la llista de 18 jugadors de la selecció espanyola de futbol sala que 
disputaran el Mundial de Lituània, que tindrà lloc del 12 de setembre 
al 3 d'octubre. La concentració d'Espanya s'iniciarà el pròxim 24 de 
juliol a Madrid i consistirà en disputar diversos amistosos. 

MOLLET DEL VALLÈS. El Recanvis 
Gaudí Mollet ja coneix el full de 
ruta de la temporada històrica 
que afrontarà el pròxim curs es-
portiu a la Leb Plata. La federació 
espanyola va publicar dimarts el 
calendari de la temporada 2021-
2022 dels dos grups de la catego-
ria de bronze i els molletans s'es-
trenaran a la pista del Sant Antoni 
Ibiza Feeling, el cap de setmana 
del 9 i 10 d'octubre. 

El primer duel dels molletans al 
renovat Pavelló Plana Lledó serà 
en la segona jornada del campio-
nat, tal com havia demanat el CB 
Mollet per guanyar una setmana 
més per a l'execució de les obres 
de la instal·lació. El primer duel 
on l'aficionat molletà gaudirà de 
la Leb Plata serà el 16 i 17 d'octu-
bre contra l'Albacete Basket.

L'última jornada, a domicili
L'última jornada de la primera 
volta tindrà lloc el 8 i 9 de gener 
a casa contra El Ventero CBV, és 
a dir, que en l'última jornada de 
la segona volta el 10 i 11 d'abril, 
que podria ser una setmana clau 
en els insteressos classificatoris, 
els de Josep Maria Marsà jugaran 
com a visitants. L'únic derbi català 
que hi ha en la categoria es viurà 
en les jornades 12 i 25. Pel que fa a 
les fases d'ascens, es començaran 
a disputar amb els vuitens de final 
a partir del 17 d'abril. 

BÀSQUET | Leb Plata  EL PRIMER PARTIT AL PLANA LLEDÓ SERÀ CONTRA L'ALBACETE BASKET A LA SEGONA JORNADA DE LA LLIGA

cb mollet

El Recanvis Gaudí s'estrenarà  
a la Leb Plata a Eivissa

El CB Mollet lluitarà en la seva 
primera temporada en la divisió 
de bronze contra Safir Fruits Al-

ginet, Valencia BC, Mi Arquitec-
to CB Benicarló, de la Conunitat 
Valenciana; Albacete Basket, El 

MOLLET. El CB Mollet ha posat en 
marxa la nova campanya d'abona-
ments per veure els partits de la 
Leb Plata de la temporada 2021-
22 del Recanvis Gaudí. L'entitat 
molletana ha posat a la venda un 
abonament general de 40 euros, 
que inclou poder assistir als 13 
partits de la fase regular i en cas 
d'haver-hi promoció d'ascens o 
descens. També inclou altres op-
cions, com ara l'abonament júni-
or, de 25 euros, que va adreçat a 
nascuts entre el 2004 i el 2010, 
entrenadors del club i jugadors 
majors d'edat; i l'abonament fa-
miliar, de 60 euros, que permet 
l'entrada del pare i la mare i fills 
menors d'edat. 

A banda dels abonaments, el 
club estipula el preu d'entrada als 
partits de públic general a sis eu-
ros; del soci del club, a quatre eu-
ros; i d'entrada júnior, a tres eu-
ros. A més, l'entrada serà gratuïta 
per als menors de 12 anys sempre 
que vagin acompanyats amb un 
major de 18 anys. "En aquesta 

primera temporada s'ha op-

tat per uns preus per sota dels 

imports dels altres clubs de la 

categoria amb la voluntat que 

pugui assistir el màxim de gent 

i la ciutat visqui bàsquet d'alt 

nivell i recuperi l'essència del 

passat de finals dels anys se-

tanta a la primera divisió naci-

onal", informa el club. 

Campanya de 
nous abonaments 
del CB Mollet 

El segon equip masculí del CB Mo-
llet baixarà a la Segona Catalana. La 
direcció esportiva del club va decidir 
renunciar a la Copa Catalunya després 
d'aconseguir l'ascens a la Leb Plata. El 
filial masculí porta unes temporades a 
la Copa Catalunya, que és la divisió que 
està just per sota de la Lliga d'EBA, i ara 
ha volgut reestructurar els seus sèni-
ors per seguir potenciant la formació 
de jugadors. "Quan el club va decidir 
no fer el segon equip a Copa, tenia el 
dubte de fer-ho a Primera Catalana. 
Juntament amb el vicepresident i el 
coordinador vam veure que si anem 
a Primera hi havia quatre jugadors de 
Mollet, i a Segona, dotze, llavors, vam 
pensar que millor era estar a Sego-
na Catalana", diu Josep Maria Marsà, 
gerent del CB Mollet, que afegeix: "Jo 
prefereixo tenir un segon equip més 
arrelat al club i que sigui un sènior 
més proper, que no pas un Primera. 
Quin problema pot haver-hi?  Si hi ha 
lesions a Leb Plata, tirar de l'equip de 
la Segona Catalana serà difícil, però 
crec que hem fet coses més dificils 
que no pas aquesta". El nou tècnic del 
filial serà Óscar Recio, que també és el 
coordinador masculí. 

EL FILIAL MASCULÍ 
BAIXA DE COPA A LA 
SEGONA CATALANA

Ventero CBV i Globalcaja La Roda, 
de Castella-la Manxa; Real Canoe i 
Zentro Basket Madrid, de Madrid; 
Hestia Menorca i Sant Antoni Ibiza 
Feeling, de les Illes Balears; Car-
tagena CB, de Múrcia; Herbalifa 
Grahn Canaria, de les Illes Canàri-
es, i el català del Cornellà.  jl.r.b.

Ignasi Belver, primer reforç
El Recanvis Gaudí Mollet ha incorporat el primer reforç de la plantilla de 
la Leb Plata amb l'ala-pivot Ignasi Belver, que procedeix del CB Cornellà, 
que també milita a la categoria de bronze del bàsquet estatal. El jugador, 
de 26 anys, ja havia coincidit amb el tècnic Josep Maria Marsà durant la 
seva etapa amb el Collblanc, de la Lliga d'EBA. La temporada passada a Leb 
Plata, Belver va ser un dels jugadors habituals en l'equip de Cornellà amb 
una mitjana de 18 minuts per partit i una anotació de 5 punts. El jugador 
tanca una etapa de dues temporades al conjunt del Baix Llobregat, on 
en fa dues va celebrar un ascens a la categoria de bronze. Anteriorment, 
va militar al Collblanc d'EBA i al JAC Sants -on es va formar-, també 
en categoria EBA i Copa Catalunya. El club té pendent fitxar quatre 
jugadors més i anunciar la renovació de sis jugadors. 

Massa social
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MOLLET. "Volem estendre altre 
cop la mà a totes les persones 
que estimen el club, indepen-
dentment que discrepin amb 
l'actual junta", diu en un comu-
nicat el CF Mollet UE, que res-
pon Feliu Tura, de Salvem El CF 
Mollet: "Estem molt contents 
que la directiva s'obri al dià-
leg". Aquestes declaracions són 
conseqüència de l'últim capítol 
judicial entre totes dues parts 
després que el jutjat d'instrucció 
número 1 de Mollet hagi resolt el 
sobreseïment i arxivament d'una 
denúncia de Feliu Tura per false-
dat documental de la seva dimis-
sió com a president del CF Mollet 
UE el juliol del 2018. 

