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EN PORTADA

Morats i Torrats, reis 
de la festa molletana
Amb programacions ben ambicioses als patis de les escoles 

Aiguaviva i Montseny, les colles van fer gaudir la ciutadania en

un format ben diferent del que és habitual a la gresca molletana

MOLLET. Clou la segona festa covidiana, la primera de 
les dues en què, a més de Morats i Torrats, també hi 
participa l'Ajuntament, i ha estat amb una programa-
ció amb diferències substancials respecte a les festes 
majors habituals. Les mesures de seguretat han estat 
una de les clares protagonistes, però també en desta-
quen les noves ubicacions.

Les colles de Morats i Torrats han tingut seu prò-
pia als patis de les escoles Aiguaviva (antic Longa-
rón) i Montseny, respectivament. El president morat, 
José López, considera que aquest format ha tingut 
pros i contres. "A nivell extern, ha estat molt bé. 

Estàvem al centre, amb molta gent de pas que 

ens veia i ens preguntava. Però per preparar co-

ses, l'espai quedava una miqueta fluix. Estàvem 

molt millor a Can Besora –on cada any hi prepa-
ren la festa–, perquè teníem un gimnàs enorme, i 

aquí tindríem més limitacions per preparar una 

engrescada o una despertada en un any normal".
El president torrat, Albert Carreras, per la seva 

banda, sí que destaca que, respecte a l'any passat, 
"amb la ubicació sortim guanyant, perquè hem 

apropat la festa major al centre de la ciutat i en 

augmentar l'aforament ens ha permès augmen-

tar el número de gent que hi ha vingut". Amb tot, 
considera que separar les seus de Morats i Torrats 
"no és el millor escenari". "Tenint en compte la 

situació actual, aquesta proposta que s'ha fet és 

collonuda, està molt bé i et permet tenir el con-

trol de l'aforament i distàncies de seguretat. 

Però quan tot torni a la normalitat, ens agrada la 

competició, ens agrada fer els concerts al parc i 

ens agrada fer coses en comú", hi afegeix.
López, però, té dubtes sobre programar activitats 

paral·leles a les nits. "A nivell intern, el punt a favor 

d'una nit a Can Mulà és que hi vas, t'ajuntes amb 

totes les entitats, és el moment en què ens podem 

relaxar, en què podem parlar entre nosaltres i en 

què podem estar a la barra de castellers". És un 
punt de trobada, quan dius: "Hem acabat la nos-

tra feina per avui i anem a gaudir una mica i a 

prendre'ns l'última a les barres de les entitats", 
arrenca. Però considera que, "per a la ciutadania, 

és molt ric que hi hagi tres ofertes culturals per-

què la gent pugui decidir on anar". Malgrat tot, 
enguany totes les activitats de les colles han estat 
autogestionades per elles mateixes, i López assegu-
ra que, econòmicament, "una entitat com Morats 

o Torrats no està preparada per organitzar tres 

nits de festa major. No ens donen els números i 

per això vam cobrar entrada, perquè sinó no ens 

sortien els comptes per portar una programació 

de qualitat".
En aquest sentit, l'alcalde, Josep Monràs, explica 

que sempre s'ha intentat que hi haguessin algunes 
activitats al mateix temps, amb espectacles: "No 

hem canviat massa el model. Sí que enguany hem 

incrementat la combinació perquè en el mateix 

horari hi haguessin diferents activitats, per dis-

persar el conjunt de ciutadans i ciutadanes, i que 

en funció del gust que tinguessin anessin a la ter-

rassa del Museu Abelló, a l'envelat, a una activi-

tat de les colles, al Mercat Vell...". De cara a l'any 
vinent, tot són incògnites, però l'estat de la pandèmia 
serà clau per definir la pròxima festa major.

Múltiples activitats per gaudir
La programació de les colles ha estat ambiciosa i 
valenta. La ciutadania ha pogut gaudir de múltiples 
esdeveniments de tota mena, alguns de proximitat, 
però d'altres també de ben reconeguts arreu.

Dels actes morats, López en destaca: "El Doctor 

Bombolles sempre omple i va vendre les entra-

des molt ràpid; el monòleg amb Toni Moog es va 

emplenar i si haguéssim pogut, hauríem venut 

200 entrades més. Als concerts, tant del Coche 

Rojo com d'Strombers es van gairebé emplenar 

i la gent s'ho va passar molt bé".

