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BAIX VALLÈS.  La tendència de dis-
minució dels naixements iniciada 
a Catalunya l'any 2009, s'ha vist 
accentudada durant la crisi sanità-
ria. Segons l'Institut d'Estadística 
de Catalunya (Idescat) la caiguda 
del nombre de naixements el mes 
de desembre arreu del país ha es-
tat del 20,1%, nou mesos després 
de l'inici de la pandèmia.

Un descens generalitzat del nom-
bre de nadons nascuts vius i que 
segons l'Idescat, tots els àmbits 
territorials van registrar sent les Terres de l'Ebre (−12,7%) i l'Alt Pirineu i Aran (−12,6%) els àmbits 
on aquest descens va ser més alt.

El Baix Vallès no és una excep-
ció i aquesta xifra també empit-
jora respecte al 2019. En concret, 

Els naixements cauen 
un 8,6% al Baix Vallès 
durant el 2020

 MONTORNÈS I SANTA MARIA SÓN LES LOCALITATS ON MÉS HA DESCENDIT LA NATALITAT, MENTRE QUE MOLLET HA REGISTRAT LA PITJOR DADA DELS DARRERS 45 ANYS

el nombre de nascuts vius regis-
trats als municipis baixvallesnas 
de mares residents l'any 2020 va ser de 786, segons les dades pro-
visionals, xifra que representa una reducció del 8,6% en relació amb 
les dades definitives del 2019 ela-
borades per l'Idescat.

En termes generals el descens de 
la natalitat durant el 2020 va afec-
tar la majoria de municipis i no-
més a la Llagosta i Montmeló van 
créixer el nombre de naixements 
respecte a les dades registrades 
l'any 2019. Un creixement que 
va ser més sostingut a Montmeló 
(+10%), mentre que a la Llagosta 
va ser del 25%.Amb tot, a banda de la millora 
de les xifres en aquests dos muni-
cipis, a la resta de la subcomarca 
la natalitat ha caigut, fent-ho en 
localitats com Mollet de forma es-trepitosa. A la capital del Baix Va-
llès tot i que el descens respecte a l'any anterior és del 15,6%, la xifra 
de naixements registrats durant el 
2020 és, fins al moment, la pitjor 
dels últims 45 anys. 

Mentre que a municipis com Sant 
Fost, Parets o Montornès, la situa-
ció no és gaire millor i cal situar-se 
a la dècada dels 90 per trobar 
pitjors dades registrades que les 
del 2020. Montornès a més, és la 
localitat baixvallesana, després 
de Santa Maria de Martorelles, on 
la caiguda de la natalitat ha estat 
més elevada respecte a les dades 
del 2019. En concret, els naixe-ments han descendit un 16% al 
municipi. 

Per altra banda, pel que fa al gè-
nere, al territori van néixer durant 
el 2020 més nens que no pas ne-nes. En concret, 406 van ser nens i 380  nenes. 
Mares més grans i menys fillsA més de totes aquestes dades , 
cal tenir en compte l'indicador 
conjuntural de fecunditat de les dones catalanes. Aquest durant el 

2020 va ser d'1,20 fills per dona, mentre que el 2019 va ser d'1,27. 
Per àmbits del Pla territorial, Po-
nent i les Comarques Gironines 
són els que van tenir l’índex con-
juntural de fecunditat més elevat 
(1,39 fills per dona), mentre que l'Alt Pirineu i Aran és el que el va tenir més baix (0,98).

Pel que fa a l'edat a la materni-
tat, l'any 2020 va continuar endar-
rerint-se a Catalunya i, de mitjana, 
les dones van tenir el primer fill 
als 31,4 anys. L'Àmbit Metropolità (on s'inclou el Baix Vallès) i l'Alt Pirineu i Aran és on la maternitat 
al primer fill va ser més tardana (31,8 anys), mentre que a l'Àmbit 
de Ponent i les Terres de l'Ebre és 
on va ser menys envellida (30,2 
anys).  anna mir

Evolució

de la 
natalitat al

Baix
Vallès

Any NenesNens
Total 

naixements

Mollet

Parets

Montornès

La Llagosta

Montmeló

Sant Fost

Martorelles

Santa Maria
FONT: IDESCAT

2020 165 149 314 -58

2019 206 166 372 

2020 68 66 134 -17

2019 66 85 151 

2020 68 42 110 -21

2019 63 68 131 

2020 45 46 91 +23

2019 32 36 68 

2020 27 27 54 +5

2019 27 22 49 

2020 17 30 47 -1

2019 20 28 48 

2020 14 19 33 -3

2019 23 13 36 

2020 2 1 3 -2

2019 3 2 5 

Variació

MARC, JÚLIA, JAN I EMMA, ELS NOMS MÉS 
POSATS ALS NADONS L'ANY PASSAT
■ Marc (479) continua sent, un any més, el nom de nadó més freqüent a 
Catalunya i Júlia (467) és, per quart any consecutiu, el nom més posat a les 
nenes. Pel que fa als nens, Marc va seguit per Jan (451), que l’any anterior 
ocupava la quarta posició; Pol (433); Nil (432) i Leo (422). Pel que fa als noms 
de nenes més freqüents, després de Júlia, es mantenen Emma (443), Martina 
(441) i Mia (381), que ocupa la quarta posició per primera vegada per davant de 
Lucía (380). Per àmbits del pla territorial, Marc és el nom més posat a l’Àmbit 
Metropolità, Jan a les Comarques Gironines i Comarques Centrals, Pol al Camp 
de Tarragona i Ponent, Leo a les Terres de l’Ebre i el Penedès, i Martí a l’Alt Pirineu 
i Aran. Júlia/Julia és el nom més freqüent de les nenes nascudes l’any 2020 a les 
comarques gironines, Alt Pirineu i Aran i Ponent. Emma és el nom més posat a 
l’Àmbit Metropolità i a les Terres de l’Ebre, Martina al Camp de Tarragona, i Ona 
al Penedès. Finalment, i per primera vegada, Arlet és el nom més posat a les 
Comarques Centrals.

Efectes de la Covid

Fa una mica més d'un mes que l'Hos-
pital de Mollet tornava a recuperar els 
parts, després que el passat octubre 
es derivessin aquestes intervencions 
a causa de la situació epidemiològica 
del territori. Fins aquest dimecres, el 
centre havia ajudat a donar a llum 42 
mares. L'activitat del part s'inicia en 
un entorn sectoritzat i acollidor per tal 
de mantenir la seguretat i la comoditat 
de la dona i el nadó i es permet l’accés 
d'un acompanyant durant tot el procés 
de part. L’Àrea d’Atenció a la Dona de 
la Fundació Sanitària Mollet (FSM) dis-
posa de sales de part natural i una sala 
de lactància materna per a professio-
nals i usuaris, amb l'objectiu que els 
espais siguin el més propers possibles 
a la comoditat de la mateixa llar, defu-
gint l’ambient hospitalari per tal que la 
dona gaudeixi el màxim de l’experièn-
cia de tenir un fill.

L'HOSPITAL DE MOLLET
HA ATÈS DES DEL MES 
DE JUNY 42 PARTS
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SOCIETAT
Proposta per millorar l'atenció primària al territoriLa Primitiva deixa premi a Mollet

L'administració de loteria de la Rambla Pompeu Fabra  

de Mollet va validar un bitllet guanyador del sorteig de 

la Loteria Primitiva que es va celebrar dijous passat. Hi 

va haver quatre acertants de Segona Categoria (5+C en-

certs), entre ells el de Mollet, qui s'ha endut 60.915,11 €.

El ple de l'Ajuntament de Mollet va aprovar per unanimitat una moció 

presentada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix 

Vallès a través de Podemos Mollet. La proposta demana millorar el 

servei d'atenció primària al territori i també reclama al Departament de 

Salut l'ubicació d'un Cuap a Mollet i les obres de l'Assir i pediatria.

BAIX VALLÈS. L'envelliment i la 

dependència són dos dels projec-

tes clau que es planteja atendre la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM) 

en els pròxims anys. L'entitat ha 

presentat aquesta setmana el Pla 

Estratègic 2021-2025, que marca 

quines seran les línies prioritàries 

de treball per donar resposta a les 

necessitats de la població de re-

ferència i als professionals que hi 

treballen.

A través d’aquest Pla Estratègic, 

la Fundació vol vetllar per la millo-

ra contínua dels espais, processos i 

serveis que redundin en una millor 

atenció i benestar de les persones. 

Ampliació i creació de serveis
Alguns dels projectes són la refor-

ma del disseny de l’Institut Onco-

hematològic a l’actual hospital de 

dia amb un espai més ampli i un 

entorn humanitzat, confortable, 

íntim i acollidor per a l’atenció 

dels pacients oncològics. El pla 

també preveu la creació d’un ser-

vei d’atenció a domicili (SAD) per 

atendre necessitats socials a aque-

lles persones que ho necessiten 

per raó d’edat, dependència o dis-

capacitat. Aquestes dues propos-

tes volen millorar l’atenció integral 

i transversal de l’envelliment i la 

dependència i d’una de les morbi-

ditats més prevalent. Aquesta tar-

dor es preveu també l’adjudicació 

SANITAT  ES PREVEU LA CREACIÓ D'UN SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A PACIENTS I LA REFORMA DEL CENTRE DE DIA ONCOLÒGIC

L'atenció a l'envelliment, projecte clau 
de la FSM per als pròxims quatre anys

del projecte d’ampliació d’Urgènci-

es i l’inici de les obres.

Així mateix, es crearà un espai 

docent que permeti augmentar 

l’oferta de formació especialitzada, 

graus i postgraus en tots els ser-

veis i especialitats i s’aprova un pla 

de reforç infermer permanent per 

donar resposta a les necessitats 

assistencials. “Convertir-nos en 

un hospital universitari i afavo-

rir un entorn d’aprenentatge i 

desenvolupament professional 

afavorirà la captació i fidelitza-

arxiu

EL PLA Arriba després de mig any d'estudi i anàlisis on han participat més de 600 persones

ció del talent professional”, ex-

plica Jaume Duran, director gene-

ral de l’FSM.

El pla, que arriba després de 

mig any d’estudi i anàlisis on han 

participat més de 600 persones, 

"intenta recollir una mirada glo-

bal, pròxima i participativa dels 

professionals, però també de la 

nostra població de referència, 

ajuntaments, entitats, associaci-

ons i atenció primària del terri-

tori”, indica Duran. 

Pandèmia

En la darrera setmana, l'Hospital de 
Mollet ha registrat una defunció d'un 
malalt per Covid, la primera mort que 
es comptabilitza després de dos mesos 
de no registrar-ne cap. Malgrat que 
la situació epidemiològica ha millorat 
respecte a la setmana anterior, amb un 
risc de rebrot de 1.182, una xifra lleuge-
rament inferior al de dimecres passat, 
la cinquena onada de Covid està tenint 
una alta repercussió al Baix Vallès. L’A 
l’Hospital de Mollet augmenten el nom-
bre d’ingressos. Actualment el centre 
sanitari té 38 persones ingressades per 
Covid-19. Aquesta setmana s’han donat 
15 altes, amb un total de 1.477. Davant 
aquesta situació, l’Hospital torna a res-
tringir les visites a les àrees d’hospita-
lització, urgències i semicrítics i demana 
que es limitin els acompanyants a con-
sultes externes només a aquelles per-
sones imprescindibles.

UNA DEFUNCIÓ PER 
COVID DESPRÉS DE 
DOS MESOS SENSE CAP 

EL COMITÈ D'EMPRESA DE L'HOSPITAL 
DENUNCIA MANCA DE RECURSOS HUMANS
n El comitè d'empresa de l'Hospital ha emès un comunicat en què denuncia 
la manca de professionals sanitaris al centre. Segons els representants dels 
treballadors, la "falta real de professionals a nivell territorial fa que la situació 

sanitària al nostre centre sigui crítica", consideren. En el comunicat, asseguren 
que en els darrers anys s’ha produït una "descapitalització" de professionals 
sanitaris en l’àmbit d’Infermeria, facultatius i d’altres col·lectius "que l’empresa no 

ha tingut la capacitat d’atracció ni retenció". Segons el comitè, aquesta manca de 
recursos humans ha estat denunciada a la direcció del centre en diverses ocasions. 
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LA LLAGOSTA / BAIX VALLÈS. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel 

Sánchez, va anunciar aquest dilluns la licitació imminent de les obres per construir l'estació 

intermodal de mercaderies de la Llagosta per uns 80 milions d'euros. Segons Sánchez, l'ad-

judicació es farà aquest 2021 com a mostra que el Ministeri "està decidit a potenciar la quo-

ta de transport ferroviari de mercaderies com a eix vertebrador de les cadenes logístiques". 

La previsió és connectar la terminal a l'ample estàndard del Corredor del Mediterrani.  

L'Estat anuncia la licitació de l'estació 
intermodal de mercaderies a la Llagosta

El territori reclama a 
Adif alternatives per 
fer accessible el pas 
de l'estació de França
MOLLET / BAIX VALLÈS. L'equip de govern de 

Mollet ha iniciat converses amb Adif per tro-

bar una alternativa per fer accessible l'actu-

al pas subterrani de l'estació de Mollet-Sant 

Fost, que connecta el polígon de Can Prat 

amb el nucli urbà de la ciutat.

Fa unes setmanes es licitava el projecte de 

reforma de l'estació Mollet-Sant Fost. En la 

presentació del projecte, es va avançar que 

Adif cedirà a l'Ajuntament de Mollet l'actual 

pas subterrani com a pas de ciutat perquè pu-

gui mantenir-se la connexió entre ambdues 

bandes de les vies. Amb tot, el pas, del qual 

es tapiaria l'accés a les andanes, mantindria 

les escales i, per tant, continuaria sense ser 

accessible per a persones amb mobilitat re-

duïda o usuaris de bicicletes i patinets.

Davant aquesta situació, han estat diver-

ses les veus que han reclamat que aquest pas 

sigui accessible, entre les quals, la de l'Ajun-

tament de Martorelles, que dilluns aprovava 

una moció per unanimitat demanant que el 

projecte de millora de l'estació contempli un 

pas adaptat. De fet, el ple de Mollet d'aquest 

dilluns havia de debatre aquesta mateixa 

moció presentada d'urgència per Ara Mollet 

ERC MES, i treballada amb els seus homòlegs 

dels pobles veïns i usuaris de l'estació com 

Sant Fost i Martorelles perquè el projecte 

de millora de l'estació inclogui la interven-

ció per fer accessible el pas subterrani. Fi-

nalment, la moció es va retirar perquè Ara 

Mollet i l'equip de govern s'han emplaçat a 

treballar conjuntament amb els grups mu-

nicipals del consistori i amb les poblacions 

veïnes una petició a Adif que també inclogui 

actuacions a l'aparcament de l'estació.

Amb tot, l'alcalde, Josep Monràs, en respos-

ta a una pregunta al ple formulada per Mollet 

en Comú, avançava que el Consistori ha iniciat 

converses amb Adif "per trobar una solució" 

a aquest pas subterrani però descartava pre-

sentar al·legacions al projecte licitat –en ex-

posició pública fins a finals de juliol– per "no 

endarrerir la millora de l'estació tan llar-

gament reivindicada". Monràs apostava pel 

"diàleg" amb Adif per arribar a algun acord.

ERC demana un front comú 
Per la seva banda, ERC ha registrat una pre-

gunta parlamentària al Senat per reclamar 

al govern de l'Estat l'accessibilitat del pas, 

que és l'única connexió per a vianants que 

existeix entre Mollet i Sant Fost, Martorelles 

i Santa Maria de Martorelles. "Aquest és un 

exemple del que passa quan es prenen 

decisions des d'un despatx a 600 km: es 

liciten unes obres molt necessàries però 

es deixa de banda l'únic pas peatonal 

amb els pobles veïns", deia el senador re-

publicà Josep Maria Reniu dimecres en un 

acte a l'estació acompanyat de l'alcalde de 

Martorelles, Marc Candela, i altres càrrecs 

electes republicans de les poblacions afec-

tades. I és que, més enllà dels usuaris de l'es-

tació, des d'ERC consideren que s'ha de do-

nar una alternativa a aquelles persones que 

es desplacen amb bicicleta o patinets des de 

Mollet als pobles de l'altra banda del riu i a 

la inversa. "Es parla de mobilitat sostenible 

però si no es donen facilitats la gent haurà 

de continuar agafant el cotxe", deia el regi-

dor molletà Oriol López.