Des d'aleshores, les dues parts 
han fet una batalla judicial, que fa 
pocs dies sembla haver acabat. "El 
jutjat reconeix que la denúncia 
no té fonament, ja que el que 
va efectuar el representant del 
club fou complir amb l'expressa 
voluntat dimissionària i de des-
vinculació de l'esmentat presi-
dent [Feliu Tura], a la Federa-
ció", informa el club molletà, que 
afegeix: "Hem de buscar punts 
de trobada en lloc de motius de 
conflictes". Tot i que, la nota del 
club molletà considera que des de 
Salvem El CF Mollet "es confon la 
legítima discrepància, i el seu 
dret a intervenir en els òrgans 
del grup, principalment l'As-
semblea, i postular-se en unes 
properes eleccions, amb un se-
guit d'actuacions que suposen 
una sèrie d'injúries i calumnies 
que menystenen al club i a les 
persones que el representen". 
Per tot plegat, el mateix president 
del CF Mollet UE Jordi Candela es 

FUTBOL  EL CLUB PREPARA UN PARTIT AMB LA MOLLETENSE CONTRA LA COVID PER RECAPTAR DINERS

El CF Mollet UE i la plataforma 

Salvem El Mollet llimen asprors

FUTBOL SALA  PATEIX UN DESCENS COMPENSAT DE LA FCF

SANT FOST. El FS Barri Can Calet 
havia aconseguit a la pista la sal-
vació a la Divisió d'Honor Cata-
lana després d'una temporada 
atípica i irregular. Un bon tram 
final dels santfostencs els va per-
metre en l'última jornada guanyar 
l'Sporting Montmeló (7-4) i salvar 
la categoria en l'11a posició. Tot i 
que durant el cap de setmana pas-
sat, el club va veure que l'equip 
havia descendit.

"Dilluns, la federació va con-
tactar amb nosaltres. El nostre 
coordinador, Jordi Ruiz, va as-
sistir a la reunió en la qual tot 
es va aclarir. Encara que sembli 
mentida l’excepció a la normati-
va es va complir amb nosaltres: 
feien falta sis circumstàncies 
perquè un equip classificat en 
11a posició perdés la catego-
ria... i es van donar totes! És un 
fet tan excepcional que ningú 

El FS Barri Can Calet baixa  

a la Primera Catalana
recorda un cas similar, però la-
mentablement, nosaltres les 
complíem totes", informa en un 
comunicat el president del club, 
Xavi Cuní, que lamenta el descens: 
"La plantilla ja estava dissenya-
da amb 12 jugadors fixos més 
dos que havien de resoldre al-
guns problemes laborals i d’es-
tudis per continuar. Ara no serà 
fàcil mantenir els acords, ja que 
és probable que alguns futbolis-
tes marxin per seguir jugant en 
categories superiors".

El club tanca una etapa daurada 
de deu anys a la Divisió d'Honor 
Catalana, tot i que per a la direc-
tiva podria haver una mínima op-
ció de salvar-se. "Esperarem uns 
quants dies per saber si hi ha 
una renúncia d’un club que pro-
voqués la nostra permanència", 
assenyala Cuní, tot i que ara per 
ara el descens és un fet.  jl.r.b.

ARXIU

EQUIP  La plantilla santfostenca abans d'un partit d'aquesta temporada

ARXIU

Un derbi solidari l'11 de setembre

El CF Mollet UE i la UD Molletense jugaran un partit amistós l'11 de 

setembre per recaptar diners per combatre la Covid-19. Els dos primers 

equips masculins de totes dues entitats es veuran les cares al Camp 

Municipal del Germans Gonzalvo, que servirà com a compromís de 

pretemporada i per sensibilitzar sobre la pandèmia. L'entrada del públic 

serà de 3 euros i la Federació Catalana de Futbol costejarà els àrbitres del 

compromís. "Tots els diners recaptats aniran a l'Ajuntament de Mollet, 

per seguir fent les accions contra la Covid-19", explica el president del CF 

Mollet UE, Jordi Candela, qui confia que el compromís es pugui fer: "Fa un 

any que ja el volem fer, però la incidència no ens ha deixat. Ara torna a 

pujar, esperem que el puguem celebrar al setembre". El derbi entre Mollet 

i Molletense es disputarà a les 20 h.

BILLAR  L'ENDROIT CELEBRA EL TORNEIG AMB 32 PARTICIPANTS

José Vázquez, campió de Segona

José A. Vázquez s'ha imposat en la segona edició del torneig de Segona 

Divisió de L'Endroit. El billarista, de Montcada i Reixac, va guanyar en la 

final a Jaime Muñoz, per 5 a 0 i a Víctor Peñaranda, per 4 a 3. El segon lloc 

ha estat per a Peñaranda, que va imposar-se contra Muñoz, qui va ser 

tercer. En total, han pres part en la segona edició 32 participants.   

L'ENDROIT

CICLISME

GuIllem Bel, del CC Mollet-Trans-
luján, va aconseguir el tercer lloc 
del BiCircuit Júnior, que va tenir 
lloc diumenge al Circuit de Bar-
celona-Catalunya. El ciclista de 
l'equip molletà va disputar-se la 
victòria al traçat mundialista amb 
Íker Bernal, del Finques Feliu de 
les Franqueses, de qui va quedar 
a tan sols set segons. La prova va 
consistir a donar 12 voltes al cir-
cuit vallesà.

Guillem Bel, al 3r 

lloc del BiCicuit

mostra satisfet per la resolució 
judicial i vol centrar tota l'atenció 
en la tasca diària i esportiva de 
l'entitat.

Feliu Tura demana diàleg
Pel que fa a Feliu Tura –que va 
ser president del CF Mollet UE del 
2008 al 2018–, no ha volgut valo-
rar la resolució judicial, tot i que 
vol mantenir l'esperit de diàleg 
amb l'actual directiva i presenta 
un to conciliador amb l'actual jun-

ta directiva. Això sí, demana "que 
d'una vegada, després de molts 
anys, s'acabi la divisió que hi ha 
en un club senzill i humil, com 
és el CF Mollet UE. Nosaltres te-
nim una plataforma empresa-
rial, que estaria disposada a 
invertir en el club". A més, l'ex-
president insisteix que el diàleg 
"sigui millor avui, que no pas 
demà. No cal esperar a l'Assem-
blea. Nosaltres hem demanat 
sempre diàleg".  jl.r.b.
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MOTORHANDBOL  VA GUANYAR UN MUNDIAL AMB ESPANYA

LA LLAGOSTA. El lateral esquerre 
Antonio García Robledo, jugador 
del BM Granollers, disputarà els 
Jocs Olímpics de Tòquio amb la 
selecció espanyola. L'esportista 
llagostenc ha entrat en la llista 
definitiva de la selecció espanyo-
la per jugar la cita olímpica, que 
s'iniciarà el pròxim 23 de juliol. 

Antonio García Robledo, de 
37 anys, ha estat el jugador més 
valuós d'aquesta temporada del 
Fraikin Granollers –ha estat es-
collit millor lateral esquerre de 
l'Asobal– i li ha valgut per tornar 
amb la selecció espanyola després 
de 5 anys. “La primera convoca-

tòria va ser inesperada, ja no 

pensava que tornaria a la se-

lecció. Em va fer molta il·lusió i 

en cada entrenament i partit he 

anat a més. Ho he donat tot per 

complir un dels meus somnis”, 
explica el llagostenc. 

Experiència amb l'absoluta
L'esportista baixvallesà ha com-
pletat amb èxit les dues fases de 
preparació de la selecció espanyo-

Antonio García Robledo 
jugarà els Jocs Olímpics

la i ha entrat finalment en la llis-
ta de 16 jugadors que disputaran 
els Jocs de Tòquio. Aquesta serà 
la primera participació en unes 
olimpíades pel lateral esquerre, 
tot i que té una àmplia trajectòria 
amb el combinat estatal amb un 
or en un Mundial i una plata i un 
bronze a l'Europeu.  jl.r.b.

FORMACIÓ  CURS EN LÍNIA AMB LA FUNDACIÓ AÍTO

MOLLET. El programa formatiu Po-

sa’t al dia, Format en l’esport or-
ganitzat per l’Ajuntament de Mo-
llet del Vallès i la Fundació Aíto 
García Reneses ha celebrat la clo-
enda  aquesta setmana després de 
més de tres mesos. Els diferents 
cursos, vinculats amb l'àmbit es-
portiu, han comptat amb un total 
de 215 participants de set països 
diferents. 