FOTO DE FAMÍLIA MORADA  Els membres de la colla, celebrant la fi de festa

ESCOLA MONTSENY  La canalla va poder gaudir de l'espectacle del grup Ambauka a la seu torrada

STROMBERS  Un dels caps de cartell de la festa molletana va actuar dissabte a la nit a la seu de la Colla Morada, al pati de l'escola 

colla morada

TONI MOOG  El monologuista, vestit de morat, durant l'espectacle de dissabte

colla de torrats

colla morada

Continua a la pàgina 4
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FOTO DE FAMÍLIA TORRADA  El Moll Fer, darrere, acompanyat dels membres de l'entitat

EL DOCTOR BOMBOLLES  Una de les propostes infantils de quilòmetre zero, que van programar ambdues colles

colla morada

Un dels caps de cartell de la festa molletana va actuar dissabte a la nit a la seu de la Colla Morada, al pati de l'escola Aiguaviva

aj. mollet

FERRAN JIMÉNEZ  Va homenatjar Pepe Rubianes amb Morats i Torrats

colla morada

colla morada
colla de torrats
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Pel que fa als actes torrats, Carreras en recalcava: 

"Al que la gent ha respost millor és a la invocació 

del Moll Fer. També perquè era l'acte que inau-

gurava la festa major torrada oficial –abans hi 

havia hagut el torneig de pàdel–. Van venir més de 

300 persones, perquè els nens menors de 3 anys 

no paguen i no comptabilitzen cadira. La respos-

ta va ser molt molt xula. Els nanos estaven encan-

tats, es van fer fotos amb el Moll. També, va ve-

nir dilluns Embauka, un grup infantil molt xulo, 

que va tenir una resposta boníssima. El vermut 

electrònic amb Ixentes va anar molt i molt bé. I 

la Mitjanit, no va omplir del tot, però la gent hi va 

respondre molt bé".

Tornava la cultura popular
Les entitats de cultura popular han estat de les 

més afectades per la pandèmia, ja que, com és evi-

dent, no és fàcil fer moltes de les seves activitats 

a un metre i mig de distància o amb mascareta. 

Gairebé un any i mig després del confinament, la 

Colla Gegantera, la Colla de Diables, la Cuca Molla, 

la Santa Teca i el Moll Fer s'hi van aplegar per fer-

hi festa. Tampoc hi van faltar els Castellers, que a 

finals de juliol tenien en dubte que hi poguessin 

actuar –precisament per les restriccions sanitàri-

es–, però finalment sí que ho van fer, descarregant 

dos pilars de tres i un pilar de quatre per sota. A 

més, les gralles i tabals de l'entitat van tocar peces 

per a la  mateixa colla, així com per a la Cuca Molla 

i el Moll Fer.

El torrat Albert Carreras explica que l'Ajuntament 

va triar la ubicació –Col·legis Nous– i els va dir: "En-

titats, quedeu entre vosaltres, feu el guió, feu el 

que vulgueu. Vam tenir diferents reunions amb 

totes les entitats, ens vam coordinar molt bé i 

al final va sortir un acte del qual la gent va sor-

tir molt contenta. Es veu que la gent té ganes de 

festa major i de sortir al carrer".

El morat Jose López es mostra emocionat per 

l'esdeveniment, "perquè feia molt de temps que 

no ens vèiem totes les entitats", però puntualitza 

que "va saber a poc, perquè podria haver estat 

un dia sencer i haver fet un sopar de germanor. 

Però amb les agendes tan apretades, va ser un 

vist i no vist. Era una tarda que necessitàvem, 

tot i que potser es podria haver fet d'una altra 

manera".   sergio carrillo

castellers de mollet

CASTELLERS  L'entitat va poder tornar a aixecar pilars, al pati dels Col·legis Nou, en la tarda d'entitats

aj. mollet

FOC  El Ball dels Diables, amb el xou 'Benvinguts a l’infern’, va retornar el foc a la capital baixvallesana

aj. mollet

EN MIR I LA GUILLEMA  Els gegants de la ciutat van tornar a ballar

aj. mollet

Mireia Vicente, pregonera:

"No oblideu el que hem viscut"
Dissabte va tenir lloc el pregó de la festa major, a Can Gomà, a càrrec de 

Mireia Vicente, directora infermera de la Fundació Sanitària Mollet. La 

Covid, i com viure en el context actual, amb menys restriccions, però sense 

que encara la societat es pugui acomiadar de la pandèmia, en va ser la 

protagonista. "La Covid-19 no ha marxat i malgrat això hem de mirar 
el futur amb esperança. La vacuna ens ha permès crear un espai on 
recuperar les abraçades que el virus ens va arrabassar. És eficaç, molt 
eficaç. Però no infal·lible. Ho veiem cada dia", deia la pregonera, qui 

assegurava que hi era davant del micròfon "en representació de tots i cada 
un dels i les professionals sanitaris i no sanitaris".

Mireia Vicente va dir que, després de 20 anys de professió, "mai he viscut 
una situació com la de l’últim any, amb la incertesa, la impotència, la 
necessitat d’aprendre sobre la marxa, de prendre decisions en minuts 
sense saber com aniria al dia següent ni què ens trobaríem. La pandèmia 
de la Covid-19 ha estat un dels moments més difícils d’afrontar de la 
meva vida com a infermera, sinó el que més. Una experiència que ens 
marcarà per sempre i que ens ha recordat, de nou, perquè vam escollir 
aquesta professió: per  tenir cura de les persones, acompanyant-les 
i donant resposta a les seves necessitats de salut al llarg de tots els 
processos de la vida, des del naixement fins a la mort".