Els càrrecs republicans al territori con-

sideren que cal buscar un front comú de 

tots els ajuntaments afectats perquè l'Es-

tat assumeixi aquestes obres d'adequació 

sigui amb l'actual projecte de reforma de 

l'estació o amb un de paral·lel. "Hi ha una 

necessitat imperant de fa molts anys i el 

que demanem és que no es deixi aturat i 

que aprofitem l'oportunitat actual", deia 

Candela, qui afegia que si Adif cedeix el pas 

a l'Ajuntament "que ho faci un cop l'hagi 

adequat perquè no són els ajuntaments 

els que han d'assumir aquesta despesa 

ja que es tracta d'una infraestructura de 

l'Estat", concloïa.  

INFRAESTRUCTURES  DES D'ESQUERRA ES DEMANA QUE ELS MUNICIPIS VAGIN A LA UNA PERQUÈ L'ESTAT ADEQÜI EL PAS ABANS DE CEDIR-LO A L'AJUNTAMENT DE MOLLET

erc vo

A L'ESTACIÓ  Càrrecs electes d'ERC al territori i el senador Josep Maria Reniu, dimecres

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

CONSULTORI

Sovint s’observen testaments en els 
quals s’atorguen llegats que suposen 
una part molt important de l’herència, 
perjudicant així l’hereu que veu com la 
seva part queda molt reduïda.

La fi gura de la quarta falcídia, o quota 
hereditària mínima, recollida en el Codi 
Civil de Catalunya, protegeix l’hereu 
davant herències excessivament grava-
des amb llegats, evitant que l’herència 
quedi buida de contingut econòmic en 
salvaguardar per a l’hereu, almenys, la 
quarta part del valor de l’herència.

Si, realitzat l’inventari en el termini de 
sis mesos des de la mort del testador, 
i efectuats els pertinents càlculs, es 
conclou que l’hereu no percep aquesta 
quota mínima, procedirà la reducció de 
tots els béns llegats en la proporció que 
correspongui fi ns que el total obtingut 
per l’hereu suposi el quart de l’herència.

És important destacar que el propi 

Codi Civil de Catalunya deixa clar que 
l’hereu, que a més sigui legitimari, té 
dret tant a la quarta falcídia, com a la 
legítima. Tots dos drets, per tant, són 
compatibles, podent l’hereu, que també 
sigui legitimari, exigir tots dos drets de 
forma acumulada.

Finalment, cal assenyalar que el tes-
tador pot prohibir el dret a la quarta 
falcídia. Així, en el cas que el testador 
pretengui que es respectin els béns atri-
buïts específi cament (llegats), encara 
que el valor dels mateixos superi les 
tres quartes parts del valor de l’herèn-
cia, haurà de prohibir en el seu testa-
ment la reducció per raó de la quarta 
falcídia dels llegats que en el seu cas 
consideri.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Què és la quarta falcídia?

Amb l'arribada de l'estiu, la Policia Munici-

pal està prenent mesures específiques per 

lluitar contra les actuacions incíviques. Així 

ho va assegurar el regidor de Seguretat, 

Juanjo Baños, arrel d'un prec de Mollet en 

Comú, que assegurava que les queixes per 

sorolls i conductes incíviques s'havien mul-

tiplicat i reclamava actuacions policials. En 

el seu prec, els comuns també van tornar 

a reclamar la redacció d'un pla de civisme. 

Comuns torna a demanar 
el pla de civisme a Mollet

L'Ajuntament de Mollet s'ha compromès a 

allargar de nou fins a les 22 h l'horari que 

restringeix la circulació de vehicles a Gaie-

tà Vínzia els diumenges. A pregunta dels 

comuns, el regidor de Mobilitat, Juanjo Ba-

ños, va apuntar que l'horari s'havia reduït a 

les 21 h per "qüestions de personal" però 

que es restablirà el de les 22 h. "Més tard 

és complicat per les tasques dels serveis 

de recollida d'escombraries", va dir.

L'horari per a vianants a 
Vínzia s'allargarà de nou
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URBANISME

El POUM de 

Mollet ja està en 

exposició pública

MOLLET. El Butlletí Oficial de la Pro-

víncia publicava dilluns l'anunci que 

obre el termini d'exposició pública 

per poder consultar el Pla d’Ordena-

ció Urbanística Municipal de Mollet, 

aprovat inicialment el 5 de juliol.

Amb la publicació se suspenen, per 

un període màxim de dos anys, la 

tramitació dels plans urbanístics 

derivats que contravinguin les pre-

visions del POUM, els projectes de 

gestió urbanística i d’urbanització, 

l’atorgament de llicències de par-

cel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació, d’instal·lació 

o ampliació, així com l’atorgament 

de llicències d’edificació en aquells 

àmbits on les noves determinacions 

comportin modificacions del règim 

urbanístic del sòl. Els documents es 

poden consultar al Portal de Trans-

parència de l'Ajuntament fins al dia 

15 de novembre, perquè s'hi puguin 

presentar al·legacions. 

Mollet sol·licita poder 

mantenir la regulació 

del preu dels lloguers
MOLLET. L'Ajuntament ha sol·li-

citat al Departament d'Habitatge 

de la Generalitat que es puguin 

continuar limitant els preus dels 

lloguers a la ciutat, com s'ha fet en 

el darrer any en aplicació de la llei 

catalana 11/2020, de regulació 

dels preus del lloguer. La llei s'ha 

executat de manera temporal du-

rant un any en una seixantena de 

municipis de més de 20.000 habi-

tants, entre els quals Mollet, on es 

considera que existeix el risc de no 

poder disposar d’habitatges de llo-

guer a un preu assequible.

Segons la regidora d'Habitatge, 

Núria Muñoz, els preus dels llo-

guers a Mollet han registrat una 

davallada del 7,95% entre el ter-

cer trimestre de 2020 i el segon 

trimestre de 2021, passant d'una 

mitjana de 676,85 euros a 623,06 

euros. Muñoz també assegura que 

el nombre de contractes forma-

litzats ha crescut i en el primer 

trimestre d'enguany se'n van fer 

225, "més que en qualsevol altre 

primer trimestre dels darrers 

anys", assegurava Muñoz. 

L'Ajuntament fa un balanç po-

sitiu de l'aplicació de la llei i, per 

aquest motiu, ha sol·licitat que la 

Generalitat declari Mollet àrea amb 

mercat d'habitatge tens, condició 

per poder continuar regulant els 

preus. Perquè sigui concedit, s'han 

de complir tres condicions: que el 

preu del lloguer al municipi hagi 

experimentat un creixement sos-

tingut "clarament superior" al 

HABITATGE L'AJUNTAMENT CONSIDERA QUE L'APLICACIÓ DE LA LLEI HA AFAVORIT LA REDUCCIÓ DEL PREU DELS LLOGUERS L'ÚLTIM ANY

La PAH reclama l'ampliació de 
la moratòria dels desnonaments
MOLLET. La Plataforma d'Afectats 

per l'Habitatge (PAH) de Mollet i el 

Baix Vallès es concentrava dilluns 

davant l'Ajuntament per reclamar 

al govern espanyol que ampliï la 

moratòria dels desnonaments. La 

PAH proposa que aquesta estigui 

vigent indefinidament fins que en-

tri en vigor la Llei estatal pel dret a 

l'Habitatge.

Segons la PAH, "el pitjor encara 

està per arribar", ja que "els jut-

jats acumulen milers de procedi-

ments". A més també alerten que 

el 9 d'agost caduca el decret actual i 

s'aixecarà la protecció a les famílies 

vulnerables: "Tornarà a haver-hi 

barra lliure per executar des-

nonaments. Si no es posa remei 

a això, provocarà un tsunami de 

desnonaments a partir del prò-

xim mes de setembre". 

Així mateix indiquen que la ma-

teixa data de caducitat té el decret 

en contra dels talls de subministra-

ments, la qual també demanen que 

s'ampliï.

Des de la PAH exigeixen al Go-

vern que aquesta llei ha d'incloure 

el compliment dels compromisos 

internacionals d'Espanya, en matè-

ria de Drets Humans en relació amb 

el Dret a un habitatge digne, prohi-

bint tot desnonament de persones 

vulnerables que no comptin amb 

alternatives adequades i dignes.   

LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA PROPOSA QUE ESTIGUI VIGENT INDEFINIDAMENT FINS QUE ENTRI EN VIGOR LA LLEI ESTATAL PEL DRET A L'HABITATGE
pah

CONCENTRACIÓ  La PAH es mobilitzava dilluns davant l'Ajuntament

arxiu

ARRENDAMENTS  La llei aplica un índex de referència que en limita el preu

de la mitjana del país –en el cas de 

Mollet entre 2016 i 2020 han cres-

cut un 25,91% quan a Catalunya 

ha estat del 23%–; que la càrrega 

familiar per pagar el lloguer superi 

el 30% dels ingressos familiars –a 

Mollet suposa un 48,22%– o que el 

preu hagi experimentat un creixe-

ment interanual acumulat 3 punts 

per sobre de l’IPC els últims 5 anys.

El ple de dilluns va aprovar la 

sol·licitud amb el vot a favor de 

tots els grups excepte Cs, que hi va 

votar en contra. 
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MOLLET. L'alcaldessa de Barcelo-
na i presidenta del Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona (CZFB), 
Ada Colau, ha paralitzat la possible 
compra per part de l'ens públic de 
més terrenys a la zona del Calderí 
de Mollet. El Consorci celebrava di-
lluns un consell plenari en què, en-
tre altres, s'aprovaven els comptes 
anuals de l'entitat. Un dels punts de 
l'ordre del dia, que hauria entrat 
d'urgència, estava relacionat amb 
la possible compra per part del 
Consorci de la Zona Franca de més 
terrenys al Calderí. L'ens públic ja 
és el propietari majoritari dels so-

lars que preveuen acollir un nou 
barri amb uns 1.400 habitatges, 
segons la planificació urbanística 
aprovada fa uns mesos.

Finalment, però, el punt es reti-
rava de l'ordre del dia a instàncies 
de la presidenta del CZFB, un punt 
que, segons fonts consultades per 
SomMollet, "haurà de cercar el 

consens per tornar a ser debatut 

al plenari". D'aquesta manera, la 
decisió de Colau deixa en stand by el 
desenvolupament d'un projecte que 
és molt qüestionat per la seva for-
mació al territori. De fet, en una de 
les últimes concentracions de la pla-

taforma Salvem el Calderí, el dipu-
tat dels comuns al Parlament Marc 
Parés va defensar la preservació de 
l'espai. "A la Regió Metropolitana 

no hi cap ni un pam més d'urba-

nització i el que cal és preservar 

espais agrícoles", deia aleshores 
en l'acte, que també va aplegar re-
presentants d'ERC i la CUP.

Des del CZFB han declinat donar 
detalls sobre l'operació. "Si no està 

aprovat pel plenari és com parlar 

de ciència ficció", apunten. L'Ajun-
tament de Mollet considera que és 
un tema de "procediment admi-

nistratiu" i no fa valoracions. 

Ada Colau paralitza la possible 

compra de terrenys del Calderí per 

part del Consorci de la Zona Franca

TERRITORI LA PRESIDENTA DE L'ENS HA RETIRAT EL PUNT QUE S'HAVIA D'APROVAR EN PLENARI

Arrasar el Calderí és destruir

un espai catalogat i d'alt

interès natural, un dels pocs

connectors biològics que

queden entre Gallecs i el riu

ns 300.000 metres qua-
drats de zona agrícola 
sempre són una mos-
segada llaminera pels 

agents de l’especulació del totxo. I 
si estan al Baix Vallès, ben comuni-
cats i a tocar de la conurbació bar-
celonina esdevenen irresistibles. 
L’espai agrícola del Calderí s’ha 
mantingut viu durant dècades, 
malgrat les amenaces dels planifi-
cadors, per la seva maldestra ges-
tió i pels designis del mercat del 
totxo. Ha resistit miraculosament i 
ha estat ara, després de la paràlisi 
econòmica provocada per una pan-
dèmia que els llops de l’especulació 
han sortit de les lloberes, afamats i 
rabiosos.

Dels 80 inicials, quan s’endega-
ven projeccions del territori, als 
anys 20 que ara vivim ha corregut 
molta aigua pel Besòs... sovint bru-
ta i contaminada, però molta aigua 
i moltes realitats i molts reptes 
nous. La crisi alimentària, la crisi 
energètica i del sòl, l’aniquilació de 
les conques fluvials i l’esgotament 
del sòl fèrtil, etc, són noves realitats 
innegables.

Tots aquests han estat anys de 
servilisme de les administracions, 
quan no de corrupció, de proble-
mes de finançament secular i de la 
seva gestió nefasta han fet que el 
panorama de la Regió Metropolita-
na estigui ara per ara trufat de con-
flictes territorials que amenacen 
a destruir el poc sòl fèrtil que ens 
queda per convertir-lo en ciment, 
asfalt i més contaminació. Destruc-
ció del poc patrimoni natural i agrí-
cola que ens queda per omplir les 
butxaques d’uns pocs.

El Consorci de la Zona Franca 
(CZF) de Barcelona és el propie-
tari de la majoria dels terrenys de 
l’espai agrícola del Calderí, a Mollet 
del Vallès. Ho és des de la llarga nit 
del franquisme. Malgrat algunes 
veus destacades facin gestos sim-
bòlics i després es posin de costat, 
ara tenen pressa i després d’apre-
tar l’equip de govern de Mollet 
(PSC-Podemos) i els seus aliats de 
la dreta, amb la complicitat de la 
Conselleria de Territori de la Gene-
ralitat ( JxCat), el lobby de l’especu-
lació saliva per menjar-se el Calderí 
i entaforar un nou macrobarri per 
a més de 4000 persones en zona 
agrícola, de risc químic i amb pe-
rill d’inundació certificat a tots els 

plans d’emergències.
El CZF ara vol comprar més ter-

renys per fer-se amb el control de 
la destrucció i actuar per la via de 
fets consumats. No li ha sortit bé a 
la primera, però ho seguirà inten-
tant. L’especulació no dorm. Només 
menja. L’excusa de la necessitat 
d’habitatge per destruir el Calderí 
no se sosté quan Mollet és la sise-
na ciutat de Catalunya en nombre 
de pisos buits i ja hi ha a la ciutat 
més pisos buits de bancs i enti-
tats financeres que tot l’habitatge 
de promoció municipal que s’ha 
previst fer al Calderí i quan pivota 
sobre un informe de sostenibilitat 
ambiental molt feble, per justificar 
un creixement urbanístic expansiu, 
en total contradicció amb el que de-
fensen la Llei contra el Canvi Climà-
tic i la mateixa Llei d’Urbanisme de 
Catalunya.

Arrasar el Calderí és destruir 
un espai catalogat i d’alt interès 
natural, un dels pocs connectors 
biològics que ens queden entre els 
àmbits de Gallecs i del riu Besòs i 
la darrera zona agrícola que acull i 
alimenta a moltes espècies protegi-

des a tocar d’un espai Xarxa Natura 
2000. És exterminar un patrimoni 
d’activitat agrícola imprescindible 
per a la sostenibilitat del nostre ter-
ritori vallesà i per la tercera ciutat 
de l’Estat amb més morts potenci-
als per contaminació. Un espai que 
mereix un debat popular a la llum 
d’un urbanisme més sostenible que 
contempli la importància de l’auto-
abastiment alimentari i la creació 
de parcs agrícoles social i ecològi-
cament autogestionats. 