La formació, que ha estat en 
format en línia i gratuïta, ha gi-
rat al voltant de la gestió de les 
emocions d’un club en temps de 
pandèmia, nutrició i dietètica a 
l’esport, la gestió esportiva o  com 
millorar aspectes tècnics en l’àm-
bit dels entrenadors. Aquestes 
formacions han estat impartides 
per primeres espases del món de 
l’esport, com ara entrenadors de 
bàsquet i futbol sala, directors es-
portius, preparadors físics o psi-
còlegs esportius. Les ponències es 
podran veure durant un any, gra-
tuïtament des de la plataforma.

L’alcalde de Mollet  Josep Mon-
ràs ha explicat que “la formació 

El programa 'Posa't al dia' 
aplega 215 participants

constant és molt important per-

què  ens permet millorar, trans-

formar i reciclar els nostres 

coneixements. En aquest cas, a 

més, s’ha vist la importància i el 

bon nivell d’aquesta formació 

tant amb el nombre d’inscrits, 

més de 200, com en l’interès 

que ha generat amb partici-

pants de set països diferents”, i 
ha afegit: “Aquesta experiència 

ens demostra que hi ha ganes 

d’aprendre i que estem en la 

bona línia. Així que agraeixo 

a la Fundació Aito que hàgim 

anat de la mà per fer aquestes 

magnífiques jornades”. Per la 
seva banda Aíto García Reneses 
es mostra “satisfet per la bona 

acollida d’aquesta formació pi-

onera i molt interessant, que 

de ben segur es podrà ampliar 

amb nous continguts”.

La cloenda del curs formatiu va 
tenir lloc aquesta setmana amb 
una taula rodona amb Aíto García 
i els tècnics Xavi Pasqual i Maria 
Ángeles Vidal, i va ser  moderada 
per Joan Antoni Casanovas. 

ANTONIO GARCIA

bmg

BAIX VALLÈS. El Govern de Catalu-
nya ha autoritzat la societat Cir-
cuits de Catalunya SL a iniciar el 
procés de negociació per renovar 
el contracte de la Fórmula 1 i la 
cursa de MotoGP. També a prio-
ritzar que aquesta renovació sigui 
a mitjà o a llarg termini. L'execu-
tiu també ha aprovat transferir 11 
milions d'euros perquè el Circuit 
de Barcelona-Catalunya pugui 
afrontar les despeses previstes 
per a enguany.

La negociació per renovar els 
Grans Premis de la Fórmula 1 i la 
MotoGP està vinculada a la defini-
ció d’un pla estratègic del Circuit 
de Barcelona-Catalunya per mo-
dernitzar el projecte i dinamit-
zar-lo, i adequar l’equipament als 
nous valors associats al món de 
l'automoció i el motor. A més de la 
infraestructura, el pla del Circuit 
ha d'incloure el model de gestió i 
també s'hi ha d'associar la soste-
nibilitat, la innovació tecnològica, 
l'equilibri, el valor afegit i la digi-
talització. 

El Govern autoritza 
la negociació per 
la MotoGP i la F1
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Martorelles programa quatre pel·lícules a la fresca pels divendres d'agost

L'Ajuntament de Martorelles ha programat un nou cicle de cinema a la fresca per aquest estiu. La plaça El·líptica acollirà 

les projeccions els quatre divendres d'agost. El dia 6 començarà el cicle amb La boda de Rosa en versió castellana i 

valenciana. L'animació infantil serà present el divendres 13 d'agost amb Frozen II en versió catalana. El divendres 20 

d'agost arribarà la comèdia musical Cats, en versió original. I tancarà aquestes nits de cinema a la fresca de Martorelles 

l'oscaritzada Parásitos en versió castellana el 27 d'agost. Cal inscripció gratuïta a martorelles.cat/entrades.

CULTURA

Ferran Palau i Anna Andreu, 

protagonistes a la Nit Brunzit
MARTORELLES.  Aquest dissabte tin-

drà lloc la tercera sessió de Vespres 

al Pati (VAP) organitzat pel con-

sistori a Carrencà. Els espectacles 

d'aquest cap de setmana són musi-

cals, concretament dos concerts de 

Ferran Palau i d'Anna Andreu, que 

rememoraran el festival brunzitaire, 

que enguany no es podrà celebrar.

D'una banda, el músic Ferran 

Palau entomarà l'escenari de la Nit 

Brunzit per presentar el seu darrer 

disc, Parc, un àlbum del qual asse-

gura que és probablement el seu 

treball "menys meditat". Palau va 

cofundar el 2003 el grup de música 

Anímic. En paral·lel, el 2012 va co-

mençar la seva carrera en solitari, 

inicialment amb un estil folk i de 

cançó d'autor que ha derivat cap a 

l'indie i la música alternativa actual.

D'altra banda, l'Anna Andreu 

hi portarà el seu disc de debut en 

solitari, Els mals costums, publicat 

el 2020 i que l'ha elevat a un lloc 

reservat per a pocs privilegiats de 

l'escena catalana. Andreu havia 

coliderat el projecte Cálido Home i 

després de dos anys de silenci mu-

sical, s’acompanya ara de Marina 

Arrufat a la bateria, arrodonint un 

projecte ja per si mateix replet de 

la calidesa i la màgia habitual que 

desprenen totes dues artistes.

Les entrades per a la Nit Brun-

zit tenen un preu de 6 euros i es 

poden adquirir a martorelles.cat/

entrades. 

MÚSICA  ELS VESPRES AL PATI, A MARTORELLES, INCLOUEN UN TOC DEL FESTIVAL BRUNZIT

FERRAN PALAU  Concert al Nits de Primavera, del Primavera Sound, el 2020

Mar Vila / acn

ANNA ANDREU  Actuant també just abans de Ferran Palau, al Nits de Primavera

Mar Vila / acn

La Tramolla surt de la 
clandestinitat amb un 
cabaret i un monòleg
MOLLET.  La Tramolla tancarà 

aquest divendres la temporada 

amb una doble sessió d'especta-

cles "sortint de la clandestini-

tat". "L’any més complicat per 

programar activitats culturals 

ha estat l’any que La Tramolla 

ha començat a tenir una progra-

mació estable d’espectacles", 

expliquen des de l'escola d'arts es-

cèniques i alhora entitat cultural.

Aquesta primavera han comen-

çat a programar espectacles de pe-

tit format els dijous al vespre, sota el 

nom de Dijous Clandestins, i hi tor-

naran a la tardor. Tot plegat s'ha es-

tat realitzant en l'antic garatge del 

centre, que "gràcies a la iniciativa 

d’en Pau Segalés" van transformar 

en un petit cabaret underground, la 

Sala Clandestina. Allà, els assistents 

no només han pogut gaudir d'artis-

tes ben diversos cada setmana, sinó 

també d'una "decoració pràctica-

ment de museu, com per exem-

ple el rètol original de l’escola 

Miguel de Cervantes dels anys 

70 restaurat, o l’antic teló de Can 

Gomà (que, si fem cas als rumors, 

algú va rescatar de les escombra-

ries fa més de 20 anys)", assenya-

len des de La Tramolla.

Aquest espai "mig secret i mig 

prohibit" ha acollit durant els di-

jous de primavera espectacles de 

màgia, actuacions teatrals i con-

certs acústics, "i a poc a poc s’ha 

anat creant un llenguatge, un 

ritual i un joc amb els especta-

dors, que cada dia han de passar 

una sèrie de proves per poder 

entrar a la sala, com si fos un 

scape room a la inversa, que fan 

d’aquests Dijous Clandestins 

una experiència prou singular".

Amb tot, aquest divendres a les 

21 h sortiran de la clandestinitat 

i ocuparan el pati de l’Escola Joan 

Salvat Papasseit per representar 

el Cabaret Clandestí, un especta-

cle de varietats ple de sorpreses 

i actuacions estel·lars; i el monò-

leg d'homenatge a Pepe Rubianes 

d’en Ferran Jiménez. L’espectacle 

serà a taquilla inversa, però és im-

prescindible reservar plaça (envi-

ant mail a info@latramolla.cat o 

whatsapp al 717712483). 

ESPECTACLES  AQUEST DIVENDRES AL JOAN SALVAT PAPASSEIT

francisca Morales

HOMENATGE A PEPE RUBIANES  

dissabte 17

diumenge 18

divendres 16

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Seguirem amb aquest flux 

de nord que ha mantingut 

a ratlla la temperatura, 

però que a poc a poc anirà 

pujant inexorablement.