Referent a la festa, va apuntar-hi: "És un moment per gaudir, per descansar, 
per riure, per desconnectar i per estar amb els nostres. Ho necessitem més 
que mai. I us ho mereixeu. Ens ho mereixem! Però està en les nostres mans 
cuidar de nosaltres i de les persones que estimem, de les persones més 
fràgils, amb gestos fàcils com rentar-se les mans, posar-se una mascareta, 
vacunar-se...". Per últim, va cloure dient: "Us demano que us cuideu. Que 
cuideu els uns dels altres. Que no oblideu el que hem viscut. Que sigueu 
solidaris, un valor universal que cal recuperar més que mai!".

EN PORTADA

Ve de la pàgina 2
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Més de 10.000 persones 

gaudeixen de les activitats

de la gresca estiuenca

MOLLET. Durant cinc dies, la capi-

tal baixvallesana ha gaudit de la 

seva festa major. Cinc dies amb 

activitats de tota mena i per a tots 

els públics; algunes de gratuïtes i 

d'altres amb entrada amb preus 

simbòlics d'entre 1 i 4 euros.

Els tiquets es van poder com-

prar en línia o presencialment al 

Mercat Vell o a La Marineta, i en 

total es van vendre uns deu milers 

d'entrades. D'aquestes, 5.650 van 

ser d'actes organitzats per l'Ajun-

tament –el 75% de les quals es van 

adquirir en línia a través de la pla-

taforma molletvalles.koobin.com–. 

La recaptació total del consistori 

ha estat de 6.471 euros, que aniran 

a parar íntegrament al Banc dels 

Aliments. Pel que fa als actes amb 

entrades de les colles, entre Mo-

rats i Torrats n'han venut gairebé 

5.000 entre les dues.

En aquest sentit, es van exhaurir 

les entrades en gairebé una tren-

tena de xous, com és el cas de La 

Magia de Jandro, Bombolles mora-

des a mogollón, la nit de monòlegs 

morats o els concerts de Carmen & 

Kitflus, Versión imposible, Velvet 

Candles, The Sick Boys, Strombers 

o DEM. Les localitats de la Tarda de 

Cultura Popular i de l'espectacle 

Benvinguts a l’infern del Ball dels 

Diables també es van exhaurir a 

les poques hores de posar-se a la 

venda. D’altra banda, les activitats 

infantils van tenir una molt bona 

resposta de públic.

L'alcalde molletà, Josep Monràs, 

es mostrava dijous molt content 

"de la resposta dels ciutadans 

i ciutadanes" a la festa major, "i 

a la vegada del compliment de 

les normes, per aquests matei-

xos ciutadans i ciutadanes, en 

tots els espais que hem tingut de 

festa major". El batlle hi afegia en 

roda de premsa que "el públic ha 

tingut una actitud exemplar". 

LOS MAMBO JAMBO  La banda, que compta amb el Dani Nel·lo al saxo, va ser un dels darrers concerts de la festa

aj. mollet

aj. mollet

'LA MÀGIA DE JANDRO'  El mag televisiu va fer 'sold out' a l'envelat

L'Ajuntament molletà va vendre 5.650 entrades, amb les quals 

va recaptar 6.471 euros per al Banc dels Aliments, i les Colles de 

Morats i Torrats en van vendre entre les dues gairebé 5.000

aj. mollet

AL MERCAT VELL  La capta de sang va rebre dos centenars de donants

aj. mollet

POP PER XICS  Propostes infantils a la programació, com 'Els SuperHerois'

2.000
CIUTADANS VAN REBRE MATERIAL

informatiu i de sensibilització del 

Punt Lila instal·lat a Can Mulà. A més, 

en els quatre dies que va funcionar, 

dues persones van adreçar-s’hi per 

incidències. La novetat d’aquest any 

era la posada en marxa del telèfon 

i WhatsApp 616 777 607, que va 

permetre resoldre una incidència. 

Cap de les incidències va derivar en 

denúncia.

215
PERSONES VAN DONAR SANG DURANT

tot el dia de dissabte en la tradicional 

capta de sang de la festa major, que va 

a càrrec del Banc de Sang i Teixits.

40
VA SER LA XIFRA D'USUARIS DIARIS

de mitjana que va tenir el bus urbà 

durant la franja horària gratuïta, els 

vespres i nits de dissabte a dimarts.

EN PORTADA
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Els Mossos dispersen grups de joves
la matinada de l'últim dia de festa major
MOLLET.  Agents dels Mossos d'Es-
quadra van dispersar cap a les 3 h 
de la matinada de dimecres grups 
de joves concentrats a Ca l'Estra-
da, al barri de la Riera Seca de Mo-
llet. L'actuació va coincidir amb 
l'últim dia de la festa major molle-
tana, quan feia gairebé tres hores 
que havien acabat tots els actes 
programats.

En el vídeo difós per la plata-
forma ciutadana Mollet Opina, i 
cedit pels veïns de la zona, es veu 
com diversos joves concentrats a 
la via pública comencen a marxar 
en diverses direccions després de 
veure's rodejats per diverses pa-
trulles policials.