La Conselleria de Territori, el 
Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona i l’Ajuntament de Mollet han 
triat servir als poderosos de l’es-
peculació. Ho van fer amb urgència 
maldestra, sense debat popular i 
extirpant-lo del disseny del nou 
POUM, però no comptaven que da-
vant trobarien a un poble que de-
fensa la terra, per tots els mitjans. 
El judicial també. Sense descans. 
Perquè no volem un pam més d’as-
falt i de ciment, i perquè ens va la 
salut i la vida, no defallirem i ens 
trobaran dempeus. El Calderí serà 
la tomba de l’especulació al Baix 
Vallès.

Nervis per destruir 
l'espai del Calderí 

U

TXUS  

CARRASCO
Plataforma 

Salvem el Calderí
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MOLLET. Dimarts va morir Antoni 

Oliva Musach, constructor respon-

sable del barri de l'Oliva a l'Esta-

ció del Nord. Oliva, nascut a Vic el 

1931, ha mort a l'edat de 89 anys.

Oliva Musach va arribar a Mollet 

amb els seus tres germans als anys 

60, "una època en què comença 

a haver molta feina i necessitat 

d'habitatge a baix preu", explica 

la família. Amb la seva empresa 

constructora va tirar endavant du-

rant la dècada dels anys 60 la pro-

moció de pisos que va ser conegu-

da com el barri de l'Oliva, situada 

a l'Estació del Nord i que va acollir 

principalment famílies de treba-

lladors qualificats.  

Oliva també va veure la neces-

sitat de donar a aquests veïns un 

espai comercial proper donada la 

llunyania del mercat municipal, 

situat al centre de la ciutat. Així 

doncs, el 1968 s'inauguraven les 

galeries del Vallès, promogudes 

pel constructor, que tenien una 

cinquantena de botigues, la majo-

ria d’alimentació, però també de 

vestit, calçats i objectes de la llar.

Oliva, amb dues filles, va dedicar 

tota la vida al sector de la construc-

ció. La cerimònia de comiat es va fer 

dijous a la Funerària Monserdà.  

NECROLÒGIQUES  ANTONI OLIVA MUSACH VA SER EL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓ D'HABITATGES I LES GALERIES DEL VALLÈS

BAIX VALLÈS. Fa unes setmanes, el 

ministeri d’Inclusió i Seguretat So-

cial tancava amb els agents socials 

–les patronals CEOE i Cepyme, i els 

sindicats CCOO i UGT– un acord 

per a la reforma de les pensions 

que, entre altres, suposa la dero-

gació de la reforma del govern de 

Mariano Rajoy del 2013. Aquest 

dimecres, CCOO del Vallès Orien-

tal, Maresme i Osona celebrava 

una assemblea a La Marineta de 

Mollet per exposar el principals 

eixos de l'acord. 

Saida Ehliluc, responsable de 

polítiques actives d'ocupació i de 

protecció social de CCOO Catalu-

nya, opinava que l'acord "no no-

més millorarà la vida dels actu-

als pensionistes sinó també dels 

joves que en un futur cobrin les 

pensions". A més de la derogació 

de la reforma de pensions del PP 

de 2013, l'acord també prescin-

deix del factor de sostenibilitat 

–que lligava les pensions a l’espe-

rança de vida– i que "significava 

una reducció directa de les pen-

sions", diuen des de CCOO. 

Un altre dels elements que des-

tacava Ehliluc és l'eliminació del 

0,25 de revalorització anual de 

les pensions, que se substitueix 

per una revaloració en funció del 

promig de l'IPC. A més, l'Estat des-

CCOO: "L'acord per les pensions no 
només millora la vida dels actuals 
pensionistes sinó dels del futur"

JUBILACIONS  EL SINDICAT FA UNA ASSEMBLEA A MOLLET PER EXPOSAR ELS PRINCIPALS PUNTS DEL CONSENS AMB GOVERN I PATRONAL

Mor a 89 anys el constructor dels pisos 
de l'Oliva a l'Estació del Nord de Mollet

ccoo

PONENTS  D'esq.  a dreta, Hernández, Ehliluc i Plata, a la Marineta dimecres

tinarà anualment un 2 % del PIB 

a pensions mitjançant els pressu-

postos generals de l’Estat, "garan-

tint d’aquesta manera una part 

del finançament addicional que 

necessitarà el sistema fins al 

2050", apunten. 

El consens també vol acostar 

l'edat efectiva de jubilació (64,6 

anys) a l'edat legal mitjançant 

un enduriment de les jubilacions 

anticipades i més incentius per a 

retardar la jubilació.

També s’inclou una bateria de 

mesures en les quals es reconei-

xen nous drets com l’equiparació 

de les pensions de viduïtat de les 

parelles de fet, l’extensió del dret 

de cotització per a tots els progra-

mes de formació i la millora dels 

convenis especials per a persones 

treballadores de les cures i perso-

nes dependents, entre d’altres.

A l'assemblea celebrada a Mo-

llet també van intervenir Xavier 

Hernández, secretari general de 

la Federació de Pensionistes i Ju-

bilats de CCOO Vallès Oriental, 

Maresme i Osona, i Gonzalo Plata, 

secretari general de la Unió Inter-

comarcal de CCOO al Vallès Orien-

tal, Maresme i Osona.  

família oliva

ANTONI OLIVA

MOLLET DEL VALLÈS

13/07 Javier Sánchez Pérez 44 anys

19/07 sabel Fernandez Melero 86 anys

19/07 Rosa Sedo Aguila  91 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

15/07 David Abad Sebastian 97 anys

PARETS DEL VALLÈS

16/07 M. Catalina Serrano Montilla 87 anys

16/07 Josefa Pérez Ariza 90 anys

19/07 Isabel Victorina Suarez Díaz 94 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

13/07 Francisco Barco Macias 63 anys

14/07 Dolores Expósito Fernandez 88 anys

19/07 Antonio Fernandez Muñoz 78 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 24 de juliol de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 25 de juliol de 2021

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 26 de juliol de 2021

A les 18h: A la fresca

A les 20.30h: Visions (r)

Dimarts, 27 de juliol de 2021

A les 10h: A la fresca (r)

A les 18h: A la fresca

A les 20.30h: Parlem-ne d’estiu, amb 

Susanna Aguilera

Dimecres, 28 de juliol de 2021

A les 10h: A la fresca (r)

A les 18h: A la fresca

A les 20h: Visions (r)

Dijous, 29 de juliol de 2021

A les 10h: A la fresca (r)

A les 18h: A la fresca

A les 20.30h: Parlem-ne d’estiu, amb 

Silvia Sánchez

I tota la informació al VV Notícies, cada dia, de 

dilluns a divendres a les 20h, 22h, 00h, 02h, 

04h, 06h, 9h, i 13h i al web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ
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La biblioteca de Martorelles 

durà el nom de Lolita Milà
MARTORELLES. El ple de Martore-

lles va aprovar aquest dilluns per 

unanimitat canviar el nom a la 

biblioteca municipal Montserrat 

Roig i posar-li el de Lolita Milà, en 

record a qui va ser la primera en-

carregada d'aquest equipament 

municipal l'any 1981, a petició de 

l'alcalde Joan Sanjuan. Milà, qui 

moria l'any 2019, també se la re-

corda per ser la conta-contes de 

diverses generacions d'infants del 

municipi.

Amb tot, el nom de l'escriptora 

Montserrat Roig no deixarà d'es-

tar present al poble, ja que el go-

vern local li dedicarà un carrer.

Aquest canvi de nom de la bi-

blioteca es va aprovar per unani-

mitat en el ple municipal d'aquest 

dilluns, conjuntament amb altres 

modificacions del nomenclàtor 

de la localitat. De fet, Milà no és 

l’única martorellesenca que des de 

l'Ajuntament es vol preservar en la 

memòria del poble, també hi hau-

rà una via en record a la llevadora 

Tresina Cussó i al mestre Jaume 

Cruet.

Així mateix, també està previst 

incloure a un passeig que sortirà 

de la plaça de l'Ajuntament i a un 

carrer, respectivament, el nom de 

l'exalcalde Carles Ayza i l'exregi-

NOMENCLÀTOR LA LLEVADORA TRESINA CUSSÓ I EL MESTRE JAUME CRUET DONARAN NOM A CARRERS

dor Pere Saumell, representants 

de l'últim govern democràtic del 

poble abans de la dictadura, amb-

dós assassinats a França a mans 

dels feixistes.

"És un orgull per la nostra fa-
mília que es recordin els nostres 
avantpassats i que quedi reflec-
tit en un carrer, perquè en un 
futur els nostres fills i nets po-
dran conèixer i valorar aquesta 
història de l'assassinat d'aquell 
29 d'agost del 1944", deia Lorena 

Alonso Saumell, besneta de Pere 

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

arxiu

LOLITA MILÀ

Saumell al final del ple.

També la Patricia Ayza, neta de 

l'exalcalde Ayza agraïa al consis-

tori aquest homenatge: "Estem 
emocionadíssims. Us heu posat 
d'acord tots els grups munici-
pals, d'ideologies diferents, per 
homenatjar a dues persones del 
poble que van tenir la història 
que van tenir. Això no passa a 
altres pobles. N'heu d'estar or-
gullosos", destacava la seva neta.

Amb la intenció de preservar la 

memòria històrica d'aquesta èpo-

ca també es posarà a un carrer el 

nom Neus Català, una de les super-

vivents catalanes del camp de con-

centració nazi de Ravensbrück.

Per últim també està previst 

anomenar La recta de la Derbi, a 

un dels carrers del polígon que li-

mita amb el solar de l'antiga fàbri-

ca. Així com posar el nom Dàlia a 

una plaça, recordant el centre que 

s'ubicava en aquest espai i els de 

Mirador del pla i Can Roda, a dos 

carrers més.

En aquest punt de l'ordre del 

dia també es van aprovar els noms 

dels barris del municipi.  Aquests 

són els barris de la Muntanyeta, 

Carrencà, del Centre, de Can Su-

nyer, Antic, de la Torre dels Galls, 

de La Bodosca i de Sa Riera. 

Un aparcament de 
camions al solar de Derbi

MARTORELLES. Els 16.000 metres 

quadrats de terreny on estava ins-

tal·lada l'antiga fàbrica Derbi de 

Martorelles es podrien convertir 

en un aparcament per a camions. 

Així ho explicava durant el ple 

d'aquest dilluns el regidor d'Urba-

nisme, Gerard del Caño, responent 

així a la pregunta d'Octavi Mill, re-

gidor del PSC-MAPM, qui va dema-

nar per als usos que tindria aquest 

espai un cop acabi de ser enderro-

cat.  

Del Caño informava durant el 

plenari que l'empresa propietària 

del solar, la immobiliària Segro, té 

actualment una llicència d'ender-

roc i que dijous passat va entrar al 

registre de l'Ajuntament el projec-

te d'activitat d'un aparcament de 

camions: "Aquesta llicència en-
cara no s'ha donat, però els ser-
veis tècnics hi estan treballant", 

deia del Caño qui també esmen-

tava que "abans de presentar el 
projecte s'han fet reunions prè-
vies amb els serveis tècnics on 
es posaven els límits amb el que 
és la urbanització de tot l'entorn 
–carrer Tarragona, Barcelona i 
Besòs–, bastant important per a 
nosaltres", afegia el regidor. L'en-

derroc de les naus de Derbi va co-

mençar fa unes setmanes. 

LOGÍSTICA L'EMPRESA JA HA DEMANAT LA LLICÈNCIA D'ACTIVITAT

ENDERROC Les grues treballant al solar de l'antiga Derbi aquest dimecres

a.m.

La Policia Municipal de Mollet va rescatar una serp autòctona que es trobava entre 

dos contenidors d'escombraries de l'avinguda Jaume I. L'avís el va donar un veí de 

la ciutat. Un cop capturada del nucli urbà, la serp d'un color crema i d'aproxima-

dament un metre de llarg, va ser alliberada a Gallecs. foto: ajuntament mollet

Capturada una serp autòctona a Jaume I

MOLLET. Un passatger va agredir 

diumenge dos vigilants de segure-

tat d'un tren de Rodalies a l'estació 

de la línia R3 de Mollet-Santa Rosa.

En un vídeo gravat per un altre 

passatger i publicat per diversos 

mitjans, els vigilants haurien de-

manat a l'usuari el bitllet i van de-

manar-li que baixés del tren. 

L'home es nega a baixar asse-

gurant que tenia el bitllet i ataca 

violentament els vigilants de segu-

retat.El personal de seguretat va 

intentar fer-lo fora, però el passat-

ger va començar a donar-los cops 

de puny i puntades. Els vigilants 

van aconseguir treure'l del tren a 

cops de porra. 

Des del Sindicat de Seguretat 

Privada de Catalunya denuncien 

Agressió a dos vigilants 
en un tren de Rodalies a 
l'estació de Mollet 

SUCCESSOS ELS FETS VAN OCÓRRER DIUMENGE A L'ESTACIÓ DE LA R3 DE MOLLET-SANTA ROSA

que la gent és cada vegada més 

agressiva i que Renfe cada cop hi 

posa menys recursos. 

L'AGRESSOR I UN DELS VIGILANTS
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Quim Pérez 
coordinarà la 
local de Junts 
a Sant Fost

SANT FOST. Quim Pérez ha estat 
escollit coordinador de l'agrupa-
ció local de Junts per Catalunya a 
Sant Fost. Amb una participació del 
69%, Pérez ha estat elegit respon-
sable del partit amb el 88% dels 
vots. Per posar en marxa l'agrupa-
ció local dins del procés d’implan-
tació territorial iniciat el mes de 
desembre de l’any passat, acompa-
nyaran Quim Pérez, Carles Segura, 
responsable d’organització; Javier 
Rebollo, responsable de política 
municipal i Isabel Luna, respon-
sable de comunicació, amb Josep 
Samsó i Felip Lirón com a vocals.

A banda de Sant Fost, aquesta set-
mana també han escollit coordina-
dora les localitats vallesanes de Pa-
rets, Cardedeu i Vallgorguina. Amb 
aquestes quatre noves poblacions, 
Junts ja tindrà constituïdes al Vallès 
Oriental  un total de disset agrupaci-
ons locals: Caldes de Montbui, Car-
dedeu, Granollers, Gualba, L’Amet-
lla  La Garriga, Les Franqueses, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall, Mollet, Mont-
meló, Parets, Sant Celoni, Sant Fost, 
Santa Maria de Palautordera, Vall-
gorguina i Vilanova del Vallès.

Ara, una assemblea d’afiliats a 
les quatre poblacions haurà de 
ratificar els resultats proclamats 
aquest dimecres, que han validat 
les candidatures presentades i ele-
gides aquesta setmana. 

MOLLET. Isabel Padilla presenta-
va dilluns la seva renúncia com a 
regidora d'Ara Mollet ERC MES 
després de poc més de dos anys 
d'haver pres possessió del càrrec. 
Padilla deixa l'acta de regidora per 
motius personals i formarà part de 
l'executiva d'ERC de Mollet.

Padilla deixa el càrrec després de 
dos anys que "han estat molt es-
tressants per a mi i amb la pan-
dèmia que també m'ha afectat", 
explica Padilla. L'exregidora afe-
geix: "Sempre he tingut clar que 
s'ha de deixar pas a la més jove i 
preparada", diu Padilla. En aquest 
sentit, el partit ha confirmat que 
l'advocat Sergi Suárez, que va ocu-
par el número 9 a les llistes muni-
cipals de 2019 en serà el substitut.

Padilla va concórrer a les llistes 
municipals del 2019 d'Ara Mollet 
ERC-MES com a independent, tot 
i això va acabar fent-se militant 
d'ERC Mollet, perquè "estar com a 
regidora a Ara Mollet ERC-MES ha 
estat un període d'aprenentatge i 
de conèixer molt bona gent, tant 
del grup de regidors com entre 
els militants". La molletana va ser 
una aposta del partit per represen-
tar a la comarca en les passades 
eleccions al Parlament, i va formar 

part de les llistes després de ser es-
collida pel Congrés Comarcal junta-
ment amb sis companys més.