Temps anticiclònic, amb 

calma total, cel serè i tem-

peratures ja normals  per 

l’època. Mínimes encara 

suportables.

Res vol canviar, i l’antici-

cló, el sol i la calor, con-

tinuaran un dia més amb 

nosaltres, amb temperatu-

res un xic més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 8 28ºC 20ºC 23ºC Inap. 35 km/h SE

DIVENDRES, 9 29ºC 20ºC 27ºC - 39 km/h SSW

DISSABTE, 10 32ºC 20ºC 31ºC - 32 km/h SSW

DIUMENGE, 11 28ºC 21ºC 26ºC - 29 km/h SE

DILLUNS, 12 28ºC 22ºC 27ºC - 37 km/h W

DIMARTS, 13 25ºC 17ºC 24ºC - 37 km/h SE

DIMECRES, 14 27ºC 17ºC 24ºC - 34 km/h SE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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MARTORELLES. Els tatuadors i gra-

fiters Toni González Ypso i Carlos 

Pérez SinPrisas, han pintat aquest 

juliol un mural en una de les para-

des de bus de l'avinguda d'en Pie-

ra, per encàrrec de l'Ajuntament.

El diàleg entre els dos artistes 

–veïns de Martorelles i Sant Fost, 

respectivament– i el consistori va 

arrencar arran de la pandèmia. 

"Quan vam sortir de la quaran-
tena vam adonar-nos que volí-
em fer coses al poble i que hi 
havia poc moviment artístic", 

explica Ypso. La petició dels artis-

tes era trobar murs on tinguessin 

els permisos i la llibertat per de-

senvolupar la seva obra. "És part 
del nostre treball de recerca, 
són experiments que fem", diu 

Ypso. "L'Ajuntament ens va dir 
que tenien un mur com a objec-
tiu –aquest de l'avinguda d'en Pie-

ra– que volien reformar, pintar i 
intervenir-lo", explica SinPrisas.

Concretament, el consistori volia 

que expressés tres conceptes: fe-

minisme, sostenibilitat i mobilitat; 

aquest darrer terme, molt vinculat a 

l'espai que ocupa, una parada d'au-

tobusos. L'element que van trobar 

que reunia els tres valors requerits 

pel consistori són les abelles. Pel 

que fa al feminisme, "tot el rusc és 
mogut principalment pel treball 
de les femelles. Qui fan la feina de 
pol·linitzar i dur a terme el rusc 
són les obreres", assenyala SinPri-

sas. La sostenibilitat o el medi ambi-

ent ja queda reflectit amb l'animal, 

qui "fa una feina per a la natura 
quan pol·linitzen". El santfostenc 

també explica que "les abelles 
han de moure's dia a dia fins a 30 
quilòmetres per recollir el seu 
pol·len, i això és un bon símil del 
que és una parada d'autobús, on 
la gent es desplaça lluny de casa 
seva per anar a treballar".

Els creadors van estar cinc dies 

pintant l'obra. Gairebé una setma-

na en què van anar rebent bons 

feedbacks per part dels veïns, la 

majoria dels quals hi passaven per 

la carretera amb el cotxe. "L'espai 
és un lloc de pas, que en cotxe es 
veu molt ràpidament i només 
tens temps de veure-hi colors i 
formes, que ja era el que volíem; 
però si t'hi pares, pots estar-t'hi 
una estona i trobaràs una histo-
rieta per veure-la tranquil·la-

ART URBÀ  ELS DOS ARTISTES, VEÏNS DE MARTORELLES I SANT FOST RESPECTIVAMENT, HAN ENCARNAT EN L'ABELLA ELS TRES CONCEPTES ENCARREGATS PER L'AJUNTAMENT

s.c.

SINPRISAS I YPSO  Els dos artistes que han creat el mural de la parada de bus de l'avinguda d'en Piera

Feminisme, sostenibilitat i mobilitat, al 
mural d'Ypso i SinPrisas de l'avinguda Piera

ment, tant per als grans com per 
als petits", diu el martorellesenc.

Can Sunyer, un espai per pintar
Tots dos voldrien mantenir el di-

àleg amb l'Ajuntament per acon-

seguir més murs on pintar. De fet, 

tenen diversos murs localitzats 

que creuen que es podrien oferir 

perquè els artistes hi aboquessin 

les seves obres. Un espai que els hi 

agradaria aprofitar artísticament 

és el nou casal de Can Sunyer. "És 
un mur que té molt bones condi-
cions i està en un bon lloc, però 
està pintat de gris", diu SinPrisas. 

Ypso també creu que "Can Sunyer 
té un format de murs que és per-
fecte tant per fer una producció 
global de l'espai, com per convi-
dar artistes i cedir-hi els espais; 
són façanes que inclús cada any 

es podrien renovar. És un punt 
de reunió que ja és bonic, però si 
a sobre li posem el punt artístic 
de galeria... Nosaltres hem pin-
tat en altres pobles i fer-ho aquí 
seria una manera de portar gent 
a Martorelles. Hi ha gent que va 
a veure pobles perquè tenen fa-
çanes pintades per uns o altres 
artistes i és una excusa per pas-
sar-hi el dia".  i  sergio carrillo

'No podria ser més feliç', a Martorelles

El martorellesenc Josep Escarré va presentar dijous de la setmana 
passada la seva novel·la No podria ser més feliç, en un acte a la Biblioteca 
Montserrat Roig de Martorelles que va anar a càrrec de Montse Eras, 
directora del SomGranollers*. L'autor va guanyar amb aquest llibre el Premi 
Altea en la categoria de literatura infantil i juvenil. L'obra explica com el 
protagonista, un adolescent de 16 anys que acaba de conèixer la separació 
dels pares, intenta assumir aquest cop, però ho fa intentant entendre per 
què la relació de parella dels seus pares ha acabat. Aquesta incògnita és la 
que ronda pel cap del Marc al llarg de tota la història i és precisament un 
tema que fa que aquesta novel·la sigui atractiva tant per als joves com per 
als pares. Malgrat ser una novel·la juvenil, també atraurà els adults, encara 
més els pares dels adolescents d'avui, qui tindrien en l'època en què passa 
la novel·la, els anys 80, la mateixa edat que el Marc.

biblioteca montserrat roig

LITERATURA  JOSEP ESCARRÉ VA PRESENTAR-HI EL SEU LLIBRE

Ricard Mira exposa a l'IIW 
i en dues mostres de l'ICRE

MARTORELLES. L'escultor marto-

rellesenc Ricard Mira participa 

aquest juliol (del 7 al 21) en l'ex-

posició virtual de l'IIW (Internati-

onal Institute of Welding, Institut 

Internacional de la Soldadura), 

en la qual també hi participen dos 

escultors més vinculats al Baix Va-

llès: Josep Plandiura, qui té el seu 

taller a Parets, i la molletana Lola 

Corrales.

A més d'aquesta mostra virtual, 

Mira també ha participat el juny 

en una exposició presencial amb 

l'entitat d'escultors ICRE a la Sala 

Calisay d'Arenys de Mar; i a l'agost, 

també amb ICRE, prendrà part en 

una exposició al Castell de Maella 

(Baix Aragó) amb les obres Mar a 

la carena i Alba.

D'altra banda, el passat 3 de juny 

li va lliurar al doctor Josep Rebor-

dosa, el seu psiquiatre, l'escultu-

ra Odissea mental que li havia fet 

com a agraïment al treball que ha 

realitzat amb ell. "L’obra repre-
senta el vaixell que el doctor ha 
capitanejat navegant pel món i 
portant a bon port els pacients 
de salut mental durant tota una 
vida dedicada a millorar el ben-
estar de tantes persones a qui 
ha alleugerit el patiment".  