En les imatges també s'aprecien 
com mitja dotzena d'agents poli-
cials, equipats amb escuts i cascs, 
comencen a caminar en direcció 
al carrer per on havien fugit bona 
part del grup de joves. Els Mos-
sos d'Esquadra, que van comptar 
amb el suport de l'Àrea Regional 
de Recursos Operatius, confirmen 

que no es va produir cap detenció 
ni denúncia, així com cap incident 
amb els joves concentrats.

Els fets haurien tingut lloc gairebé 
tres hores després que finalitzessin 
els últims actes de la festa major 
d'enguany –la fi de festa de Morats 
i Torrats, amb els concerts morats 
de Mucca i Cash Caravan i l'actuació 
torrada de l'Orquestra Mitjanit a les 
escoles Longaron i Montseny– i el 
concert dels Mambo Jambo al Parc 
de Can Mulà. Cal recordar que a la 
ciutat ja no hi havia toc de queda.

Agraïment de Monràs als Mossos
L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, 
va recalcar dijous la "manca d'in-

cidents" en els actes de festa ma-
jors. Però alhora confirmava que sí 
que van actuar els cossos policials 
fora de la programació.

D'una banda, la Policia Munici-
pal va dur a terme "algunes in-

tervencions en alguns establi-

ments comercials de la ciutat 

per incompliments d'horaris, i 

també va fer alguns controls a 

vehicles per temes d'alcoholè-

mies, que és un procés planifi-

cat que hi ha".
L'actuació policial més destaca-

da, evidentment, va ser l'esmenta-
da prèviament. Així ho explicava 
el batlle: "Va haver-hi una gran 

concentració de joves en el parc 

de Ca l'Estrada, fora del recin-

te firal, i les diferents nits de la 

festa major tant Policia Munici-

pal com Mossos d'Esquadra van 

haver de fer desallotjaments 

d'aquests grups. En alguns mo-

ments hi va haver alguns mo-

ments de tensió, bàsicament 

amb Mossos d'Esquadra".

Monràs considerava que "no va 

ser res diferent del que s'ha pro-

duït en altres indrets" i agraïa la 
col·laboració dels Mossos, alhora 
que treia pit per la bona planifi-
cació policial: "Aquells fets que 

es produeixen de manera molt 

més dramàtica en altres ciutats, 

aquí els hem pogut contenir 

molt millor gràcies a aquesta 

planificació i col·laboració dels 

elements de seguretat ciutada-

na que tenim a la ciutat".
Per últim, no creia que la fi del 

toc de queda hagi fet augmentar 
aquestes trobades: "En aquestes 

agrupacions de joves, majorità-

riament de fora de la ciutat, més 

enllà de ser un punt de trobada, 

el que alguns busquen és la con-

frontació o el conflicte. D'aquí 

que hi hagués una planificació 

prevista entre Policia Municipal 

i Mossos, amb previsió d'aques-

tes circumstàncies". 

SEGURETAT   VA TENIR LLOC LA MATINADA DE DIMECRES, QUAN FEIA GAIREBÉ TRES HORES QUE LES ACTIVITATS FESTIVES PROGRAMADES HAVIEN ACABAT

mollet opina

VÍDEO  Publicat per Mollet Opina, es pot veure al web www.sommollet.cat
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Medicaments per a Cuba

Mollet amb Cuba feia a principis d'agost una 

crida per recollir medicaments i material 

sanitari a Cuba. Per fer les donacions cal 

contactar al telèfon 687.249.699 o al correu 

molletambcuba@gmail.

Obres per arranjar la vorera al carrer Pablo Picasso

L'Ajuntament de Mollet ha tret a concurs les obres per reparar la vorera del 

carrer Pablo Picasso entre els carrers Can Flequer i Sant Roc, un punt deteriorat 

per una rasa de pas d'instal·lacions que ha cedit amb el temps i les arrels de 

l'arbrat que aixequen el paviment. El pressupost de licitació és de 56.937,31 € 

IVA inclòs i la durada prevista de les obres és de dos mesos. 

MOLLET / MARTORELLES. Infraes-

tructures de la Generalitat de Cata-

lunya ha licitat aquest mes d'agost 

les obres per millorar la mobilitat 

a la rotonda de la Vinyota, un punt 

de retencions habituals ocasiona-

des pel gran volum de trànsit que 

hi conflueix, sobretot en les hores 

punta del matí i la tarda. Aques-

tes obres, reclamades fa anys pels 

Ajuntaments de Mollet i Martore-

lles, han de permetre una millor ac-

cessibilitat al nucli urbà de Mollet 

–reduint-hi els col·lapses circulato-

ris–, a la C-17 i al polígon industrial 

de Martorelles. Les actuacions te-

nen un pressupost de licitació de 

1.740.251,20 € sense IVA i el ter-

mini d'execució de les obres, que 

segons fonts municipals haurien 

d'estar enllestides abans de 2023, 

és d'onze mesos. 

Per millorar aquesta mobilitat, 

el projecte constructiu preveu 

diverses actuacions, el gruix de 

les quals es farà a l'entorn de la 

rotonda de la Vinyota i es com-

plementarà amb la construcció 

d'una nova rotonda a l'entrada 

del polígon de Martorelles, al final 

del pont de l'Aiguabarreig. 