Des del partit, expliquen que 
Padilla va ser "una aposta d’ERC 
Mollet per representar l’obertu-
ra al conjunt de la societat cata-
lana. La Isabel ha estat una gran 
regidora que ens ha representat 
com a treballadora, feminista i 
republicana”, diu la presidenta de 
la secció local, Meritxell Humbert.

La secció local d’ERC Mollet, vol 
incorporar-la a l’executiva perquè 
segueixi treballant des del màxim 
òrgan de decisió local, un proposta 

que en cas d’acceptar-la, haurà de 
referendar la militància. “Volem 
agrair-li tota la feina que ha fet 
fins ara i la que sabem que con-
tinuarà fent. No volem perdre 
tot el que ens aporta ni tots els 
valors que representa”, conclou 
Humbert.  

Isabel Padilla, d'Ara Mollet, 
renuncia al càrrec de regidora

MUNICIPAL  L'ADVOCAT SERGI SUÁREZ, NÚMERO 9 A LA CANDIDATURA DE 2019, EN SERÀ EL SUBSTITUT

MOLLET / BAIX VALLÈS. El molletà i 
exregidor del PDeCAT Jordi Talarn 
ha estat escollit nou president de la 
formació al Vallès Oriental. Talarn 
encapçalava l'única candidatura 
que es presentava a l'assemblea de 
militants de la comarca, que es va 
celebrar dimarts, i que va triar la 
nova executiva amb el 100% dels 
vots. "És una candidatura molt 
àmplia que cobreix gran part 
del territori", explica Talarn. 

El molletà està acompanyat en 
les diverses secretaries per Re-
mei Picart (Organització), Roser 
Colomé (Vilanova del Vallès), 
Juanma Garcia (Imatge i Comuni-
cació) i Albert Parés (Àmbits Te-
màtics). L'executiva es completa 
amb Jordi Torrents i Esteve Puig, 
de Granollers; Carles Ortiz, de Lli-
çà d'Amunt; Lluis Pujolàs, de Sant 

Celoni; Mònica Castro i Joan Daví, 
de Mollet; Francesc Tella, de Sant 
Antoni de  Vilamajor; Sergi Zamo-
ra, de Vallgorguina, i Xavier Mar-
tínez, de l'Ametlla del Vallès.

Ampliar presència al territori
La nova executiva del PDeCAT es 
forma després de la fuga de part 
dels seus militants cap a Junts per 
Catalunya. Per aquest motiu, un 
dels objectius que Talarn es marca 
com a president és "reconstruir 
el partit al territori". 

En aquest sentit, l'horitzó im-
portant són les properes eleccions 
municipals que s'han de celebrar 
el 2023 i per a les quals la nova 
executiva vol aconseguir bastir 
agrupacions locals del PDeCAT a 
tots els municipis de la comarca. 
"Necessitem incrementar el 

El molletà Jordi Talarn és escollit 
nou president comarcal del PDeCAT 

POLÍTICA LA NOVA EXECUTIVA DEL PARTIT DEMÒCRATA ES MARCA COM A OBJECTIU BASTIR AGRUPACIONS LOCALS A TOTS ELS MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL

CÀRRECS

nombre de militants i simpatit-
zants per poder formar aques-

tes estructures locals que aca-
bin conformant candidatures 
electorals al màxim de munici-
pis del Vallès Oriental", diu.

Abans de l'escissió amb la crea-
ció de Junts per Catalunya, el PDe-
CAT ostentava set alcaldies a la 
comarca, la majoria al Baix Mont-
seny i la de les Franqueses, tot i 
que molts d'aquests alcaldes es 
van alinear amb les files de Junts. 
En aquest sentit, Talarn considera 
que els objectius del partit són di-
ferents al nord i al sud de la comar-
ca. "Haurem d'aplicar solucions 
diferents en funció de les neces-
sitats de cada territori", explica 
Talarn, qui destaca com al sud de 
la comarca "cada cop hi ha un 
comportament més metropolità 
de l'electorat". "Al Baix Vallès és 
on sempre hem tingut els pitjors 

Discurs de comiat

En el seu discurs de comiat al ple, Pa-

dilla va ser molt crítica amb l'actitud 

del govern municipal, que considerava 

"tancada" i "a la defensiva". "La crí-
tica i les aportacions no estan fetes 
per acusar-los a vostès personalment 
sinó per millorar allò que es podria 
fer i que està a les seves mans", deia 

l'encara regidora. Padilla va defensar la 

tasca de l'oposició: "La funció de l'opo-
sició és essencial, governi qui governi, 
per, entre tots representar i treballar 
per fer un Mollet millor", opinava Padi-

lla, que anunciava que seguirà "lluitant 
per la ciutat als carrers".

"EL GOVERN NO HA DE 
PRENDRE LA CRÍTICA 
COM ATACS PERSONALS" 

arxiu

ISABEL PADILLA

arxiu

QUIM PÉREZ  

arxiu

JORDI TALARN

MONTORNÈS. La convivència i la 
manca de civisme cada cop tenen 
més pes en les actuacions policials. 
Aquesta és una de les conclusions 
de la Junta Local de Seguretat que 
es va celebrar a mitjans de juliol 
a Montornès. Segons fonts muni-
cipals, els indicadors relacionats 
amb els fets delictius són molt 
similars a altres municipis, tot i 
que no han transcendit aquestes 
dades. A la trobada, es va plante-
jar vincular la bona convivència 
com a estratègia per millorar la 
concepció de seguretat que té el 
veïnat i donar un impuls a l'ela-
boració del Pla Local de Seguretat, 
amb el suport de la Diputació.

Montornès vol 
impulsar el Pla 
Local de Seguretat

El ple de Montornès va aprovar 
una moció, presentada pel PSC, per 
requerir el nou Govern de la Gene-
ralitat que resolgui les polítiques 
públiques i deutes pendents amb 
els municipis, entre aquest l'ano-
menat deute ciutadà, que  mesura 
la manca de finançament que la 
Generalitat ha acumulat respecte 
als equipaments municipals que 
havia de finançar i que s'han hagut 
d'afrontar per part de l'Ajuntament.

Moció perquè el 
Govern pagui el deute 
amb el món local

resultats i l'objectiu serà acon-
seguir regidors recuperant la 
confiança de la gent com a partit 
que sap gestionar", diu Talarn

D'altra banda, l'assemblea tam-
bé va escollir els consellers naci-
onals que representaran el Vallès 
Oriental, que seran Xavier Mar-
tínez, Remei Picart, Albert Parés i 
Jordi Torrents.  
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Hàbits d'estudi
Abans de donar una relació d'alguns consells 
pràctics respecte de com afavorir l'adquisició 
d'uns bons hàbits d'estudi, cal tenir en comp-
te una realitat: cap nen/a neix amb les tècni-
ques d'estudi necessàries per assegurar-se 
un bon rendiment acadèmic. 

Ben al contrari, els cal aprendre a estudiar 
i no sempre se'ls facilita aquest aprenentatge 
dins l'escola, per la qual cosa, sovint som els 
pares, a vegades amb l'ajut de professionals 
de la Pedagogia, qui hem de veure la conveni-
ència de guiar als nostres fills en l'adquisició 
d'uns bons hàbits de treball.

Algunes recomanacions per a pares que 
desitgin estimular un bon hàbit d'estudi:
- Motivar la curiositat natural dels nens. Tot 
nen/a està naturalment motivat per apren-
dre quan és petit; és una actitud innata. És 
important saber mostrar la utilitat pràctica 
de tot allò que els nens aprenen a l'escola, per 
tal de potenciar el seu aprenentatge. També 
és necessari ser creatiu a l'hora de suggerir 
com estudiar quelcom, de forma que el con-
tingut a aprendre resulti més atractiu.

- Concretar un horari. És interessant que el 
nen/a participi en l'elaboració d'un horari de 
treball a casa. I un cop concretat, és impor-
tant mantenir l'horari escollit, ja que la cons-
tància genera l'hàbit. Tot i així, en un principi 
cal verificar que l'horari sigui l'adient, per la 
qual cosa ha de ser flexible i modificar-se si es 
comprova que no funciona o bé és excessiu, 
deficient, etc.
- Lloc d'estudi a casa. És important que el 
nen/a gaudeixi d'un espai correcte, on treba-
llar sol i sense interrupcions. Cal que aquest 
espai sigui sempre el mateix i reuneixi unes 
condicions adients, com el fet de ser un lloc 
agradable i ordenat, lluny dels sorolls, amb 
una il·luminació i temperatura correctes, i on 
hi hagi tot el material escolar, que calgui per 
treballar, a mà, entre d'altres condicions.
- Oferir-li ajut. Cal que els pares recolzem al 
fill/a en la seva feina escolar. Això no vol dir 
fer els deures per ell/a o bé amb ell/a, sinó 
donar resposta als seus dubtes, aconsellar 
respecte de com fer recerca d'informacions, 
etc. D'aquesta forma, l'ajudem a motivar-se.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

Cops de calor a dins del cotxe

Les altes temperatures durant els mesos 
d'estiu poden provocar, si ens exposem a 
elles de manera prolongada, un cop de calor. 

Deixar als nens i mascotes a l'interior del 
vehicle és una de les causes més freqüents. 
Al no existir una entrada d'aire, la tempera-
tura pot pujar ràpidament 50º i 60º graus. 
Però, abaixar una mica les finestretes no és 
suficient per a mantenir l'interior fresc si el 
vehicle es troba sota l'exposició solar.

Quins són els símptomes d'estar sofrint 
un cop de calor i què hem de fer en aquests 
casos? Els signes més habituals són pujada 
de la temperatura corporal, respiració agita-
da, marejos, vòmits, tremolors i freqüència 
cardíaca elevada.

Es tracta d'un trastorn greu, que requereix 
atenció mèdica urgent, ja que el pacient pot 
sofrir un episodi de coma i morir.

Primer avisarem a la policia i als serveis 
d'emergència —o al veterinari, en cas que es 
tracti d'un animal. A continuació, obrirem el 
vehicle perquè entre aire. Si estigués tancat 
amb clau, trencarem el vidre de la finestre-
ta més allunyada d'on es trobi el pacient i el 
traurem al més aviat possible fora del vehi-
cle.

És important baixar-li la temperatura cor-

poral, per la qual cosa buscarem un lloc fresc 
i amb ombra i li estirarem amb el cap en po-
sició elevada. A continuació, refrescarem 
aquesta i el cos amb draps mullats en aigua 
tèbia i li donarem a beure líquids a tempera-
tura ambient i a petits xarrups.

La temperatura del cos no pot passar ràpi-
dament de la calor intensa al fred, si ho fa, es 
produeix un xoc, es dilaten els vasos sangui-
nis i el cervell es queda sense reg sanguini, 
podent sofrir un infart, igual que ocorre amb 
el cor.

Els grups més vulnerables a sofrir un cop 
de calor en el cotxe són els nens, les perso-
nes grans, els pacients crònics i els animals 
de companyia. Siguem previnguts aquest es-
tiu i evitem exposar a la nostra família a un 
risc fàcilment evitable i amb conseqüències 
tan greus.

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

Els signes més habituals són la

pujada de la temperatura corporal,

respiració agitada, marejos, vòmits,

tremolors i freqüència cardíaca alta

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas
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El Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental gestionarà un fons de presta-
ció del sector de l’automoció per 
reforçar aquest àmbit productiu 
els pròxims dos anys. Serà a partir 
d’una aportació de la Diputació de 
Barcelona, de 165.000 euros, que 
servirà per abordar els canvis i la 
modernització que experimentarà 
el sector la pròxima dècada en as-
pectes com la formació, la digitalit-
zació o el comerç electrònic, entre 
d’altres.

“Aquesta setmana hem sabut 

que la UE ha fixat el 2035 com 

OCUPACIÓ LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA GESTIONARÀ UN FONS DE PRESTACIÓ DEL SECTOR PER ACOMPANYAR-LO EN LA TRANSICIÓ DELS PRÒXIMS ANYS

La comarca desplega un pla per 
reforçar el sector de l'automoció

a límit per produir vehicles de 

combustió”, recorda Jordi Manils, 
conseller de Promoció Econòmica 
del Consell Comarcal. “Per això 

volem acompanyar el sector en 

la transició que ha de viure els 

pròxims anys, des dels tallers 

mecànics fins a la indústria au-

xiliar i de components que hi ha 

al Vallès Oriental”, assenyalava.
La primera fase del procés serà 

fer una diagnosi de les necessitats 
del sector en matèria de formació o 
digitalització, entre d’altres, a par-
tir de les mateixes aportacions dels 

professionals de l’automoció. En 
funció de les seves respostes s’ela-
borarà després un pla d’actuació 
més concret basat en l'anomena-
da Taula Automoció, formada per 
agents públics i privats, i l'Oficina 
Tècnica de suport al sector i pla de 
recol·locació, que assessorarà les 
empreses de la cadena de valor.

També hi haurà un pla de capa-
citació per reconvertir els treba-
lladors mitjançant les formacions, 
i un d'acreditacions perquè els tre-
balladors d’aquesta cadena de va-
lor puguin assolir-les. Finalment, 

Més de 300 afectats per un EROAndériz nova directora d'Alstom a Santa Perpètua
El mes de juny es van registrar 7 expedients 
de regulació al Vallès Oriental, que han afectat 
332 persones. En total, durant els sis primers 
mesos de l’any, s’han registrat 214 expedients, 
amb una afectació a 3.124 persones. 

Alstom ha anunciat el nomenament de Cristina Andériz nova directora 
del Centre Industrial de Santa Perpètua de Mogoda, en substitució 
de Miguel Ángel Martín, que ara assumirà la direcció del projecte de 
fabricació dels trens de Rodalies que Renfe ha encarregat a la planta i 
que suposa el més important de la història del ferrocarril a l'Estat. 

ECONOMIA

també es desenvoluparan accions 
amb els tallers mecànics: digita-
lització, formació, vendes online, 
nous serveis, etc.

Creixement del 6% del PIB
La reunió de la TVOA va fer balanç 
del Pla de Reactivació Social i Eco-
nòmica aprovat ara fa un any, del 
qual s’han complert més del 90% 
dels objectius. “De les 12 línies 

d’acció que ens havíem marcat, 

n’hem complert 11”, destacava 
Manils. “Queda pendent reduir el 

termini de pagament de factures 

a proveïdors per part dels ajun-

taments”, lamentava.
Manils també assegurava que el 
pla es manté obert, però amb una 
nova perspectiva de recuperació 
de cara al 2022. “Calculem que 

amb l’arribada dels fons Next 

Generation el PIB de la comarca 

pot créixer un 6%”, assegurava el 
conseller de Promoció Econòmica. 
Vallès Oriental.

Respecte al mes de desembre de 
2020, la contractació dibuixa un 
lleuger ascens, amb un total de 468 
contractes més.  

arxiu

EL PLA La primera fase del procés serà fer una diagnosi de les necessitats del sector en matèria de formació

PIMEC PROPOSA CREAR UN GRAN CENTRE 
D'R+D SOBRE EL VEHICLE ELÈCTRIC AL 
VOLTANT DEL CIRCUIT DE CATALUNYA
n Pimec del Vallès Oriental ha proposat als agents econòmics, polítics i socials 
del territori la creació d'un centre d'R+D+I sobre el vehicle elèctric vinculat 
al Circuit de Barcelona-Catalunya, una "infraestructura estratègica que cal 
alinear i posar al mateix nivell que altres centres importants, com el sincrotró 
Alba", deia el president de la patronal al Vallès Oriental. La proposta demana 
aprofitar la injecció de fons Next Generation per potenciar la innovació en el 
sector de l'automòbil, d'acord amb el pla que presentava dimarts el govern es-
panyol. "Es tracta d'organitzar-se per captar la indústria del vehicle elèctric", 
deia Boil, "aprofitar el Circuit i el seu entorn perquè sigui un espai de proves 
de vehicles connectats, cosa que ens faria ser més competitius en aquest 
àmbit". En aquest sentit, segons Boil, la idea no és desenvolupar el PDU del Cir-
cuit tal com està dissenyat, sinó reformular-lo i adaptar a les línies de transició 
energètica que marca la Unió Europea. La proposta de Pimec, comptarà amb el 
suport del Consell Comarcal. Així ho confirmava Jordi Manils al finalitzar la reunió 
de la TVOA: “El Circuit ha de ser una peça clau en la modernització del sector 
de l’automoció”, deia i apostava per teixir el màxim d’aliances que permetin tirar 
endavant aquests projectes. També la Cambra de Comerç hi és favorable: " Amb 
el desenvolupament del PDU, l'activitat a la comarca pujaria un 3%, i també es 
reduiria un 3% l'atur al Vallès Oriental", deia el delegat de la Cambra al Vallès 
Oriental, Jaume Aragall, qui insta l'administració a moure fitxa per assegurar la F1 
i Moto GP durant almenys 5 anys més per acabar captant inversions privades.
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La futura planta d'Amazon a 
Mollet preveu repartir uns 
20.000 paquets diaris
MOLLET. La futura planta que Ama-

zon tindrà al polígon de Can Maga-

rola preveu poder distribuir uns 

20.000 paquets diaris al Vallès 

Oriental i part del Vallès Occiden-

tal. El projecte està sent desenvo-

lupat per l'empresa especialitzada 

en immologística Segro, qui ja va 

construir les instal·lacions d'Ama-

zon a Martorelles.