ESCULTURA  A MÉS, LI HA LLIURAT UNA OBRA AL SEU PSIQUIATRA

RICARD MIRA

arxiu

ESPECTACLES

La Mollet Jazz 
Band, en concert al 
pati de Can Gomà

MOLLET. El programa Refresc'Art, de 

l'Ajuntament, clourà amb dues acti-

vitats musicals més. Aquest dissabte 

a les 20 h al pati de Can Gomà tindrà 

lloc el concert de la Mollet Jazz Band, 

de l'Escola Municipal de Música i 

Dansa de Mollet, amb una actuació 

dirigida per Josep Maria Aparicio i 

que comptarà amb tocs de rock sim-

fònic, música balcànica, salsa i jazz 

actual. D'altra banda, dijous 22 a les 

20 h a la terrassa del Museu Abelló 

serà el torn de l'actuació de Non 

Jambi & The Durans, amb un con-

cert en què fusionaran swing, calip-

so, música mexicana i catalana. Les 

entrades per a cadascun d'aquests 

concerts tenen un preu de 3 euros i 

es poden adquirir a molletvalles.ko-

obin.com. A banda, el Museu Abelló 

organitzarà també el dia 22 (20.30 

h) una visita comentada a l'expo-

sició La menjadora i Latung La La, 

amb l'artista, en David Ymbernon.  
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Els comerços i serveis de proximitat 

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.

Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

mail: ar.martorelles@reale.es
T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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La festa santfostenca estrena ubicació

SANT FOST. Dijous 22 de juliol ar-

rencarà oficialment la festa major 

de Sant Fost, malgrat que els caps 

de setmana anteriors també s'hi 

han programat activitats prèvi-

es. La gran novetat d'enguany és 

la ubicació de l'escenari, així com 

l'adaptació a les mesures de la 

pandèmia a la qual tots els consis-

toris hi han hagut de fer front.

L'alcaldessa i regidora de Cultu-

ra, Montserrat Sanmartí, assegura 

que la voluntat del govern era, "si 

la situació ens ho permetia, ce-

lebrar la festa major. Després 

de tant de temps de pandèmia, 

havíem de treballar per inten-

tar passar una bona estona, 

però sent molt curosos amb to-

tes les mesures sanitàries".

El primer objectiu va ser "bus-

car un lloc que fos bastant espa-

iós i que ens permetés cobrir les 

mesures del Procicat". Des d'ini-

ci de mes, els divendres s'estan 

organitzant les Nits d'Estiu, amb 

esdeveniments culturals, al carrer 

dels Amics, darrere de les pistes de 

pàdel i de tenis. La batllessa apunta 

que programar en aquest espai ha 

estat "una sorpresa molt grata i 

molt ben valorada pels veïns".

Amb control d'accés i reservant 

prèviament els tiquets, que són gra-

tuïts, les actuacions nocturnes de 

la festa major s'han plantejat igual 

que les activitats prèvies a la festa. 

A diferència d'altres anys, enguany 

només hi haurà un escenari a la nit. 

Tampoc hi haurà actes a Mas Corts i 

Mas Llombart, "degut a la situació 

de la pandèmia", diu Sanmartí, qui 

afegeix que, "si la situació millora, 

ho compensaríem amb activitats 

allà durant les festes del patró".

Els focs artificials, la holi party 

o el concurs de paelles són altres 

dels clàssics que no hi seran. Can-

cel·lar la paella popular ha es-

tat "una decisió molt costosa". 

L'Ajuntament volia tirar-la enda-

vant, amb un seguit de normatives, 

però "arran de les últimes deci-

sions del Procicat és inviable 

fer-la", explica l'alcaldessa.

D'altra banda, la restricció de 

cloure tots els actes abans de les 

00.30 h ha fet que s'ajornessin per 

a altres dates els djs que hi havia 

programats en acabar les actuaci-

ons principals, així com la partici-

pació musical de Ràdio Sant Fost. 

De fet, s'han hagut d'avançar els 

espectacles a les 22 h, per tal que 

puguin acabar tots ells al voltant 

de la mitjanit. Amb tot, l'alcaldessa 

clou asseverant: "No sabem què 

passarà fins al dia 22, ni si les 

normatives seran més estrictes. 

POPULAR  L'ESPLANADA QUE HI HA AL COMPLEX ESPORTIU ENTRE LES PISTES DE PÀDEL I TENIS I LA DE FRONTÓ ACULL L'ESCENARI PRINCIPAL DE LA FESTA MAJOR

javier pérez reche

EL NOU ESPAI DE LA FESTA  Dins del complex esportiu, amb entrada al carrer dels Amics, s'estrena amb l'escenari

22, 23, 24, 25 i 26 de  j u l i o l

Si hi ha canvis, els complirem".

Per complir amb el control d'ac-

cés requerit, tots els espectacles re-

alitzats en recintes tindran un afo-

rament limitat –a l'espai principal 

del carrer dels Amics no superarà 

les 500 persones–. Per assistir-hi 

caldrà recollir prèviament l’entra-

da gratuïta. Des d'aquest dimecres 

ja es poden reservar els tiquets tant 

per internet, al web entrapolis.com, 

com presencialment a l'Oficina 

d'Atenció Ciutadana de l’Ajunta-

ment, o trucant al 93 579 69 80.  

esprés d’un llarg període 

de temps d’aïllament, ne-

cessitem optimisme i ale-

gria, tornar en la mesura 

del possible a les relacions personals. 

En aquest context, la Festa Major del 

nostre poble ha estat sempre la festa 

més esperada, ja que és la darrera 

trobada dels veïns i veïnes, tot mar-

cant l’inici de les vacances. Enguany, 

aquest paper de retrobament és més 

necessari que mai!

Està clar que la seguretat és es-

sencial. Hem de vetllar per la salut 

de les persones, sense oblidar que 

la salut mental també és important, i 

no podem obviar la necessitat de dur 

alegria i bons moments a tothom: 

aquells col·lectius que han estat més 

vulnerables durant la pandèmia, com 

són la gent gran, els joves, els infants...

Ja és aquí la Festa Major!
mereixen també tenir les seves esto-

nes de diversió i lleure.

Per això us convido a gaudir de la 

nostra Festa Major! La celebrarem 

del 22 al 26 de juliol i l’hem preparat 

amb molta il·lusió, amb actes per a 

totes les edats. Enguany serà una 

mica diferent per les circumstànci-

es de la pandèmia, que ha obligat a 

replantejar algunes de les propostes 

per tal d’oferir una major seguretat.

Hem anat adaptant els horaris de 

les diverses activitats, seguint les 

darreres instruccions del PROCICAT. 

Atès que l’aforament serà limitat, 

caldrà reservar els tiquets, ja que no 

es podran realitzar actes amb aglo-

meracions de persones, i tots hauran 

d’estar ben controlats pel que fa a 

les mesures de protecció (distància, 

rentat de mans, mascareta). Aques-

tes normes són la garantia per tal de 

retrobar-nos tots i totes, de gaudir i 

divertir-nos, perquè us ho mereixeu. 

Ens ho mereixem.

Tant de bo puguem tornar ben avi-

at a la normalitat desitjada! Que pas-

seu una fantàstica Festa Major!

D

MONTSERRAT

SANMARTÍ
Alcaldessa

de Sant Fost

Us desitgem 

una molt bona 

i saludable 

FESTA MAJOR!
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Màgia i humor amb el Mag Lari, 

Txabi Franquesa i Pep Callau

SANT FOST. La zona esportiva Can 

Lladó (amb entrada pel carrer dels 

Amics) acollirà diversos especta-

cles de màgia, d'humor i d'anima-

ció, com ja ha passat els dos pri-

mers divendres de juliol.

El Mag Lari, il·lusionista des de fa 

gairebé 30 anys, hi representarà el 

seu espectacle Una Nit amb el Mag 

Lari dijous 22 passades les 22 h, 

just quan acabi el pregó. En Josep 

Maria Lari Vilaplana proposarà un 

xou ple de sorpreses i humor, però 

on la il·lusió en serà protagonista.

A banda d'aquesta actuació, 

aquest cap de setmana n'hi haurà 

dues més en el mateix emplaça-

ment, com a activitats prèvies a la 

festa major (Nits d'Estiu). Aquest 

divendres a les 20.30 h el monolo-

guista del Club de la Comèdia Txabi 

Franquesa farà petar de riure els 

santfostencs amb Parlem amb fran-

quesa. L'endemà dissabte, a les 20 

h, el pallasso Pep Callau amb el seu 

grup musical Pepsicolen ofereixen 

una barreja explosiva d’animació 

musical i d’actuació clownesca que 

encomanarà el riure i l’alegria al 

públic que s'hi acosti.  