Pel que fa a les obres previstes 

a la banda molletana, es preveu 

l'ampliació de l’amplada de la cal-

çada a la rotonda de 8 a 10 me-

tres –reduint el diàmetre de l’illot 

central–, per millorar la fluïdesa i 

optimitzar l’aprofitament del cos-

tat esquerre de la calçada. També 

s'ampliarà el carril de sortida de 

la C-17 a la calçada en sentit Bar-

celona. La millora que es proposa 

consisteix a tirar enrere l’inici de 

la falca del carril de sortida fins al 

pas sota el vial d’accés del polígon 

industrial de Can Magarola, incre-

mentar en 50 m la longitud del 

carril de desacceleració i recular 

en 40 m l’entroncament amb el 

ramal procedent de la sortida de 

l’autopista AP-7.  

Una altra actuació és la cons-

trucció d'un carril directe en di-

recció al carrer Can Flequer des 

de l'AP-7 per reduir el nombre 

de vehicles que necessita accedir 

a l’interior de la rotonda de la Vi-

nyota.  Aquest  ramal directe serà 

un carril addicional a la platafor-

ma existent de dos carrils pro-

INFRAESTRUCTURES  EL PROJECTE PREVEU LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA AL POLÍGON DE MARTORELLES

El Govern licita l'obra de millora 
de la rotonda de la Vinyota

CARRIL DIRECTE DEL MOVIMENT 
D'ENTRADA A C. DE CAN FLEQUER 
PER EVITAR L'ACCÉS A LA ROTONDA 
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CAN MAGAROLA

MERCK

VIC
C-17

A
P

-
7

C-33

C-17

C. C
AN FL

EQ
UER

FFCC BCN-PORTBOU 

C. DE LA VERNEDA

DECATHLON

LA CASILLA

RESIDÈNCIA 
LA VINYOTA I 
MOSSOS 
D'ESQUADARA

AMPLIACIÓ A DOS CARRILS D'ENTRADA 
A MOLLET PER MILLORAR LA FLUÏDESA 

AMPLIACIÓ DE RAMAL D'ENTRADA C-17 SENTIT 
BARCELONA PER FACILITAR EL MOVIMENT 

NOU CARRIL DIRECTE PER MOVIMENT MARTORELLES CAP 
A C-17 (BARCELONA) PER EVITAR L'ACCÉS A LA ROTONDA

AMPLIACIÓ DEL CARRIL DE DECELERACIÓ 
DE SORTIDA DE LA C-17 SENTIT SUD

SUPRESSIÓ DE MOVIMENT

NOVA ROTONDA 
D'ENTRADA AL POLÍGON 
DE MARTORELLES 

RETRANQUEIG DE LA UNIÓ DELS RAMALS 
PROCEDENTS DE LA C-17 I L'AP-7 PER 
AUGMENTAR LA LONGITUD DE TRENAT

AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA ANULAR PER 
FACILITAR EL TRÀNSIT DE LLEUGERS I PESANTS

AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA A LA ROTONDA A DOS 
CARRILS PER REDUIR LES DEMORES D'ACCÉS

MARTO
RELL

ES 

BARCELONA 

MOLLET

VIC


NOU CARRIL DIRECTE PER MOVIMENT MARTORELLES CAP 

VIC

ACTUACIONS PER MILLORAR LA 
MOBILITAT A LA ROTONDA DE 
LA VINYOTA I NUS DE LA C-17

CONSTRUCCIÓ D'UNA 
NOVA ROTONDA D'ACCÉS AL 
POLÍGON DE MARTORELLES

Els treballs, amb un cost d'1,7 milions, 
tenen un termini d'execució d'onze mesos  

L'actuació millorarà la connectivitat entre 
Mollet, la C-17 i el polígon de Martorelles

cedents de la C-17 i de l’AP-7 els 

quals sí que conflueixen a la ro-

tonda. La longitud de l’actuació és 

de 209 m. Aquesta actuació afecta 

el camí de vianants que uneix el 

carrer de Can Flequer amb la pas-

sera sobre la C-17, que connecta el 

parc de Ca l’Estrada amb el barri 

de la Casilla. Aquest camí, situat 

en el perímetre del parc, s’haurà 

de reposar en el tram afectat. 

Per donar més fluïdesa a l'entra-

da a la ciutat, el projecte preveu la 

supressió de l'espai d'aparcament 

en bateria existent entre la roton-

da de la Vinyota i la de la rambla 

Pompeu Fabra i dotar aquest tram 

de 143 metres de tres carrils de 

circulació, pels dos actuals. 