La nau tindrà uns 7.000 m2 de 

superfície i un aparcament amb 

capacitat per a uns 400 vehicles. 

Es preveu que es puguin repartir 

uns 20.000 paquets diaris al Vallès 

Oriental i part del Vallès Occiden-

tal.

El centre que s'està construint 

als terrenys de l'antiga Bacardi es 

desenvolupa, segons Segro, amb 

els darrers estàndards de segure-

tat i sostenibilitat i compten amb 

la certificació Breem “Very Good”. 

També s'hi estan utilitzant mate-

rials innovadors orientats a la re-

ducció de la petjada de carboni.

La nau incorpora fusta natural a 

l'estructura de la coberta i a la fa-

çana de l'edifici, el que implica una 

reducció de les emissions de CO2 

així com una reducció de soroll 

perquè l’espai de treball sigui més 

còmode per als treballadors.

Una altra de les característiques 

seran els 500 m2 de panells solars 

que hi haurà al sostre, que produi-

ran uns 100 kW d’electricitat. La 

coberta està dissenyada de forma 

que s’aprofiti al màxim la llum na-

tural i la il·luminació serà LED. Hi 

haurà punts de càrrega per afavo-

rir la flota de vehicles elèctrics.

LOGÍSTICA LES INSTAL·LACIONS COMPTARAN AMB 500 METRES QUADRATS DE PANELLS SOLARS AL SOSTRE I PRETÉN AFAVORIR LA FLOTA DE VEHICLES ELÈCTRICS

L’alcalde de Mollet del Vallès, Jo-

sep Monràs, va visitar les obres 

del nou centre logístic, que es 

preveu pugui estar operatiu a mit-

jans d’octubre."És una molt bona 
notícia per a la ciutat sobretot 

per la creació de llocs de treball 
que generarà, però també per la 
consciència mediambiental que 
té el projecte", deia Monràs. La 

planta generarà 130 llocs de tre-

ball fixos.  

aj. mollet

LA NAU Tindrà uns 7.000 m2 de superfície i un aparcament per a 400 vehicles

HA SIGNAT UN CONVENI AMB LA FUNDACIO.CAT

L'Ajuntament formarà 
treballadors i empreses 
en competències digitals
MOLLET. Amb l'objectiu d'impulsar 

la capacitació digital de la ciutada-

nia i del teixit emprenedor i em-

presarial de Mollet l'Ajuntament 

ha signat un conveni amb la Fun-

dacio.cat, especialista a impulsar 

programes de capacitació, acom-

panyament i economia digital. 

L’acord inclou formacions, però 

també accés a dominis.cat per a 

pàgines web de nous negocis i 

d’empreses. Aquesta acció s’em-

marca dins del mapa i pla formatiu 

elaborat pel Consell Econòmic i 

Social de Mollet presentant fa dues 

setmanes.

L’espai MolletHub serà el centre 

de referència per a les formacions 

i els assessoraments. La finalitat 

d'aquesta iniciativa és donar a 

conèixer les eines digitals tant per 

cercar feina, com per iniciar un ne-

goci propi o avançar en la transfor-

mació digital de les empreses. Per 

aconseguir-ho, desenvoluparan 

conjuntament tres programes. 

El mercat ambulant de 
Montornès mantindrà les 
dues ubicacions actuals
MONTORNÈS. El ple va aprovar la 

modificació de l'Ordenança del 

mercat setmanal, la normativa 

que regula el funcionament del 

mercat i que afegeix alguns dels 

canvis que s'han incorporat amb 

la pandèmia. De fet, un dels canvis 

més importants que inclou la nova 

ordenança és mantenir la separa-

ció del mercat en dos nuclis com 

es fa actualment. "L’anterior ubi-

cació als carrers del centre era 
un espai molt condensat que 
no permetia la bona circulació 
de persones ni una bona segu-
retat", explicava el regidor Jordi 

Delgado. Així doncs, un cop acabin 

les mesures extraordinàries per la 

Covid, el mercat es continuarà fent 

en dos nuclis: el de  Balmes i Palau 

d’Ametlla i el de la plaça de Pau Pi-

casso. 

S'HA MODIFICAT L'ORDENANÇA DEL MERCAT SETMANAL
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L'Ajuntament de Mollet ha sol·licitat a la Generalitat que mantingui la 
regulació de preus de lloguer a la ciutat que va entrar en vigor ara fa un any 
de manera temporal amb l'aprovació de la Llei 11/2020, una normativa que 
marca un índex de referència per garantir l'accés a l'habitatge de lloguer a 
un preu assequible. El resum de com ha afectat l'aplicació de la llei al mercat 
de lloguer molletà indica que, el darrer any, el preu dels arrendaments s'ha 
reduït un 7,95% i que el nombre de contractes s'ha incrementat. És cert que 
2020 va ser atípic per al mercat immobiliari i és possible que l'aplicació de la 
llei no sigui l'únic factor que hagi afavorit un millor accés al lloguer, però les 
dades també contradiuen aquells que consideraven que la regulació no seria 
efectiva o que l'increment d'oferta faria desplomar els preus. Si l'habitatge 
és un dret fonamental, l'administració com a garant d'aquest, ha de disposar 
d'eines que regulin el mercat perquè l'habitatge no acabi sent un bé 
especulatiu, perquè les conseqüències d'aquesta tendència a l'especulació 
–materialitzada en la crisi del totxo– encara les estem patint.

REGULAR EL LLOGUER

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Sancions de velocitat

No soc ciutadà de la vostra ciutat –la Llagosta– però hi vinc des de fa molts anys amb freqüència 
per visitar els  meus clients al polígon, soc comercial. Ahir malauradament vaig rebre una molt 
mala notícia, dues sancions del 18 de juny, una de les 8.14 h i una altra de les 8.24 h per circular 
pel que vostès anomenen "carrer” Montseny s/núm. amb una  velocitat d’entre 50 i 60 km/h en 
un tram que està senyalitzat com a 30. Des dels 20 anys (en tinc ara 60) que treballo conduint tot 
el dia i ser distingir perfectament un tram en què cal conduir a velocitat molt reduïda , no és el 
cas de “carrer” que parlem, no és viable circular a aquesta velocitat des de l'accés de la C17 fi ns 
al polígon, fi ns i tot no ho és per a camions. És prudent circular a 50 per hora. El que em sembla 
encara més sorprenent és que la policia local (tal com m'ha confi rmat el Caporal que he visitat 
aquesta tarda) col·loqui un radar a ambdues direccions a l'hora d’anar a treballar (si aquesta 
actuació es fa les nits del cap de setmana em sembla molt adient), la major part de ciutadans de 
la Llagosta així com els treballadors del polígon, transportistes, etc,  no es poden permetre pagar 
150 € de multes (ni molt menys 300 com a mi em reclamen) i més encara amb la situació actual. 
Això vol dir multes impagades i crear uns problemes que es poden estalviar. Una policia de trànsit 
ha de tenir criteri a l'hora de posar sancions, si no la podríem  robotitzar (potser és el camí que 
malauradament seguirem). Si l'Ajuntament de la Llagosta o l'entitat que recapta aquest import 
no arriba a fi nal de mes, crec que ha de cercar altres vies de fi nançament perquè ciutadans 
i empreses estem ja farts de fer de cornuts i pagar el beure. Tindré ben present que no em 
considereu persona grata a la vostra ciutat i procuraré només anar al polígon. Avisaré a amics, 
coneguts i saludats del pa que s'hi dona. Visca el socialisme ben entès.

Carta adreçada a l'alcalde de la Llagosta i al cap de Policia
fèlix calsina arché

argarita Robles, ministra de 
defensa del govern espanyol 
ha afirmat: “Quan s’està al Tri-
bunal Constitucional s’ha de 
tenir sentit d’estat”. Qui ha de 

tenir sentit d’estat? Que significa tenir sen-
tit d’estat? Primer de tot s’ha de saber que 
és l’estat, qui el forma. L’estat és la garan-
tia d’una nació. Els ciutadans responsables 
d’aquesta garantia continuen sent perso-
nes. Ergo, el seu primer deure és mantenir 
la dignitat de ser. Comencem malament, 
perquè l’estat responsable es recolza en el 
poder de les armes. Quin sentit tenen, sinó, 
l’exèrcit i les dites forces d’ordre? Sembla 
ser que el que és verdaderament important 
és conservar el territori, més important 
que els ciutadans. L’Espanya actual és el re-
sultat d’una gran pèrdua territorial, pèrdua 
que no sembla s’aturi. No serà per un con-
cepte manipulat de la paraula estat? L’estat 
són les persones, no el territori. 

Es diu, avui dia, que hem entrat en una 
nova era històrica o hi hem d’entrar. Quins 
canvis i quines orientacions ho faran possi-
ble? Segurament una nova filosofia del que 
ha de ser un estat. No debades la natura 
avisa. La covid-19 porta  el missatge a tots 
els estats del món.  El missatge necessari 
comporta respectar més i millor els ciuta-
dans, que de persona a persona, tots són 

M

QUÈ VOL DIR SENTIT D'ESTAT?

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

iguals, les diferències són deures de servei 
solidari. Dissortadament a la pell de brau 
aquest servei solidari és una utopia. Una 
pregunta, en relació amb Espanya i el sen-
tit d’estat de la ministra Margarita Robles, 
tots els ciutadans amb responsabilitat d’es-
tat mereixen credibilitat personal? Obliga 
la responsabilitat d’estat a tenir cura dels 
ciutadans sense recursos? És responsabili-
tat d’estat indemnitzar l’empresa respon-
sable dels terratrèmols a la costa catalana? 
Són responsabilitat d’estat les portes gira-
tòries que han fet milionaris a polítics que 
han ostentat càrrecs, importants com pre-
sidents de govern o ministres? Quina és la 
responsabilitat d’estat del Tribunal Consti-
tucional en totes aquestes qüestions? 

Lamentablement, Espanya urgeix una 
gran responsabilitat d’estat de les seves ins-
titucions, dels seus polítics i dels seus ciuta-
dans si es vol aturar el procés de degradació. 
Per naturalesa allò que cal complir urgent 
és la llibertat, la igualtat i la fraternitat, nor-
ma eixida d’una revolució que els rebels van 
trair. No respectaren els drets, tallant les 
vides amb una guillotina. Les paraules no 
es poden manipular. I es continuen manipu-
lant. A l’estat espanyol, també. No cal citar 
exemples. Els mitjans, premsa, ràdio i tele-
visió en van plens. Certament cal una nova 
filosofia universal dels drets d’estat.

escau parlar de viatges a finals 
de juliol, dels fets i dels que vin-
dran, dels propis i dels aliens. 
Si destil·léssim  els viatges fets 
per la humanitat al llarg de la 

història hi trobaríem les arrels nòmades 
de l’espècie i constataríem que el seden-
tarisme no ha estat mai definitiu. La cerca 
d’aliments o de millors terres, l’exploració 
de nous espais, fer la guerra o fugir-ne han 
estat estímuls per viatjar. D’uns segles ençà, 
les classes benestants van començar a viat-
jar per descobrir cultures o incrementar co-
neixements. Durant la darrera part del segle 
XX les classes populars es van afegir al feno-
men; ho van fer possible  l’increment  de la 
seva capacitat adquisitiva i abaratiment dels 
transports. Naixia el turisme de masses, nai-
xia la industria turística que, amb diversitat 
de formes i matisos, continua a l’abast de qui 
s’ho pot permetre econòmicament.

Tanmateix, hi ha qui inicia un  viatge incert 
per assegurar-se un futur millor, potser em-
mirallat per l’opulència d’occident, per fugir 
de la fam o de la guerra, de la sequera o les 
inundacions. En el món globalitzat, amb la 
lliure circulació de  mercaderies, informaci-
ons, dades i  virus,  les persones  necessitem 
passaports i diners per traspassar fronteres. 

S'

VIATJAR LLUNY

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

En un temps d’emergència climàtica i crisi 
sanitària mundial uns quants  poderosos 
comencen a fer turisme per l’espai. La desi-
gualtat avança a passos de gegant.

Al llarg de la vida he passat part del 
temps de vacances a llocs fora del meu es-
pai habitual. Primer van ser amb la mot-
xilla a l’esquena, en transport públic o au-
toestop, després vingué el cotxe privat i la  
furgoneta compartida i algun escadusser 
avió. Fa temps que he optat per la proximi-
tat i per la lectura que em permet viatjar 
en el temps i d’una banda a l’altra del nos-
tre malmès planeta.

En els darrers mesos he viatjat per histò-
ries contades per Leïla Slimani, Anne Fle-
ming, Maria Campbel, Olga Tokarczuh,  Ali 
Smith i Maria Barbal. Amb elles he anat a 
l’interior del Marroc, a un frenètic Manhat-
tan, al Canadà colonial i genocida dels po-
bles originaris, a la Polònia d’entreguerres, 
al Regne Unit del Brexit, i a la calidesa del 
barri barceloní de Sants. Amb bona part de 
l’estiu per davant, unes quantes fascinats  
històries fan cua per entrar a la maleta. 
Perquè com escrigué la poeta estatuniden-
ca Emily Dickinson: per viatjar lluny, no hi 
ha millor nau que un llibre. En el temps en 
què els viatges es contracten per internet, 
continuo deixant-me aconsellar per les pa-
raules sempre assenyades pronunciades a 
la llibreria de proximitat. Bon viatge. 
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LA VINYETA de Manel Fontdevila

Sputnik Gastrobar, joventut i 
cooperativisme a Montornès

- Com va engegar el procés per consti-

tuir l’Sputnik Gastrobar?

- Ivan: Això va ser un projecte participa-
tiu on el jovent de Montornès va escollir 
què necessitava el poble. Dins de moltes 
propostes es va decidir que es necessita-
va un espai gastronòmic on recollir els 
joves i un espai jove. Aleshores l’Ajunta-
ment es va encarregar que fos un espai 
gestionat per joves i per a joves. Va fer 
una cerca de joves, vam sortir-ne quatre i 
d’aquests quatre hem fet un procés de la 
mà de l’Ateneu i de l’Ajuntament per fer 
el que som avui, que és un gastrobar.
- Havíeu de constituir una cooperativa?

- Ivan: Havia d’estar encarat a l’Econo-
mia Social i Solidària. Jo no sabia què era 
una cooperativa, però de mica en mica, 
quan em vaig anar informant, vaig tenir 
clar que havíem de ser cooperativa. De 
la mà de l’Ateneu, de Facto i d’Ensó ens 
van fer una gestió molt gran per ense-
nyar-nos què era una cooperativa, i grà-
cies a aquesta gestió vam decidir que ha-
víem de ser cooperativa tant sí com no.
- De quina manera apliqueu els va-

lors del cooperativisme?