ESPECTACLES  LES ACTUACIONS SERAN AQUEST CAP DE SETMANA I EL MAG LARI HI ACTUARÀ EL 22

Un pregó d'aniversari a 
càrrec del Teatre Segle XX

Dijous 22 de juliol a les 22 h tin-

drà lloc el pregó de la festa major 

de Sant Fost, una de les activitats 

que serviran per donar el tret de 

sortida al cap de setmana de gres-

ca estiuenca. Els pregoners seran 

els membres del Teatre Segle XX, 

qui aprofitaran l'avinentesa per 

promocionar la celebració del 50è 

aniversari de l'entitat, que l'any 

passat va quedar aturada per la 

pandèmia. De fet, sobre el mig 

segle complert, la directora del 

Segle XX, Marisol Juan, hi apunta: 

"Aquest any volem acabar les 

activitats que ens van quedar 

penjades per la pandèmia". Al 

pregó no hi faltarà la teatralitza-

ció, però també hi haurà un record 

covidià.  

POPULAR  L'ENTITAT PROMOCIONARÀ ELS SEUS 50 ANYS

josep canet

A SANT FELIU DE CODINES  Darrera actuació de l'entitat, el passat juny

arxiu

TXABI FRANQUESA

p.c.

PEP CALLAU  

m.l.

MAG LARI  

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

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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estació Sant Fost
Ctra.de la Roca

km.11,6
SANT FOST

VILACARBURANTS  xarxa d’Estacions Low Cost Automatizades
CAN ZAM OIL  E.S.SANT FOST  ÀREA SANT FOST  ÀREA LLIÇÀ  CEPSA FÒRUM

Sta.Coloma Grt.     Ctra. de la Roca, km.11        C.Barcelona, 180    Avgda.Vallés, 8 Lliçà Vall      Sant Adrià Besós
24
hores

GRATIS 
PER 35 € DE CARBURANT

NOU ASSORTIT 
CADA SETMANA

ESMORZA I BERENA AMB NOSALTRES!

Tu sempre guanyes!

PREUS
SEMPRE
BAIXOS

LITRES
EXTRA
GRATIS

PROMOS 
*BOXESRENTAT

*LUBRIXECS
*CALEFACCIÓ LITRES GRATIS

*ESMORZAR / BERENAR+ +

Amb amnistia i autodeterminació, 

el 52% us desitja 
una molt bona 
Festa Major!
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Dels so 'urban' a la nostàlgia de Los Sírex

SANT FOST. Les propostes musicals 

seran les grans protagonistes de 

la programació de la festa sant-

fostenca, que trasllada a la zona 

esportiva de Can Lladó l'escenari 

principal. El programa presen-

ta una oferta ben eclèctica i que 

s'adapta a totes les edats, des dels 

més menuts, amb el popular Reg-

gae per xics fins als més nostàlgics 

que tindran com a plat fort el con-

cert de Los Sírex, que intentaran 

repetir el gran èxit recollit a la prè-

via de la festa major de Sant Fost 

de fa dos anys

Referent de la música urbana
La proposta per al públic jove 

serà la de divendres a la nit amb 

el concert de 31 FAM, un grup de 

Barcelona que s'ha convertit en 

tot un fenomen entre la gent jove, 

i un referent de la música urbana. 

Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, 

AAA i Bandam són els sis membres 

d'aquesta família, que ha creat una 

sonoritat i estil propis barrejant 

estils com el trap, el dancehall, el 

funk i l'R & B amb lletres en català, 

castellà i anglès. Des del seu pri-

mer disc TR3TZE no han parat de 

créixer i les seves cançons i clips 

sumen milions de reproduccions 

a la xarxa.

Les versions de Mecano
En els darrers anys s'han fet molt 

populars els grups tribut a ban-

des exitoses de tots els temps. Una 

d'aquestes és Héroes de la Antárti-

MÚSICA  LA ZONA ESPORTIVA DE CAN LLADÓ SERÀ L'ESCENARI PRINCIPAL DE LES PROPOSTES MUSICALS QUE FARCEIXEN EL PROGRAMA DE LA FESTA SANTFOSTENCA

UN REFERENT DELS 60  Un moment de l'actuació de Los Sírex l'estiu de 2019 a la plaça de la Vila de Sant Fost

arxiu

L'oferta musical abarcarà un ampli ventall 

que anirà des de la proposta urbana de 

31 FAM a un mite dels anys 60 com Los 

Sírex passant per versions de Mecano 

da, una banda que ret homenatge 

a uns dels grups més populars del 

pop espanyol: Mecano. Temes com 

Hoy no me puedo levantar, Descan-

so dominical,  Mujer contra mujer 

o Hijo de la luna es podran sentir 

dissabte per recordar el mític grup 

format per Ana Torroja i els ger-

mans Nacho i José María Cano.

Reggae per xics i per la família
Diumenge a la tarda, l'escenari de 

Can Lladó acollirà un altre dels 

espectacles més populars dels 

darrers anys adreçat al públic fa-

miliar. Reggae per xics, un projecte 

sorgit fa uns quants anys de la mà 

L'escenari principal serà la zona es-

portiva de Can Lladó, però el programa 

ofereix dues propostes fora d'aquest 

espai i adreçat a un públic més gran. 

La primera d'aquestes serà el concert 

d'havaneres, que oferirà divendres 

a les 19 h a la plaça Esbert el grup Els 

pescadors de l'Escala, una formació 

amb més de 50 anys d'història que 

aportarà els sons mariners a la festa.  

Dissabte a les 20 h serà el torn de la 

banda In the mood, que proposa ver-

sions de tots els temps. La cita serà a 

la plaça de la Vila. Tots dos concerts 

tenen aforament limitat.

MÚSICA A LES PLACES 
DE LA VILA I ESBERT

31 fam

URBANS  Els integrants de 31 FAM, protagonistes del concert jove divendres

Us
desitgem 
una bona

festa
      major

del grup The Penguins que oferi-

ran el seu nou espectacle Quadern 

de Bitàcola, que van estrenar a 

principis d'aquest mes de juliol al 

Grec Festival de Barcelona.

La jornada de diumenge es tan-

carà amb un altre grup de versions, 

Versión Imposible, una banda ja 

coneguda pel públic santfostenc. 

El projecte està capitanejat pel 

showman David Moreno, que farà 

un repàs a grans èxits de totes les 

èpoques amb imitacions de veus 

com les de Camilo Sexto, Fito i Eros 

Ramazzoti, entre moltes altres.

Un mite dels anys 60
I com a colofó dilluns, el concert de 

Los Sírex, la mítica banda barcelo-

nina dels anys 60 del segle passat, 

que farà reviure èxits gravats en la 

memòria col·lectiva com La escoba 

o Que se mueran los feos, i que ja va 

triomfar fa dos anys a l'escenari 

santfostenc de la plaça de la Vila 

amb un ple total. Amb el carismà-

tic Antoni Miquel Cerveró, Leslie, 

com a líder de la banda, van con-

rear un notable èxit entre el 1964 

i 1968, situant diversos dels seus 

singles i EP en els primers llocs de 

les llistes nacionals.    
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SERVEI A DOMICILI

Us desitgem 
una bona 

FESTA 
D’ESTIU!

Centro de Jardineria Dalí
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Can Corominas acull un matí 

familiar amb atraccions 

artesanals i un escape room

SANT FOST. Les restriccions per la 

Covid han fet que enguany no hi 

hagi la tradicional fira d'atracci-

ons. En el seu lloc, l'Ajuntament ha 

volgut organitzar com a alternati-

va una matinal dedicada al públic 

familiar amb múltiples activitats, 

que es faran el diumenge al matí 

a diversos punts del barri de Can 

Corominas.

Un trenet per connectar-les
Per facilitar l'accés a cadascuna 

de les activitats, un trenet anirà 

voltant i fent parada a tots aquells 

indrets on hi hagi una proposta 

lúdica. Una d'aquestes propostes 

serà el rocòdrom amb tirolina, per 

a infants majors de 7 anys o que 

medeixin més d'1,15 m. 