També es projecta ampliar a dos 

els carrils d’entrada a la rotonda 

des del carrer Can Flequer, en els 

25 m més propers a la rotonda; i 

ampliar el carril de sortida sentit 

Barcelona, tot acostant  l’inici  del  

ramal  d’entrada  a  l’AP-7 en sen-

Continua a la pàgina 9
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Nus d'accessos, comerços i 
logística, un còctel perfecte 
per a les retencions de trànsit 

L'AUTOPISTA SERÀ GRATUÏTA A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE, UN COP ACABADA LA CONCESSIÓ

El peatge de la C-33 aixeca 
la barrera definitivament
MOLLET / LA LLAGOSTA. El proper 31 

d'agost s'aixecarà de manera defi-

nitiva la barrera del peatge de l'au-

topista C-33, una de les quatre vies 

de pagament catalanes que passa-

ran a ser gratuïtes després de la fi 

de la concessió. A partir de l'1 de 

setembre serà gratuït circular per 

l'AP-7 fins a la Jonquera, per l'AP-2 

fins a Saragossa, i per la C-32 i la 

C-33. Acaba així la història d'una 

barrera, que ha estat protagonista 

durant anys de la lluita del terri-

tori per la seva gratuïtat i que en 

moltes ocasions va enfrontar els 

ajuntaments baixvallesans amb el 

Govern de la Generalitat, del qual 

depèn aquest tram d'autopista 

que enllaça l'AP-7 amb Barcelona. 

La fi de la concessió amb la socie-

tat Invicat, del grup Abertis, suposa 

doncs que sigui la Generalitat qui 

n'assumeixi la gestió i explotació 

directes d’aquesta via i, per tant, els 

costos de manteniment. Al maig, el 

Consell Executiu del Govern de la 

Generalitat aprovava impulsar un 

nou contracte de conservació inte-

gral, d’abast pluriennal, dels trams 

arxiu

REIVINDICACIÓ El moviment #novullpagar va passar pel peatge baixvallesà 

arxiu

ENLLAÇ DE VIES  Les retencions en aquest punt són habituals

MOLLET. Haver de passar per la 

rotonda de la Vinyota en hora 

punta fa anys que és retenció se-

gura. Aquest és el punt d'entrada 

a la ciutat per la part nord-est i hi 

conflueixen  entrades i sortides 

de la C-17 i trànsits amb origen o 

destinació a l’AP-7, que provenen, 

no només de Mollet, sinó també 

de Martorelles  a  través  del  seu  

polígon  industrial  al  costat  es-

querre  del  riu  Besòs, que, a més 

connecta  amb la carretera BV-

5001 (la Roca) i les poblacions de 

Montornès i Sant  Fost i els seus 

polígons industrials.

Presència de vehicles pesants
De fet, segons un estudi de mobi-

litat redactat previ al projecte, es 

constata que el principal movi-

ment de vehicles és el procedent 

de l’autopista AP-7 i que es diri-

geix al polígon industrial de Mar-

torelles, bona part del qual són ve-

hicles pesants. El segon moviment 

tit Barcelona cap a la rotonda. 

Per últim, es planteja un carril 

directe per als vehicles de Marto-

relles que vulguin accedir a la C-17 

en sentit Barcelona, una actuació 

que permet reduir les dues d’en-

trades a la rotonda pel trànsit pro-

cedent de Martorelles. La longitud 

del carril proposat és de 148 m. 

Nova rotonda a Martorelles
Finalment, a la banda martore-

llesenca, el projecte preveu la 

construcció d'una nova rotonda a 

l’entrada del polígon industrial de 

Martorelles – a la intersecció del 

carrer de la Verneda amb l'extrem 

del pont de l'Aiguabarreig, a l'altu-

ra del circuit de motocròs. La nova 

rotonda ha de servir per pacificar 

el trànsit a l’entrada del polígon. La 

rotonda tindria un diàmetre de 20 

m i una amplada de calçada anular 

de 8 m, amb entrades de dos car-

rils en tots els accessos i l’execució 

d’un carril directe pel moviment 

procedent de Mollet que es dirigeix 

al carrer Verneda (costat sud).  La 

solució definida en el projecte de 

traçat preveu que el carrer de la 

Verneda esdevingui unidireccional 

en el costat Sant Fost i que es man-

tingui a bidireccional en el costat 

Montornès.  laura ortiz mateo

Ve de la pàgina 8

més significatiu és el procedent de 

Martorelles i que es dirigeix  a  la  

C-17  en sentit  Barcelona.  El tràn-

sit pesant que es dirigeix a Marto-

relles recorre tres quartes parts 

de la rotonda, ocupant  la  totalitat  

de  la  calçada  anular  i  dificul-

tant  l’accés  de  vehicles  lleugers  

a aquesta, una circumstància que 

provoca saturacions especialment 

a l’hora punta del matí.  

A  les  hores  punta  de  la  tar-

da, el trànsit que produeix les sa-

turacions és el d’entrada a Mollet,  

amb retencions que es concentren 

en  el  carrer  de  Can  Flequer en-

tre la rotonda de la Vinyota i la de 

Pompeu Fabra.