- Ivan: A l’hora de treballar, tot ho de-
cidim entre totes. Som dos socis i dues 
sòcies, i tot, des del color de les taules 
fins al nom de la carta, l’últim plat i el 
rollo de paper de vàter. És guai saber que 
no hi ha un cap, i que tots quatre som els 

caps i que ho gestionem tot entre totes 
quatre i la comunicació és la base de tot.
- També aposteu per la proximitat.

- Sara: Hem intentat que tots els pro-
ductes que tenim a la carta siguin de 
Montornès, tant si és l’hort, com si és la 
cervesa. En aquest cas, hi ha una micro-
cerveseria aquí a Montornès, la cervesa 
As, i tota la cervesa artesana del local és 
d’aquesta microcerveseria i intentem 
promoure molt el comerç de proximitat.
- Què en destaques de la vostra carta?

- Sara: De moment tots els plats són ca-
solans, i tenim des del menjar vegetarià 
o vegà, també tenim molletes de costella, 
per exemple, i segurament ampliarem la 
carta vegana, perquè hem vist que és una 
oferta que la gent que no és vegetariana ni 
vegana també pot provar, i està increïble.
- Cap a on voleu anar com a projecte?

- Sara: Tenim clar on volem arribar, 
però com que amb la pandèmia ha si-
gut complicat obrir, anem a poc a poc, 
sense abastir molt per si un cas. Però 
intentarem que tot això surti bé, que 
tots els projectes surtin bé i que sigui 
un gastrobar superecològic i rendible, 
i una cooperativa que 
tothom reconegui i que 
pugui servir per donar 
a entendre els joves 
que també poden fer 
una cooperativa.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

Les càmeres de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Orien-
tal han visitat aquest estiu l’Sputnik Gastrobar de Mon-
tornès del Vallès, un projecte cooperatiu d’inserció la-
boral juvenil impulsat per l’Ajuntament montornesenc 
i que ha comptat amb l’assessorament de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental. Parlem amb dues de 
les quatre sòcies de la cooperativa, l’Ivan Fernández 
(cap de cuina) i la Sara López (cap de sala i cambrera).

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

a llosa que cobreix les vies ferrovi-
àries de rodalies i de l’AVE a Mont-
meló té la particularitat que és 
propietat d’ADIF (Administrador 

de Infrastructuras Ferroviarias). Ho és des 
que el 2010 l’Ajuntament de Montmeló li 
va cedir els terrenys generats amb el soter-
rament, desfent-se del compromís d’urba-
nitzar-los i traspassant-li a aquesta entitat 
pública empresarial. També es va dissoldre 
poc abans la Plataforma Cívica pel Soterra-
ment de les Vies, presidida per l’Alcalde de 
Montmeló, al considerar-se que les reivin-
dicacions havien estat assolides i no calia 
reclamar res més.

Un cop finalitzat el cobriment de les vies, el 
2012, vam estar 5 anys esperant i reclamant 
que ADIF iniciés la licitació de les obres de 
la 1a fase (entre els carrers Lluís Companys 
i Pompeu Fabra). Casualment la licitació es 
va desencallar el 2017, després que el nostre 
grup municipal anés a Madrid, es reunís amb 
diputats i senadores d’En Comú Podem i pre-
sentés una proposició no de llei exigint que 
ADIF complís els seus compromisos.

Les obres es van acabar amb presses 
per inaugurar el nou espai poc abans de 
les eleccions del 2019. I alguns acabats ho 
delataven: bancs amb 3 potes, que es van 
haver de canviar; manca de fonts i pape-
reres, que s’han anat afegint; manca total 
d’ombres, que aquest estiu s’ha començat a 
pal·liar amb alguna lona; goteres encara per 
resoldre; portes de l’estació espatllades... 
Canviem Montmeló hem estat traslladant 
aquestes mancances al govern municipal, 
així com la nostra estupefacció pel fet que 
l’Ajuntament hagi hagut de reformar i pagar 
lloguer de l’antiga estació, actual Estació 

La llosa del meu poble

L

MARCEL  

COMAS
Portaveu de Canviem Montmeló 

Jove, mentre ADIF encara li ha de pagar el res-
cabalament per la cessió anticipada que van 
fer els veïns de Conge.

Pel que fa a la urbanització de la 2a fase (pont 
del carrer Pompeu Fabra-direcció Granollers) i 
la 3a fase del (carrer Lluís Companys-direcció 
Mollet) el 2018 també es va anunciar a bom-
bo i plateret que s’estaven a punt de licitar 
les obres. ADIF s’ha de fer càrrec d’aquestes 
urbanitzacions, costejant-les amb l’aprofita-
ment urbanístic dels 468 habitatges d’obra 
nova previstos entre les zones de la 3a fase de 
la Llosa, l’Escorxador, carrer Primer de Maig i 
actual aparcament sense asfaltar al costat de 
l’Estació.

A dia d’avui, tot i que l’Ajuntament ja ha mo-
dificat el POUM per tal de poder construir tot 
aquest parc d’habitatge, encara no tenim lici-
tació i ens trobem amb uns espais de la llosa 
deixats, abandonats i perillosos. Hem denunci-
at en més d’una ocasió actes de vandalisme en 
el seu interior, gent que s’hi cola, acumulació 
de deixalles, presència de plagues de rates... 
També hem denunciat reiteradament que tot 
el manteniment, vigilància i neteja de la zona 
de la Llosa, durant les demores en les obres per 
part d’ADIF, vagin a càrrec de l’Ajuntament de 
Montmeló.

Després d’haver-nos ofert a l’Alcalde i al go-
vern municipal per fer front comú per tal que 
es compleixin urgentment els compromisos 
d’urbanització contrets, tornem a reiterar pú-
blicament l’oferiment ara des d’aquest espai. 
Creiem que l’Ajuntament de Montmeló ha de 
prendre la iniciativa, si no el volen escoltar in-
sistir i sinó iniciar les obres d’urbanització per 
compensació. El que no ens podem permetre 
és un espai tan gran i central del poble, tancat, 
brut i per a ús particular. Si seguim sense res-
posta ni reacció, Canviem Montmeló optarem, 
com vam fer el mandat passat, per elevar les 
reivindicacions a través del grup parlamentari 
d’En Comú Podem, al Congrés de Diputats.

Esperem que la situació es desencalli d’una 
vegada i tinguem el nucli urbà que Montmeló 
es mereix.
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Jordi Torres domina la SuperbikeIsmael Moyano fitxa per la Montanyesa
El pilot català Jordi Torres (Team Honda 
Laglisse) va imposar-se en la categoria reina 
del Campionat d'Espanya de Superbike, que va 
omplir el cap de setmana de motociclisme el 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Ismael Moyano ha emprès una nova aventura esportiva amb la seva 
incorporació a la Montanyesa, de la Primera Catalana. El defensa 
molletà va tancar fa unes setmanes la seva etapa al Badalona després 
de cinc temporades, amb aquesta darrera a les portes de pujar a la 
nova categoria de la Primera RFEF. 

MOLLET. El CF Mollet UE té gairebé 
definida la plantilla 2021-22 amb 
un total de nou incorporacions, 
tot i que encara s'han de fer més 
fitxatges. Jugadors, cos tècnic i 
directiva van reunir-se dimecres 
al Camp Municipal del Germans 
Gonzalvo. David Parra dirigirà per 
segon any seguit el Mollet amb 
l'objectiu de lluitar el més amunt 
possible a la Primera Catalana, 
sense descartar el tan desitjat as-
cens a la Tercera Divisió. 

L'equip s'ha reforçat en totes 
les línies del joc. A la porteria ha 
incorporat Álex Luque, del Júpi-
ter (Primera Catalana), i Alfonso 

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP DIRIGIT PER DAVID PARRA FITXA NOU JUGADORS I BUSCA REFORÇAR LA DAVANTERA

jl.r.b.

El CF Mollet UE renova el vot 
de confiança per l'ascens

JORNADA DE PRESENTACIONS Alguns dels nous fitxatges del CF Mollet UE, dimecres, al Germans Gonzalvo

Medina Sito, del Santboià (Prime-
ra Catalana); a la defensa, Gerard 
Nieto, de l'Europa (Divisió d'Ho-
nor juvenil), Óscar Reche, del CF 
Parets (Primera Catalana), i Marc 
Fernández, de la Guineueta (Pri-
mera Catalana); al migcamp Alka-
va Diallo, del CF Les Franque-
ses (Primera Catalana); Jacobo 
Munárriz, de la Guineueta (Pri-
mera Catalana) i Marc Garcia, del 
Palencia (Primera Divisió Castella 
i Lleó); i a la davantera, l'extrem 
Marc Reyes, del Parets (Primera 
Catalana). 

"Tenim força incorporaci-

ons, però la base del conjunt de 

l'any passat és bona. Els nous 

hauran de demostrar que estan 

a la mateixa altura", explica el 
tècnic David Parra, que confirma 
la continuïtat d'Andrés, Sergio 
Sánchez, Edgar Velasco, Noel Ru-
bio, Jota, Nabil, Alexis Garcia i José 
González.

La pretemporada, el 18 d'agost
El CF Mollet UE iniciarà la pre-
temporada el 18 d'agost perquè 
la competició arranca més tard, el 
2 i 3 d'octubre. "Torno amb mol-

tes ganes, tinc moltes ganes de 

començar ja i volem demostrar 

que tenim molt potencial al CF 

MOLLET. El base Marc Rabassó, de 
27 anys, torna a l'Escola Sant Ger-
vasi, de Copa Catalunya. L'equip 
col·legial molletà recupera un 
dels jugadors franquícia de la 
seva etapa formativa perquè el 
molletà havia jugat a l'escola fins 
a l'edat de júnior. Rabassó por-
ta les últimes temporades al CB 
Mollet, entre la Lliga d'EBA i la 
Copa Catalunya. En l'última va ser 
un dels artífexs de l'ascens histò-
ric a la Leb Plata, tot i que el seu 
paper va ser més discret. Això sí, 
va signar bones actuacions en la 
fase d'ascens i durant la tempora-
da regular. L'Escola Sant Gervasi 
no va competir aquesta passada 
temporada per la Covid, tot i això 
el pròxim curs es manté a la Copa 
Catalunya. 

Marc Rabassó 

torna a l'Escola 

Sant Gervasi
La Federació Catalana de Futbol ha 

publicat l'agrupació de la Primera 

Catalana i el CF Mollet UE ha estat 

enquadrat al grup 1, que constarà de 14 

equips. Enguany, a diferència d'altres 

temporades, la màxima competició 

catalana de futbol comptarà amb 

tres grups. L'equip de David Parra es 

veurà les cares amb els vallesans del 

CF Les Franqueses i del CF Parets i 

els barcelonins de la Montanyesa, el 

Mataró, el Martinenc i la Unificació 

Llefià. Tot i que la dificultat més gran 

seran els desplaçaments amb els 

equips gironins contra el Banyoles, 

el Bescanó, La Jonquera, l'Escala, la 

Llagostera B, el Lloret, i el Palamós. 

"És un grup molt complicat amb 
els viatges cap a Girona, i amb 
equips històrics, com ara Palamós o 
Montanyesa", diu David Parra. 

AL GRUP 1 , CONTRA 
EQUIPS GIRONINS

Mollet UE", explica el molletà Al-
fonso Medina Sito, que als seus 24 
anys torna al CF Mollet UE. "Mo-

llet fa anys que intenta fer el 

salt, fer l'ascens. Hem de lluitar 

per això, però es veurà durant 

la temporada i, sobretot, en els 

partits importants", diu Óscar 
Reche, que amb 21 anys, ja porta-
va dues temporades al CF Parets.  

D'entre les baixes significatives 
del curs passat, hi ha Pol, Vilarra-
sa, Martí García i Joshua Rome-
ro. La direcció esportiva i el cos 
tècnic segueixen treballant per 
reforçar la plantilla, sobretot, en 
la línia d'atac.  jl.rodríguez b.

MOLLET. El pivot José Coego i el 
base Carles Marzo afegeixen ex-
periència de Leb Plata a la plantilla 
del Recanvis Gaudí Mollet. El club 
molletà ha confirmat dues incor-
poracions més per a l'equip de 
Josep Maria Marsà, que anterior-
ment havia fitxat l'ala-pivot Ignasi 
Belver.  

José Coego tindrà una segona 
part a les files del CB Mollet als 

seus 42 anys. El pivot, de 205 cm, 
havia jugat al Recanvis Gaudí a la 
Lliga d'EBA (2016-2017) i les últi-
mes temporades estava a l'Escola 
Sant Gervasi, de Copa Catalunya. 
L'equip molletà  afegeix a la plan-
tilla un jugador contrastat, que 
ha desenvolupat la seva trajec-
tòria esportiva majoritàriament 
en equips de Leb Or, com ara el 
CB Prat, el CB Clavijo, el Granada, 

BÀSQUET | Leb Plata  EL RECANVIS GAUDÍ INCORPORA DOS JUGADORS MÉS AMB UNA ÀMPLIA EXPERIÈNCIA A LEB PLATA I OR

José Coego, de 2'05 metres, 
i Carles Marzo, al CB Mollet

l'Ourense o la Laguna Canarias. 
Fins i tot, el curs 1999-2000 va 
debutar a l'ACB amb la disciplina 
del CB Cáceres.

Pel que fa a Carles Marzo, de 
28 anys, les dues últimes tempo-
rades les ha jugat amb el CB Prat, 
de Leb Plata, però anteriorment 
havia estat al Huesca, de Leb Or, i 
altres equips de Plata, com ara el 
Navarra, la Fundación Lucentum 
o el Barça B. D'entre els seux èxits, 
va ser escollit el millor base de la 
Leb Plata la temporada 2015-16 i 
n'ha guanyat una Copa i una lliga 
de la categoria.  jl.r.b.

cb mollet

CARLES MARZO

Segona Catalana

MOLLET. La Molletense ha estat en-
quadrada al grup 5 de la Segona 
Catalana, format per 16 equips. 
Els rivals de l'equip dirigit per 
Antonio Filgaira són Singuerlín, 
Canyelles, Escola Barberà Andalu-
cia, Europa B, Gramanet, Lloreda, 
Masnou, Montcada, Parc, Premià, 
Racing Vallbona, Ripollet, San 
Juan de Montcada, Turó Peira i Vi-
lassar de Mar B. La lliga s'iniciarà 
a principis de l'octubre.  

La Molletense 
jugarà al grup 5

escola sant gervasi

MARC RABASSÓ

BÀSQUET | Copa Catalunya
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MOLLET. Sergio Martínez, de 19 

anys, fa passes de gegant en el 

món del billar estatal, a mesura 

que va superant els reptes de la 

temporada. El jugador, del Club 

Billar Mollet, va guanyar a princi-

pis del juliol el Campionat d'Espa-

nya sub-25 de tres bandes, que va 

tenir lloc a València, i s'ha conver-

tit en el billarista més jove a fer-

ho. "És tot un honor per a mi, 
molt important. Mai abans un 
jugador de 19 anys havia gua-
nyat l'estatal sub-25", explica 

emocionat Sergio Martínez. 

Per guanyar el títol estatal, el 

molletà va haver de suar de valent 

i refer-se després de la derrota 

en la segona partida de la fase de 

grups. Tot i això, va passar com a 

millor segon classificat. Des dels 

quarts de final, tot van ser victò-

ries. "Va ser un punt d'inflexió 
guanyar els quarts de final per-
què ho feia contra qui havia fet 
un millor resultat en la fase de 
grups. A partir d'aleshores va 
ser quan vaig jugar molt mi-
llor", comenta el jove billarista, 

que va guanyar la final contra Ivan 

Mayor, d'Alacant, amb remuntada 

BILLAR  EL MOLLETÀ, DE 19 ANYS, ÉS EL BILLARISTA MÉS JOVE EN GUANYAR EL CAMPIONAT ESTATAL

Sergio Martínez guanya el 
Campionat d'Espanya sub-25

CAMPIÓ Sergio Martínez, a l'esquerra, a la pista de la final a València

inclosa després d'anar perdent 

27 a 35. En sis tirades, va capgi-

rar el resultat fins al 40 a 39. "Va 
ser una final d'infart i contra el 
meu botxí de les dues últimes 
finals sub-21. És un altre punt 
d'inflexió, però aquest perso-
nal, ja que m'he demostrat que 
el puc guanyar i m'ha fet millo-
rar", diu Martínez. 