Una altra de les parades serà 

l'Escola El Roure, on hi haurà un 

Espai bebès, una zona d'experi-

mentació per als més menuts, de 0 

a 3 anys. A la mateixa escola s'ins-

tal·larà l'Escape Room Obsidiana, 

un joc d'escapisme per a nens i 

nenes de 3 a 12 anys, que s'endin-

saran en una bombolla per recupe-

rar un gran tresor Maya.

A l'avinguda Sant Jeroni, s'ins-

tal·larà una fira amb atraccions 

artesanals, una proposta diferent 

a les habituals plenes de llum i mú-

sica però amb gran encant. 

Al Parc de Can Corominas hi 

haurà diverses activitats. D'una 

banda, el centre hípic santfostenc 

Binomis hi habilitarà un espai amb 

cavalls. Al mateix parc, a les 12 h 

hi haurà actuació dels gegants de 

Sant Fost amb batucada de Tam-

Fost inclosa. A continuació, de 

12.30 h i fins a les 14 h hi haurà in-

flables d'aigua.

Però les activitats infantils no 

es concentren només diumenge. 

El divendres, la Biblio@teneu ofe-

reix una l'hora del conte Per festa 

major, a càrrec de la Companyia 

Batawa.    

Una de les activitats que s'ha tor-

nat tot un clàssic de la festa sant-

fostenca és el tobogan aquàtic, una 

atracció refrescant que atrau tant 

a grans com a petits. En aquesta 

edició se celebrarà el divendres a 

partir de les 10.30 h i s'instal·larà 

un cop més al carrer dels Amics. 

L'activitat està adreçada a partici-

pants a partir de 6 anys i per pren-

dre'n part, l'organització demana 

que es faci servir una mascareta 

esportiva que es pugui mullar.

Una de les novetats de la programa-

ció d'aquest any és l'Xtreme Adre-

naline Run, una pista americana 

inflable de 140 metres que s'instal-

larà dissabte a la Bòvila, entre les 

18 i les 22 h. L'activitat és per a tots 

els públics però els menors d'edat 

hauran de presentar una autoritza-

ció de la persona tutora.    

ACTIVITATS LÚDIQUES  EL PROGRAMA BUSCA UNA ALTERNATIVA A LA FIRA D'ATRACCIONS TRADICIONAL AMB MÚLTIPLES ACTIVITATS ADREÇADES AL PÚBLIC FAMILIAR

NÒRIA DE FUSTA  Les atraccions artesanals s'instal·laren diumenge al matí a l'avinguda Sant Jeroni

arxiu

L'activitat esportiva no pot faltar a Sant Fost. Una part s'avança a aquest cap de 

setmana, en concret, el Torneig de futbol de la UE Sant Fost i Veterans Sant Fost 

en totes les categories. Dissabte, a més el CEM Can Lladó organitza un torneig de 

pàdel en categories mixte, femenina i masculina. La setmana que ve hi haurà el 

partit de futbol entre les colles dels Gunis i els Farolillos, masterclass de zumba i 

aiguagym a Can Lladó i el torneig de frontó.

EL TORNEIG DE FUTBOL I DE PÀDEL A CAN 
LLADÓ S'AVANCEN A AQUEST CAP DE SETMANA

Tobogan d'aigua i pista 
americana per als més 
atrevits de la festa 

FARMACIA
Josep i Núria

IGLESIAS

I

` Josep i Núria

IGLESIAS

C/ Barcelona, 84
Sant Fost de Campsentelles

93 593 24 81
644 614 410

@iglesiasfarmacia

Us desitgem una molt 
bona Festa Major!

arxiu

REMULLATS  El tobogan aquàtic s'instal·larà un cop més al carrer dels Amics



dv, 16 juliol 2021 29



dv, 16 juliol 202130

La Salseta i Frecuencia Bandarra, plats forts 
de la gresca de Santa Maria de Martorelles

Aquest cap de setmana, Santa Ma-
ria de Martorelles viurà la seva 
festa major, una gresca marcada 
enguany per les restriccions que 
imposa la pandèmia però que, 
malgrat tot, manté gran part de la 
programació habitual, amb molta 
música i activitats per a infants i 
famílies. Les restriccions anun-
ciades aquesta mateixa setmana 
han fet anar de corcoll l'Ajunta-
ment, que ha hagut de revisar a 
darrera hora la programació per 
tal d'adaptar-la a les mesures per 
evitar la propagació de la Covid. 

"Hem fet alguns canvis d'ubica-

ció per tenir espais més amplis 

i d'horaris i hem hagut de sus-

pendre un parell d'actes perquè 

no s'adequaven a la resolució 

del Govern", explica la regidora 
de Cultura, Lydia Calvet.

En concret, els canvis més des-
tacats són la reubicació de les ac-
tuacions musicals que s'havien de 
fer a la plaça Joan Matons i que es 

GAIREBÉ UNA TRENTENA D'ACTES FARCEIXEN LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR, QUE SE CELEBRA AQUEST CAP DE SETMANA AMB LIMITACIONS PER LA COVID

LES ACTIVITATS FAMILIARS I PER ALS MÉS MENUTS ES COMPLETEN AMB CONTACONTES, UNA GIMCANA  I UN ESPECTACLE DE TITELLES 

MÉS DE 40 ANYS ALS ESCENARIS  Els components de la Salseta, sense el seu líder històric, Salvador Escribà, ja jubilat

salseta

de Santa Maria de Martorelles 16, 17 i 18 de juliol

El Parc de la Torrentera serà l'escenari de 

les actuacions musicals, que hauran de ser

amb el públic assegut per les restriccions

traslladen al Parc de la Torrentera 
i l'obligació que el públic estigui 
assegut als concerts. "No hi haurà 

ball així que La Salseta farà dos 

actuacions en format concert", 
explica Calvet. 

Les activitats que queden sus-
peses són l'actuació del Dj al Parc 
de la Torrentera, perquè no s'ade-
qua a l'horari, ja que tots els actes 
han d'acabar com a molt tard a les 
00.30 h, i la festa de l'escuma que 
s'havia de celebrar a l'Escola Les 
Mimoses, per la impossibilitat de 
mantenir les distàncies de segu-
retat.

Música protagonista
Malgrat tot, el cap de setmana 
estarà farcit d'activitat, amb la 
música com a un dels principals 
ingredients. La nit de divendres, 
dedicada al públic jove, estarà pro-
tagonitzada pel grup Frecuencia 
Bandarra, una banda que ofereix 
un directe de rock-blues i rumba 
canalla, amb versions de grups i 
artistes emblemàtics com Joaquín 
Sabina, Rosendo, Extremoduro i 
Barricada, entre altres. Mcleod i  
Lola, guitarres i veus principals, 
Ramón, al baix, i Ángel, a la percus-

Enguany el programa no ha oblidat la 

pràctica esportiva, que es concentrarà 

principalment dissabte al matí amb 

partits i exhibicions de dif´erents dis-

ciplines. El matí al Pavelló començarà 

amb un torneig de 3x3 de bàsquet per 

a diferents edats, organitzat per la 

Unió Esportiva Bàsquet Martorelles. A 

continuació, al Parc de la Torrentera hi 

haurà petanca i ping-pong i una mas-

terclass de gimnàstica per a gent gran 

i exercicis de pilates. Ja el diumenge 

al matí serà el torn de les dues rodes 

amb una exhibició de trial. A la tarda, a 

la plaça de l'Església, es farà l'actuació 

dels components del grup de zumba 

de Santa Maria.   

ESPORTS PER 
DONAR I VENDRE

sió, formen el grup que oferirà una 
bona dosi de rock and roll la nit de 
divendres.

La Salseta, uns vells coneguts
Dissabte, la música d'orquestra 
anirà a càrrec d'una veterana de 
les festes majors, la Salseta del 
Poble Sec. L'orquestra va ser cre-
ada el 1977 per Salvador Escribà, 
cantant i líder històric de la banda, 
qui durant molts anys va estar vin-
culat a Santa Maria de Martorelles. 
La Salseta serà l'encarregada de 

la música, amb el seu repertori de 
salsa, merengue, rumba, mambo, 
rock and roll, una fòrmula que els 
ha funcionat durant els seus gai-
rebé 45 anys de trajectòria i que 
oferiran al Parc de la Torrentera 
en format concert.