A aquest elevat volum d’itinera-

ris que conflueix en aquest enllaç 

se li ha sumat en els darrers anys el 

creixement d’equipaments comer-

cials –com Decathlon i Mercado-

na– i de serveis –com la comissaria 

dels Mossos d'Esquadra i les dues 

residències– que es concentren 

en aquest tram i que comporta 

uns volums de trànsit que l'actual 

rotonda no té capacitat per absor-

bir absorbir. Un desenvolupament 

urbanístic que fa que la saturació 

de vehicles també es produeixi du-

rant els caps de setmana.

Pas de la logística
El projecte també preveu la millo-

ra del trànsit i l'accés a la banda 

de Martorelles, amb la construc-

ció d'una nova rotonda. I és que 

el mateix estudi de mobilitat va 

detectar un creixement del trànsit  

de vehicles pesants del polígon  

industrial de Martorelles com a  

conseqüència de la instal·lació en 

els darrers anys de l'empresa lo-

gística Amazon. En aquest punt, 

es va identificar el  moviment  de 

Mollet al carrer de la Verneda cos-

tat sud com el que presenta un 

major trànsit de vehicles pesants 

que afecta el trànsit de la resta de 

moviments.  l.o.m.

de les autopistes C-32 nord, C-33 i 

C-31. El Govern també aprovava 

la despesa, fins al 2025, de 23,7 

milions d’euros, que es destinarà 

a la conservació ordinària dels ele-

ments funcionals d’aquestes vies.

Una altra de les conseqüències 

de l'aixecament de barreres de 

l'autopista serà que els Ajunta-

ments dels municipis per on dis-

corre la via deixaran de cobrar 

l'Impost de Béns Immobles que 

fins ara cobraven anualment a 

l'empresa concessionària. en el 

cas de Mollet, el consistori deixarà 

d'ingressar aproximadament uns 

60.000 euros i el de Parets, uns 

38.500.   

l.o.

VIA PÚBLICA  LA CIRCULACIÓ AL TRAM S'HA REDUÏT A UN CARRIL

Nous aparcaments en 
semibateria a l'Hospital

MÉS PLACES  S'han guanyat espais per aparcar i s'ha perdut un carril

MOLLET. Aquest agost han quedat 

enllestits els treballs de reorga-

nització dels aparcaments de zona 

blava que hi ha entorn de l'Hospi-

tal. El govern local ha actuat en el 

tram de la ronda Pinetons entre la 

rotonda i el carrer Sabadell, que 

ha passat a tenir un únic carril de 

circulació i on s'ha habilitat l'espai 

d'aparcament en semibateria per 

augmentar-ne les places. 

Des del grup d'opinió Molletopi-

na han manifestat la seva inquietud 

pels efectes que poden tenir aques-

tes mesures.  "Aparcar en semiba-

teria és més difícil i es triga més i 

això pot fer detenir el trànsit du-

rant minuts" –ja que hi ha un únic 

carril de circulació–, unes retenci-

ons que podrien tenir conseqüèn-

cies en la circulació d'autobusos o 

de vehicles d'emergència com les 

ambulàncies, consideren.  

En una segona fase es construirà 

una rotonda per millorar l’accés 

dels vehicles d’emergències i de 

serveis de l’Hospital. Aquesta fase, 

però, encara no s'ha licitat. 
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MOLLET. Un operatiu conjunt en-

tre els Agents Rurals de la Gene-

ralitat i la Policia Municipal de 

Mollet ha permès la detenció d'un 

home com a presumpte autor de 

quatre petits incendis a l'espai ru-

ral de Gallecs.

Entre el 12 i el 20 d'agost es van 

produir fins a quatre petits incen-

dis –tres forestals i un agrícola– a 

l'espai rural entre els municipis 

de Mollet i Parets. Els quatre co-

nats de foc s'havien produït, se-

gons informen els Agents Rurals, 

durant una mateixa franja horària 

–entre les 17 h i les 22 h– i amb 

una pauta similar, que indicava 

que podien tractar-se de focs in-

tencionats.

Davant la proliferació d'aquests 

incendis, a partir del 16 d'agost es 

va organitzar un dispositiu de vi-

gilància que va culminar el passat 

dia 20 d'agost amb la detenció del 

Un molletà detingut 
com a presumpte 
autor de quatre petits 
incendis a Gallecs  

CIUTADANIA  L'AGENT VA ATENDRE'L MENTRE S'ENNUEGAVA AMB UN TROS DE MENJAR A LA PLATJA

SUCCESSOS  LA POLICIA MUNICIPAL DETENIA LA SETMANA PASSADA EL JOVE DE 20 ANYS EN UNA OPERACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB ELS AGENTS RURALS

Enxampat un jove mentre 
intentava robar un cotxe 
al barri de la Riera Seca

El retrobament d'un molletà i el 
mosso que li va "salvar la vida"

Xoca contra cotxes aparcats 
conduïnt amb el triple de 
la taxa d'alcohol permesa

MOLLET. La Policia Municipal va 

detenir a principis d'agost un jove 

de 24 anys per robar a l’interior 

d’un cotxe aparcat a l’avinguda 

Teixidores. El conductor, que esta-

va a prop, va adonar-se dels fets i va aconseguir retenir el lladre fins 
que van arribar els agents. El vehi-

cle era de lloguer.