El títol estatal sub-25 li dona 

dret a participar en el Campionat 

d'Europa sub-25 i el Campionat 

SCOOTER ELS DOS PATINADORS SÓN DEL RADICAL 360, DE MOLLET

MOLLET. Adrián Navarro i Martí 

Conesa, riders del Radical 360 de 

Mollet, van pujar al podi català de 

la primera prova classificatòria 

del Circuit Català d’Scooter 2021, 

que va tenir lloc a Palau-solità i 

Plegamans fa una setmana. Na-

varro va ser el segon millor ca-

talà, mentre que Conesa va ser el 

tercer. Els dos molletans van par-

ticipar en la modalitat park, que 

va guanyar Kacper Szydlowski en 

obtenir una puntuació de 85’30. 

El segon, va ser el valencià Hugo 

Herrero, que va participar a la 

prova perquè també es tractava 

d’un Open. Aleshores, el tercer 

classificat, i segon català, va ser el 

molletà Adrián Navarro, amb una 

puntuació de 82’60. El podi cata-

là es va completar amb Martí Co-

nesa, a qui els jutges van puntuar 

Adrián Navarro i Martí 
Conesa, el podi català

FECAPA

S.M.

ADRIAN NAVARRO

amb un 82’00. 

La següent parada del circuit 

serà el cap de setmana del 18 i 19 

de setembre amb la disputa de la 

segona classificatòria.  

Catalunya  PERD LA FINAL DE LA MODALITAT LLIURE DE PRIMERA

MOLLET. Germán Toro, jugador del Billar Mollet, va quedar subcam-

pió absolut de Catalunya en la modalitat lliure de la Primera Divisió 

Catalana. El billarista molletà va penjar-se la plata en perdre la final 

contra Francesc Varela, per 172 a 118, després d'un total de 20 en-

trades. Toro va protagonitzar un gran campionat català. De fet, havia 

aconseguit el passi a la final després d'aconseguir a la semifinal un 

triomf impecable contra Fernando Moreno, amb un resultat favorable 

de 200 a 99 en 20 entrades.  

Germán Toro, subcampió català

Billar americà

del Món, tot i que a causa de la 

pandèmia encara no hi ha data ni 

tampoc seu concreta. 

El Billar Mollet, a Segona
L'equip A del Billar Mollet es man-

tindrà a la Segona Divisió estatal 

després de complir amb èxit la 

campanya del seu debut. L'equip 

molletà, liderat pel mateix Sergio 

Martínez, es va quedar a les por-

tes de la promoció d'ascens a la 

Primera Divisió.  jl.rODrÍGUEZ B.

KICK BOXING  CINC ORS I UNA PLATA A L'ESTATAL DE PROMOCIÓ

Bany d'or de l'Actitud Boxing Crew

L'actitud Boxing Crew va guanyar cinc medalles d'or i una de plata a 
l'estatal de promoció, que va tenir lloc a Azuqueca de Henares, a Castella-
la Manxa. Jordi i Núria Garcia, de 12 anys, van guanyar cadascun l'or de 
Kick Boxing i Light Contact; i Judith La Santa, de 17 anys, va penjar-se l'or 
de kick boxing i la plata de Light Contact. 

ACTITUD BOXING CREW

MOLLET. L'associació Molletana de 

Billar Americà ha obert les ins-

cripcions de l'Open de Catalunya, 

que tindrà lloc  del 9 al 12 de se-

tembre al Mercat Vell. Hi haurà un 

total de 160 participants.  

L'Open català obre 

les inscripcions
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MOLLET. Després de la suspensió 

del Critèrium del Vallès de l'any 

passat, el gran grup júnior cata-

là de ciclistes tornarà a rodar pel 

Vallès Oriental, amb inici i final a 

Mollet del Vallès. La prova cele-

brarà finalment aquest any el seu 

40è aniversari, amb l'organització 

del Club Ciclista Mollet, i decidirà 

el campió de Catalunya júnior de 

carretera 2021. 

La situació epidemiològica de 

les darreres setmanes ha provocat 

que els equips francesos no par-

ticipin i que la contrarellotge de 

dissabte, prevista a Martorelles, 

s'hagi cancel·lat. "El protocol de 
la contrarellotge exigia posar 
moltes tanques, que feia crèi-
xer moltíssim el pressupost de 
la primera etapa, que ha fet in-
viable la celebració de la prova. 
Això fa que hi hagi equips que ja 
no vinguin per córrer només un 
dia", admet el president del Club 

Ciclista Mollet, Toribio Muga, que 

tot i això adverteix que hi haurà 

un alt nivell: "Vindran els millors 
ciclistes júniors de Catalunya, hi 
ha en joc el títol català". 

La cursa tindrà un recorregut de 

110 quilòmetres que s'endinsarà 

CICLISME | Júnior  RICARD FITÓ, CICLISTA DEL CC MOLLET, ÉS UN DELS FAVORITS AL TÍTOL

El Critèrium del Vallès decidirà 
el campió de Catalunya júnior

MOTOR | Rx  D'ENTRE ELS PARTICIPANTS HI HA UN VEHICLE DE QEV TECHNOLOGIES, DE MONTMELÓ

BAIX VALLÈS. El WorldRX Catalu-

nya estrenarà el curs esportiu del 

FIA World Rallycross Champions-

hip al Circuit de Barcelona-Cata-

lunya. El certamen fa més de mig 

any que està inactiu i el traçat va-

llesà va ser precisament l'escenari 

que inesperadament va tancar la 

temporada 2020 el mes d'octu-

bre passat. El format del Mundial 

de Ral·licròs presenta novetats 

enguany amb un nou horari, de 

tarda, i amb la competició concen-

trada en divendres i dissabte.

Josep Lluís Santamaría, direc-

tor del Circuit de Barcelona-Ca-

talunya, va destacar dimecres, 

durant l'acte de presentació de 

El Circuit acull l'estrena del 
Mundial de Ral·licròs 2021

circuit

JOCS OLÍMPICS EL LLAGOSTENC VOL LLUITAR PER LES MEDALLES

BAIX VALLÈS. La flama olímpica tor-

narà a encendre's avui divendres 

amb l'inici dels Jocs Olímpics de 

Tòquio 2020, tot i que ha plane-

jat la cancel·lació de l'esdeveni-

ment fins a les últimes hores del 

seu inici. L'olimpisme celebrarà la 

seva cita gran un any després del 

que estava previst per culpa de la 

pandèmia de la Covid-19. Com a 

únic representant del Baix Vallès 

hi ha el llagostenc Antonio García 

Robledo, que dissabte iniciarà la 

competició d'handbol amb la se-

lecció espanyola a Tòquio.  

García Robledo debutarà en una 

olimpíada amb 37 anys després 

d'una gran temporada al Fraikin. 

L'equip espanyol es jugarà el pas-

si als vuitens de final en la fase 

de grups contra Noruega, França, 

Alemanya, Argentina i el Brasil. 

"És un grup molt complicat, 
però sabem que si passem, en 
la primera eliminatòria potser 
tenim un equip més assequi-
ble. Estem concentrats en llui-

tar per les medalles", explica el 

llagostenc, que des de principis 

d'aquesta setmana ja està a la vila 

olímpica de Tòquio.   jl.r.b

Antonio García, l'olímpic 
baixvallesà de Tòquio

en la seva part central per l'Espai 

Natural de Sant Miquel del Fai i tin-

drà les dificultats muntanyoses de 

l'Alt de Sant Feliu de Codines i l'Alt 

de Fontsanta, abans de tornar cap a 

Mollet per arribar a la meta situada 

a l'avinguda Llibertat. 

Ricard Fitó, entre els favorits
D'entre els favorits al títol hi ha el 

ciclista del CC Mollet-Trasnluján, 

Ricard Fitó, que el cap de setmana 

va acabar al 29è lloc del Campionat 

d'Espanya júnior, que va tenir lloc 

A.G.

A LA VILA OLÍMPICA  Antonio García debutarà dissabte a Tòquio

QEV TECHNOLOGIES  El cotxe elèctric montmeloní amb els dos pilots

EN CURSA  Una etapa d'aquesta temporada del gran grup júnior català

El nedador Miquel Luque i la jugadora 

de bàsquet en cadira de rodes Judith 

Núñez han estat convocats pels Jocs 

Paralímpics amb Espanya. El paretà 

Luque, de 44 anys, farà els seus sisens 

paralímpics ja que participa en les 

cites olímpiques des de Sidney 2000. 

El nedador és un autèntic referent 

dels 50 metres braça i ja suma un 

total de sis medalles, amb dos ors, 

dues plates i dos bronzes. Pel que fa 

a Judith Núñez, que és entrenadora de 

l'equip de bàsquet del CB Granollers i 

veïna de Montmeló, s'estrenarà com a 

paralímpica amb l'equip estatal femení 

en cadira de rodes. 

MIQUEL LUQUE I JUDITH 
NÚÑEZ, CONVOCATS

la cita esportiva a Barcelona, el 

ritme frenètic de les instal·laci-

ons mundialistes. “El Circuit té 
un ritme increïble durant tota 
la temporada i és capaç d'or-
ganitzar proves mundials com 
l’RX, que és el tercer campionat 
del món que ens visita aquesta 
temporada, i encara queda un 
quart. Estem molt orgullosos de 
com s'està aconseguint tot en 
aquests temps de pandèmia”, va 

explicar Santamaria.

Un cotxe montmeloní elèctric
L'empresa QEV Technologies, de 

Montmeló, participarà al Mundi-

al de Ral·licròs en la categoria de 

vehicles elèctrics. “És un vehicle 
amb uns 350 cv i és molt diver-
tit de portar, ja que els pilots 
poden jugar amb la configura-
ció", va dir el CEO de QEV Techno-

logies, Joan Orús, que va destacar 

tenir "el convenciment que el 
futur és 100% elèctric”. Durant 

l'acte, es va presentar l'equip de 

montmeló, que estarà format pel 

pilot vallesà José Luís García i el 

canari Pablo Suárez. Tots dos pro-

venen del món dels ral·lis. 

a Madrid. "Fitó és un dels ciclis-
tes que pot optar al triomf. Va 
tenir una participació desta-
cada al campionat estatal i va 
quedar entre els trenta millors 
classificats, que això no ho pot 
dir tothom", diu Muga, qui confia 

fer un bon paper també en la ca-

tegoria per equips: "Estem com-
petint a totes les curses júniors 
de la Copa Catalana, i això que 
tenim una plantilla ajustada. 
En aquesta cursa també serem 
competitius".  jl.rodríguez b.

FITNESS

MOLLET. L'Escola Isabel Farrés va 

participar a principis del juliol en 

una exhibició d'activitats al Fit-

ness Sports Games, que va tenir 

llo a Santa Susanna. Les ballarines 

de l'escola molletana han vist re-

duïdes les seves competicions 

per la pandèmia, però al Fitness 

Sports Games van poder celebrar 

una exhibició entre les modalitats 

de Pole Dance o Teles Aèries, en-

tre altres. L'equip es prepara pels 

pròxims campionats. 

L'Escola Isabel 
Farrés s'exhibeix  
a Santa Susanna

BÀSQUET

MOLLET. Les jugadores professio-

nals Mariona Ortiz, de l'Estudian-

tes, i Laia Palau, de l'Uni Girona, 

han visitat les darrers setmanes el 

Campus del Club Bàsquet Mollet. 

Totes dues jugadores, que militen 

en la màxima categoria del bàs-

quet estatal, van participar en una 

trobada, en dies diferents, amb els 

infants del campus molletà. Ortiz i 

Palau van poder conversar amb la 

canalla i els van poder donar con-

sells per millorar. 

Mariona Ortiz i Laia 
Palau, al Campus 
del CB Mollet
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Mostra en línia 'Ulls confinats''El Gran Showman' i 'Aladdin', a Montornès
La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya –de la 

qual forma part el Museu Abelló– obre una nova 

exposició en línia, Ulls confinats, comissariada per Jordi Mitjà i que escenifica una situació d’urgència 
amb els arxius dipositaris dels museus.

El Pati de Can Xerracan acull aquest divendres (22 h) la projecció 

del musical El Gran Showman, una activitat proposada pel Consell d'Infants de Montornès. L'altre cinema a la fresca que resta aquest 
juliol serà el divendres 30 (20 h) amb Aladdin al pati de l'Escola Marinada, organitzat per la Comissió de Festes de Montornès Nord.

MARTORELLES. L'humorista Quim 

Masferrer, amb el seu nou espec-

tacle Bona gent i el concert del grup de flamenc Las Migas seran 
els plats forts de la festa major de 

Martorelles. L'Ajuntament feia pú-blic aquest dimecres el programa de la gresca martorellesenca que 
se celebrarà del 9 al 12 de setem-

bre, però que també comptarà amb actes previs perquè els veïns puguin anar obrint boca el cap de 
setmana anterior.Una festa major que segons 
apuntava l'alcalde, Marc Cande-

la es planteja com a "normal pel 

que fa al nombre i tipologia de 

les activitats, tot i que totes elles 

estaran adaptades a les necessi-

tats que tingui la pandèmia en 

aquell moment",  deia el batlle.Així, si la situació epidemiològi-
ca ho permet, es preveu el retorn 

de les competicions de les colles i 

també dels actes de caire més po-

pular com l'aplec de la colla sarda-nista, el tradicional ball de gitanes,   
el correfoc i la cercavila, tot i que aquesta última sense gent.

Per als més petits del poble, tor-na el tobogan aquàtic, però amb 
una nova ubicació. L'activitat es 

farà al carrer Comerç amb l'avin-

L'Ajuntament es planteja celebrar una festa major 'normal', mantenint la seguretat 

POPULAR LA GRESCA DE MARTORELLES RECUPERARÀ LES COMPETICIONS DE LES COLLES I ELS TRADICIONALS BALL DE GITANES, EL CORREFOC I LES SARDANES

Quim Masferrer i Las Migas, plats 
forts de la festa martorellesenca

las migas

FLAMENC  El grup actuarà el 10 de setembre al pati de la masia de Carrencà

 guerrilla produccions

BONA GENT L'espectacle de l'humorista Quim Masferrer es podrà veure el 12 de setembre a la plaça El·líptica

guda Piera, en comptes de a la 
Muntanyeta.

Les novetats
A banda d'aquesta proposta, com a novetat d'enguany les famílies també podran gaudir de les ins-

tal·lacions infantils, una activitat 

que es planteja  com "una alterna-

tiva a la fira per als més menuts", explicava la regidora de Cultura, 
Mònica Garcia. 

Durant la festa també es preveu inaugurar una exposició d'entitats 

de cultura popular que es podrà 

visitar al celler de Carrencà i una jornada de capta de sang, la qual 
també puntuarà per a les colles.Per als més grans tampoc falla-

ran les havaneres amb rom cremat 

i el concert de l'orquestra Selva-tana, així com l'actuació del grup 
Versión Imposible.

Activitats que continuen
Mentre que es mantenen activi-

tats que es van iniciar l'any passat 

com els concerts-vermut al pati de 

anna mir

ÉS OBRA DEL DISSENYADOR GRÀFIC DAVID GUTIÉRREZ 

Els gegants, la imatge festiva

AMB EL CARTELL L'alcalde, la regidora i l'autor de l'obra guanyadora

Els gegants Pau i Caterina són els protagonistes del cartell de la 
festa major de Martorelles d'en-guany. L'obra, del dissenyador gràfic, David Gutiérrez, es va pre-

sentar aquest dimecres al pati de 

la masia de Carrencà. 