La música local arribarà diu-
menge de la mà de la coral La Fló, 
que oferirà el seu tradicional con-
cert de festa major a l'Església. 

I per tancar la programació, un 
concert d'havaneres a càrrec del 
grup Port-Bo, un grup d'havaneres 

fundat el 1966 a Calella de Pala-
frugell que, juntament amb altres 
amants del gènere, va ser l'impul-
sor de la popular cantada d'hava-
neres de Calella de Palafrugell, 
en la qual ha participat en totes 
les seves edicions. El seu reperto-
ri, heretat en gran part dels vells 
cantaires de Calella, està format 
per havaneres clàssiques i noves, 
valsos mariners, balades, boleros, 
sardanes, cançó catalana, etc. El 
concert estarà amanit amb rom 
cremat.  

Les mesures contra la Covid
han obligat a suspendre el

Dj de la nit de divendres i la
festa de l'escuma a l'escola

El públic infantil i familiar és el 
gran protagonista de la gresca a 
Santa Maria de Martorelles, que 
torna a apostar per un dels clàs-
sics dels darrers anys i que és 
garantia d'èxit: el Tobogan de la 
Mort, que s'instal·larà al carrer 
del Carme el diumenge el matí, 
entre les 11 i les 14 h.

Però més enllà d'aquesta atrac-
ció, que gaudeixen grans i petits, 
la programació proposa altres 
activitats pensades per als me-
nuts. Divendres al vespre, joves 
de la població, amb el suport de 

l'Ajuntament, han organitzat una 
gimcana infantil i juvenil pel po-
ble, que es podrà fer en grups 
bomballa familiars. Proves de tot 
tipus, des de les d'habilitat fins 
a les esportives, que es trobaran 
disseminades pel poble. 

Dissabte a la tarda, Can Girona 
acollirà l'espectacle La maleta 
que sona, que explicarà la histò-
ria d'un personatge que cada dia 
passeja pel seu poble, recollint 
totes aquelles coses que creu que 
no formen part del paisatge (bos-
ses de plàstic, joguines, ulleres, 

El Tobogan de la Mort 
torna a fer les delícies 
de grans i petits

arxiu

A TOTA VELOCITAT  Grans i petits gaudeixen del Tobogan de la Mort

papers...). Un cop és a casa agafa 
la guitarra i fa una cançó de totes 
les coses que ha trobat, fent par-
ticipar els infants d'aquestes his-
tòries musicades.

Per acabar, diumenge a la tar-
da, serà el torn dels titelles, amb 
l'espectacle El gall Frederic i la 

gallina Caterina, de la companyia 
Pengim-Penjam.  

En marxa
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n any més som en dies 
de la nostra festa major, 
l’encarem amb molta il-
lusió i amb moltes ganes 

de gaudir-la, malgrat les incerteses 
de com podrà ser i de què podrem 
arribar a fer. Però sigui com sigui, 
serà un moment de retrobament 
de la gent de Santa Maria de Mar-
torelles i de gaudir d’aquells petits, 
i no tan petits, bons moments que 
sempre ens generen aquests dies.

Des de totes les àrees de l’Ajunta-
ment s’està treballant intensament 
per poder estar el més ben prepa-
rats per adaptar-nos ràpidament 
i eficientment a les noves normes 
que puguin anar sortint. Esperem 
i desitgem que no haguem de fer 
massa més canvis dels que ja s’han 
hagut de fer, malauradament torna-
rem a estar asseguts durant el ball 
de dissabte a la nit, tot i això, gau-
direm com vàrem gaudir-ne l’any 
passat.

Des d’aquí el meu sincer agra-
ïment a tot el personal de l’Ajun-
tament i els regidors amb els que 
comparteixo govern per tot l’es-

Molt bona Festa Major!
forç que estan fent. Especialment 
agraït al nou equip de la brigada 
que s’estrenarà amb un gran esde-
veniment i segur que ho donarà tot 
perquè puguem passar una estona 
ben agradable amb els nostres.

En el moment que faig aquest 
escrit hem de celebrar que torna-
rem a tenir una de les activitats més 
esperades de la nostra Festa Major, 
la Baixada de la Mort. Esperem que 
tot continuï com fins ara, i puguem 
fer tots unes quantes baixades.

També m’agradaria demanar-vos 
que tot i ser Festa Major tinguem 
ben present en tot moment les nor-
mes per les quals ens hem de regir 
durant tot cap de setmana. Fem 
que aquesta Festa Major sigui tan 
segura i exemplar com ho va ser la 
de l’any passat i les passades cele-
bracions de Nadal o els festivals Nit, 
nit,nit. És un orgull ser d’un poble 
on tots els seus habitants som molt 
conscients del moment que estem 
vivint i del què hem de fer per tal 
de superar-ho.
Molt bona Festa Major!

U

RODOLF

CASAS BONET
Alcalde de Santa Maria 

de Martorelles

Divendres 16

12 h Repic de campanes

17 h Plaça de l'Església

Activitats i jocs d'aigua

18 h Casal Cultural

Inauguració exposició amb artistes de 

proximitat

18.30 h Trobada d'associacions del 

poble

19 h Ajuntament

Pregó d'inici de festa major

20 h Per tot el poble

Gimcana infantil i juvenil

23 h Parc de la Torrentera

Concert de Freqüència Bandarra

Dissabte 17

9 h Pavelló

Bàsquet infantil i d'adults

10 h Parc de la Torrentera

Petanca / Ping pong

10 h Pista del Parc de la Torrentera

Masterclass de gimnàstica per a gent 

gran i pilates

17 h Can Girona

Contacontes. La maleta que sona

18 a 20 h Casal Cultural

Exposició d'artistes plàstics de 

proximitat

18 h Pavelló

Actuació del Ball de Gitanes de 

Martorelles

18 h Plaça de l'Església

Ballada de country, amb Country 

Mollet

20 h Parc de la Torrentera

Concert amb La Salseta del Poble Sec

23 h Parc de la Torrentera

Concert amb La Salseta del Poble Sec

Diumenge 18

10 h Parc de la Torrentera

Trial

11 a 14 h Carrer del Carme

Tobogan de la mort

12 h Església

Missa

18 a 20 h Casal Cultural

Exposició d'artistes de proximitat

18 h Passatge 11 de Setembre

Titelles El gall Frederic i la gallina 

Caterina

19 h Església

Concert Coral La Fló

20 h Plaça de l'Església

Zumba. Grup Santa Maria

22 h Parc de la Torrentera

Fi de festa amb Havaneres i rom 

cremat amb el grup Port-Bo

de Santa Maria de Martorelles 16, 17 i 18 de juliol

Programa d'actes

El vessant artístic també troba un espai dins la festa. Com és habitual, el Casal 
acollirà una mostra d'artistes de proximitat, que s'inaugurarà divendres i que es 
podrà veure les tardes de dissabte i diumenge. En concret, els artistes que expo-
saran les seves obres són Xavi Mira (dibuix i pintura), Ester Montoya (pintura) i 
Pere Montsant (fotografia). A més, un any més, el cartell de la festa major ha anat 
a càrrec d'un dissenyador local, el Miguel Àngel Abad Martinez, qui ha pres com 
a inspiració la imatge de l'església romànica del municipi. Calvet avança que la 
voluntat de l'equip de govern és que a partir de l'any que ve es faci un concurs 
públic per triar la proposta d'imatge festiva.

D'altra banda, poc després de la inauguració de la mostra es farà el pregó des 
del balcó de l'Ajuntament, que enguany vol mantenir la sorpresa i només avança 
que tindrà relació amb la pandèmia de la Covid. 

Un racó per als artistes 
Km. 0 i un pregó sorpresa

xavi mira

Fem que aquesta Festa 

Major sigui tan segura i

exemplar com ho va ser la

de l'any passat i el Nadal
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