El noi de 36 anys i veí de Barce-

lona confessava que aquesta era la primera vegada que es presen-

tava al concurs martorellesenc i 

que va idear el cartell pensant en 

transmetre "alegria" i que "l'es-

tiu seria una mica millor del 

que és ara", deia Gutiérrez.  Durant la presentació Gutiérrez va estar acompanyat de la regi-
dora de Cultura, Mònica Garcia, 

i de l'alcalde, Marc Candela qui 

va recordar que l'elecció del car-

tell s'ha fet a través d'un concurs 

i que han estat els ciutadans i la comissió de festes els encarregats de seleccionar el guanyador. 

la masia de Carrencà on els assis-tents podran gaudir d'actuacions 
de quilòmetre 0 com la que oferirà el grup Frecuencia Bandarra. 

També torna a repetir el format de l'any passat el Castell de Focs, el 
qual es podrà veure de nou des de 

tres punts diferents del municipi.

Els pregonersEl tret de sortida a la festa enguany 
anirà a càrrec del Centre de Suport 

a la Llar de Martorelles i el Consell 

de Joves: "Seran ells els encarre-

gats de fer el pregó, perquè són 

els que han patit més durant la 
pandèmia", explicava Garcia.

Les entrades de la festa estaran 

a la venda a partir del pròxim 23 d'agost.  a.mir

n El pati de la masia de Carrencà i la 
plaça El·líptica tornaran a ser enguany 
els principals escenaris de la festa ma-
jor de Martorelles. El consistori també 
aposta per continuar celebrant alguns 
dels actes de la gresca d'estiu a la 
pista annexa del pavelló i a la baixada 
del mercat setmanal. Una aposta que 
des de l'Ajuntament martorellesenc 
no descarten que pugui continuar un 
cop acabi la pandèmia: "L'any pas-

sat vam descobrir la plaça El·líptica 

com un espai que té moltes possibi-

litats per fer activitats i, per tant, en 

els pròxims anys pivotarà, per molt 

que tinguem la Vinya", deia l'alcalde, 
Marc Candela. Mentre que la regidora 
de Cultura, Mònica Garcia afirmava: 
"La pandèmia farà que canviïn co-

ses" i assegurava que aquesta varietat 
d'espais els permet arribar a diferents 
públics. 

EL PATI DE LA MASIA I 
LA PLAÇA EL·LÍPTICA, 
ESCENARIS PRINCIPALS
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'Guspira', el primer festival d'arts 
escèniques de Santa Maria

ESPECTACLES  ES TRACTA D'UNA INICIATIVA IMPULSADA PER L'AJUNTAMENT I PEL PAU SEGALÉS, MAG, DIRECTOR ARTÍSTIC D'ALTRES FESTIVALS I VEÍ DEL MUNICIPI

TORTELL POLTRONA  El seu xou 'Post-clàssic' en serà el cap de cartell

tortell poltrona

cipi Pau Segalés, mag professional 

i director artístic d’altres festivals 

com el Festival Artístic Internacio-

nal L’Arlequí i el Festival Faràndo-

mus. A més, compta amb el suport 

de la Diputació de Barcelona.

La primera edició del festival 

compta amb un cartell format per 

un total de set propostes de diver-

ses disciplines artístiques, com ara 

el circ, la màgia o la música. El pa-

llasso Tortell Poltrona en serà el cap 

de cartell, amb el seu xou Post-clàs-

sic. També hi haurà el concert dels 

músics valencians Mireia Vives i 

Borja Penalba, que presentaran el 

seu tercer treball, Cançons de fer 

camí; i les actuacions musicals de 

La Voodoo Trio (swing i New Or-

leans jazz) i l’audició de l’entitat de 

Santa Maria Societat Coral La Fló. A 

més, l’artista suïssa-brasilera Jessi-

ca Arpin portarà el número de bici-

cleta acrobàtica Kalabazi; la màgia 

estarà en mans de l’il·lusionista 

solsoní Pere Rafart; i el mateix Pau 

Segalés, amb el clown Negro Casali, 

portaran la instal·lació interactiva 

Trepitgem Fusta.

A més, durant la setmana del fes-

tival s’exposarà al Casal Cultural de 

Santa Maria la mostra 25 Anys Sen-

se Fronteres, un recull retrospectiu 

de la història de l’ONG Pallassos 

Sense Fronteres.

Les ubicacions del festival
L’escenari principal estarà situat 

al parc de la Torrentera, on tam-

bé s’instal·larà una zona gastro-

nòmica de cuina sobre rodes per 

als assistents al festival. Més enllà 

d’aquest espai, l’audició de la Coral 

La Fló es desenvoluparà a l’entorn 

de la Font Sunyera, i l’espectacle de 

màgia de Pere Rafart tindrà lloc a 

dins de l’Església de Santa Maria de 

Martorelles. 

EL CARTELL  

SANTA MARIA DE MARTORELLES. Gus-

pira és el nom del primer festival 

d'arts escèniques de Santa Maria 

de Martorelles, que tindrà lloc els 

dies 4 i 5 de setembre i que compta-

rà amb un cartell copat per artistes 

professionals de primer nivell.

L'esdeveniment és una iniciativa 

de l’Ajuntament i del veí del muni-

La primera edició compta
amb set propostes de

diverses disciplines com el
 circ, la màgia i la música

Vídeo musical
de l'alumnat
de Montornès
MONTORNÈS. L’Escola Municipal de 

Música, Dansa i Aula de Teatre ha 

impulsat la gravació d’un videoclip 

per mantenir l'esperit de la tradici-

onal cantata de les escoles del po-

ble, que per segon any es va haver 

d'anul·lar per les restriccions sani-

tàries. Més de 200 alumnes de 3r, 4t i 

5è hi han participat, cantant i ballant 

Mirall de Pau, amb música de David 

Melgar i lletra de Gibert d’Artze, en 

un vídeo que es pot trobar al canal 

de YouTube de l'Ajuntament.  

Conclouen Les Nits 
d'estiu a la Romana 
a Mons Observans
MONTORNÈS / MONTMELÓ. Les Nits 

d'estiu a la Romana a Mons Obser-

vans han tornat a ser, segons els 

seus organitzadors, "un dels refe-

rents culturals de la comarca". Hi 

han actuat la pianista Viviana Salisi 

i els cantants Miguel Gómez, Mireia 

Tarragó i Maite Arcinega; també hi 

va haver un club de lectura amb El 

dia que Barcelona va morir i l'autor 

Enric Calpena; i per cloure-ho, La 

Genovesa narratives teatrals va re-

presentar Un dia al fòrum.  

Els montmelonins El Replà 
porten el bullying a escena
MONTMELÓ. La companyia teatral 

montmelonina El Replà repre-

senta aquest divendres (20 h) a la 

Sala Polivalent de La Torreta el seu 

espectacle Mr. Bullying, que tracta 

els maltractaments escolars i que 

ofereix als assistents l'opció d'es-

collir un final o un altre.

Mr. Bullyng és un mirall social 

davant del fenomen de l'assetja-

ment. Amb estètica minimalista i 

amb un tractament molt directe, 

les joves protagonistes d'aquest 

espectacle van desemmascarant 

una sèrie de fets i de condicio-

nants que provoquen una relació 

tòxica d'assetjament. La Marta es 

veu obligada a canviar d'institut. 

Tot sembla funcionar bé en la re-

lació amb els seus nous companys 

fins que coneix a la Laura. A partir 

d'aquí la Marta pateix un assetja-

ment gradual i constant per part 

d'aquesta, fins a arribar a l'agres-

sió física. 

L'entrada és gratuïta, però cal 

reservar-la prèviament al web 

d'Entrapolis.com. 

TEATRE  ACTUEN AQUEST DIVENDRES A LA SALA POLIVALENT

Jove talent literari 
montornesenc en un llibre

MONTORNÈS. Nou joves han seguit 

un taller de narrativa juvenil im-

partit a la Biblioteca de Montornès 

i a càrrec de l’escriptor local Arturo 

Padilla. La formació ha finalitzat 

recentment amb la publicació d’un 

llibre que inclou els relats que el 

jovent ha elaborat al llarg del curs. 

Com a cloenda, aquests dies s’ha 

celebrat un acte presencial a la Bi-

blioteca que ha comptat amb la pre-

sència de part dels joves del taller, 

de l’escriptor Arturo Padilla i de la 

regidora de Cultura i Festes, Mercè 

Jiménez. A la trobada, l’autor els ha 

lliurat el llibre Els nous fantàstics, 

una publicació en paper que inclou 

els nou relats que l’alumnat ha ela-

borat durant el curs. L’obra està dis-

ponible a Amazon per 3,85 euros.  

LITERATURA  L'OBRA INCLOU ELS RELATS ESCRITS PELS NOU JOVES PARTICIPANTS D'UN TALLER

aj. montornès

A LA BIBLIOTECA  Els participants, el dinamitzador del taller i la regidora

dissabte 24

diumenge 25

divendres 23

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

Continuarem sota la influ-

ència d’aquesta massa 

d’aire molt càlida, amb 

cel serè al matí i alguns 

núvols alts poc importants 

a la tarda.

Cel enteranyinat tot el dia 

de núvols alts i prims, que 

en algun moment seran 

més gruixuts, però encara 

amb molta calor.

Encara núvols alts fins 

a mig matí, que acaba-

ran esvaint-se, deixant 

el cel clar a la tarda. 

Temperatures més baixes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 15 26ºC 20ºC 25ºC - 34 km/h ESE

DIVENDRES, 16 28ºC 20ºC 25ºC - 31 km/h ESE

DISSABTE, 17 28ºC 19ºC 26ºC - 29 km/h ESE

DIUMENGE, 18 29ºC 20ºC 27ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 19 33ºC 22ºC 31ºC - 40 km/h SSW

DIMARTS, 20 33ºC 22ºC 31ºC - 34 km/h SSW

DIMECRES, 21 32ºC 23ºC 29ºC - 31 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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Albert Conesa: "És una 
oportunitat per donar a 
conèixer la meva obra"
SANT FOST. El dissenyador gràfic 
santfostenc Albert Conesa ha estat 
el guanyador del concurs de car-
tells de la festa major de Sant Fost 
i, per tant, el seu disseny engalana-
rà el poble del 22 al 26 de juliol.

"Buscava alguna imatge que 

representés el poble i vaig aga-

far aquesta escultura, perquè 

m'agrada", explica Conesa, qui 
desconeixia quina història hi ha-
via darrere de la figura esculpida 
a dalt de l'Ateneu Jaume Rifà. Pri-
mer li van comentar que es trac-
tava de Carme Niubó i Paré, La 

Garriganga, una veïna de Sant Fost 

nascuda precisament al terme mu-
nicipal de la Garriga i que durant 
anys va servir de model per a Joan 
Abelló. Malgrat això, l'escultor 
cubà Silvio Leonardo Pérez s'hi va 
posar en contacte per comentar-li 
que, en realitat, aquesta dona no 
representava cap persona en con-
cret, sinó que la va crear ell mateix 
per fer un homenatge amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona. 
En aquest sentit, Conesa lamenta 
que "decep una mica que les es-

cultures del poble no expliquin 

la història del poble".
Per últim, el santfostenc assegu-

ra que "és un orgull i un honor" 

haver dissenyat el cartell de festa 
major, però alhora és "una opor-

tunitat per donar a conèixer la 

meva obra i la meva feina".  

CONCURS  EL DISSENYADOR SANTFOSTENC HA ESTAT L'AUTOR DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR

ALBERT CONESA  Amb el seu cartell

a.c.

Una montornesenca 
engega un Verkami per 
tirar endavant un curt

MONTORNÈS. La directora d'art 
montornesenca Júlia Santisteban 
ha arrencat una campanya de mi-
cromecenatge a Verkami per tirar 
endavant el curtmetratge El Can-

tar de las Calles, del qual n'és co-
creadora, i que és el treball de final 
del grau universitari.

Tanmateix, Santisteban assegu-
ra que volen anar molt més enllà 
que només fer un treball de classe, 
i volen "potenciar la realització 

d'un tipus de producció tan im-

portant com és el cinema d'au-

tor". Sobre aquest tipus de cinema, 
diu que "és essencial per donar 

veu a artistes independents i 

joves" i alhora que "enriqueix la 

cultura i la professionalitat del 

nostre territori".
El Cantar de las Calles està am-

bientat a l'Espanya dels anys 90 i 
narra la història de dos narcotrafi-
cants –Pezuñas i Salao–, que estan 
disposats a fer tot el possible per 
aconseguir els seus somnis. Dispo-
sats a donar-ho tot l'un per l'altre, 
es veuen obligats a entrar en un 
món del qual els serà molt com-
plicat sortir. El curtmetratge parla 
sobre la lluita, el sacrifici i la im-
moralitat a la qual algú pot arribar 
per tal d'aconseguir el que més vol.

La campanya a Verkami està 
disponible des de fa dues setma-
nes i ja ha rebut 885 euros de 23 
aportacions diferents, és a dir, al 
voltant d'un 25% de la xifra que 
necessiten per poder tirar enda-
vant la postproducció del curtme-
tratge. Concretament, en demanen 
3.500. 

CINEMA  LA JÚLIA SANTISTEBAN ÉS LA DIRECTORA D'ART DEL FILM

JÚLIA SANTISTEBAN I TONI SALUD  La directora d'art i el director i guionista

el cantar de las calles

Quatre actuacions musicals a l'Era de Can 
Carol per celebrar la festa major de Gallecs

GALLECS. Aquest cap de setmana 
tindrà lloc la festa major de Ga-
llecs, organitzada per l'Associació 
Veïnal. La gresca d'estiu comptarà 
amb quatres espectacles musicals 
a l'Era de Can Carol entre diven-
dres i diumenge.

L'estrena del programa anirà a 
càrrec de l'acordionista diatònic 
Carles Belda, qui hi actua aquest 
divendres a les 21 h. El sabade-
llenc ha tret gairebé una vintena 
de discos amb diverses bandes 
–Pomada, Mesclat, Ensaladilla So 
Insistent, Sanjosex i Belda i el con-
junt Badabadoc– i en solitari.

Tot seguit a les 22.45 h, Sobra la 
Marcha en protagonitzarà el segon 
concert, en l'única de les tres nits 
amb doble sessió musical. Sobra La 

Marcha és un projecte "que neix 

de la necessitat de barrejar la 

música autòctona catalana, la 

rumba, amb estils diferents, per 

aconseguir així un ambient fes-

tiu on el públic no pari de gaudir 

de la música i de l'espectacle". 
Amb el seu estil rumba-fusió i amb 
les diferents arrels, colors i ritmes 
musicals que van des de l'Argenti-
na i Cuba, fins a l'Àfrica i Catalunya, 
crearan una barreja de ritmes que 
no deixarà ningú indiferent.

Dissabte a les 21 h arribarà el con-
cert de versions. La Pop Machine 
interpretarà des de sobre de l'esce-
nari cançons reconegudes per tots.

Per últim, diumenge, a les 20 h, 
la cloenda de la festa major anirà 
a càrrec del grup Sons de Taverna, 

qui interpretaran un concert de 
cançons tradicionals i de taverna.

Una festa marcada per la Covid
Evidentment, se seguiran les me-
sures de restricció adients per als 
espectacles. És per això que cal 
reservar les entrades prèviament, 
trucant o enviant un WhatsApp 
amb nom, cognom i telèfon al 605 
94 39 79, ja que els aforaments es-
tan limitats a 70 persones.

La Covid també ha marcat el pro-
grama, com així explicaven aquest 
dijous a Twitter els organitzadors: 
"El protocol ens va fer caure del 

cartell a Fetus primer i a Fan-

tàctels avui. Però la tenacitat 

galletana us portarà als Sobra la 

Marcha aquest divendres".  

POPULAR  CARLES BELDA, SOBRA LA MARCHA, POP MACHINE I SONS DE TAVERNA, PROTAGONISTES ALS CONCERTS DE LA GRESCA ESTIVAL DE GALLECS

sobra la marcha

SOBRA LA MARCHA  Dos dels integrants de la banda que actua a Gallecs

arxiu

CARLES BELDA  És l'encarregat d'obrir la programació de la festa majorEL CARTELL  
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