Segons informaven fonts mu-

nicipals, els fets van passar el 3 

d’agost, quan el jove va trencar els 

vidres del cotxe per accedir-hi. El 

conductor va sentir el soroll i va 

dirigir-se cap on hi havia el cotxe. 

Va trobar-se el lladre a l’interior 

del vehicle i va aconseguir rete-

nir-lo.

Un veí va adonar-se del que es-

tava passant i va trucar a la Policia 

Municipal, que va arribar al cap 

de pocs minuts. Els agents van 

detenir el jove com a presumpte 

autor d’un robatori amb força a 

l’interior d’un vehicle. La Policia 

Municipal va lliurar-lo als Mossos 

d’Esquadra, que el van posar a 

disposició del jutge. 

MOLLET. A mitjans de juny en Jau-

me López, un mosso d'esquadra 

de Seguretat Ciutadana de Sant 

Feliu de Guíxols, va salvar la vida a 

en Bryan Gabino, un noi de Mollet 

del Vallès de 22 anys que s'esta-

va ofegant amb el menjar a Platja 

d'Aro (Baix Empordà). Dos mesos 

després s'han retrobat.

16 de juny al migdia. En Jaume té 

vacances i està dinant amb la seva 

dona i uns amics en un restaurant 

del Passeig del Mar de Platja d'Aro. 

Cap a les quatre de la tarda, de sob-

te, sent uns crits i veu una noia de-

manant ajuda a la Platja Gran. "Em 

vaig aixecar ràpid –fins i tot, es va 
deixar les xancletes- i vaig sortir 

corrents", relata.

El jove que s'estava ofegant era 

en Bryan, qui havia anat a passar 

el dia a la platja amb la seva pa-

rella i la seva família. "Feia molt 

de sol, estava jugant, em vaig 

asseure a menjar i l'error que 

vaig cometre va ser fer-me un 

bany ràpid i tornar-me a seure 

a menjar", explica en Bryan. De 

sobte, va començar a notar que la 

mandíbula se li adormia i el braç 

esquerre se li paralitzava. Va po-

der tocar la seva parella per avi-

sar-la i ja no recorda res més.

Quan en Jaume hi va arribar, 

en Bryan ja estava inconscient 

i presentava símptomes clars 

d'ofegament perquè li havia que-

dat menjar bloquejat a les vies 

respiratòries. Va comprovar que 

portava uns minuts sense oxigen i, 

de seguida, li va obrir la boca per 

treure-li la llengua que li obstruïa 

la sortida del menjar i la respira-

ció. Un cop va aconseguir desblo-

quejar-li les vies li va fer la manio-

bra de primers auxilis de Heimlich 

per desobstruir el conducte respi-ratori. Li va fer fins que va aconse-

guir que expulsés el menjar.

Per a en Bryan, en Jaume va ser 

un "àngel" que va salvar-li la vida quan ja creia que moriria asfixi-
at. "Si no hagués estat allà, jo 

ara no estaria aquí", explica en 

Bryan. i acn 

MOLLET. La Policia Municipal va 

denunciar un conductor que va 

impactar amb tres vehicles esta-

cionats a l'avinguda Caldes i va 

marxar del lloc dels fets. Es tracta 

d’un veí de Mollet de 51 anys que 

triplicava la taxa d’alcoholèmia.

Segons informava l'Ajuntament, 

els fets van passar dimarts de la 

setmana passada, quan una patru-

lla de la Policia Municipal va ado-

nar-se d’un vehicle que circulava 

amb cops al xassís i que feia un 

soroll molt estrany, possiblement 

causat pels impactes.

Els agents van aturar l’home al 

carrer Arcadi Viñas i li van practi-

car la prova d’alcoholèmia. El ma-

teix conductor va explicar que ha-

via impactat amb tres cotxes que 

estaven estacionats a l'avinguda 

Caldes de Montbui.

La Policia va denunciar l’home 

per conduir amb una taxa d’al-

cohol superior a la permesa i per 

causar un accident i marxar del 

lloc sense facilitar cap dada als al-

tres implicats ni a la policia.  

MOLLET. La Policia Municipal va lo-

calitzar el passat 4 d'agost un cotxe 

de la marca Audi aparcat al carrer 

Palau de Plegamans amb matrícula 

estrangera falsa, amb numeració, 

format i lletres d’Holanda i Bèlgi-

ca. La Unitat d’Investigació del cos 

va comprovar que la matrícula ja 

estava assignada a un altre cotxe, 

un BMW de Bèlgica. Els agents van 

traslladar el cotxe al dipòsit muni-

cipal i van denunciar el propietari 

per un presumpte delicte de false-

dat documental. 

La Policia Municipal 

localitza un vehicle 

amb la matrícula 
falsificada

gemma tubert

A PLATJA D'ARO  En Bryan i el Jaume, el mosso que el va salvar

agents rurals

COLUMNA DE FUM Imatge aèria d'un dels conats d'incendi presumptament provocats pel detingut

presumpte autor. Els Agents Ru-

rals van enxampar l'home in fra-

ganti dins l’espai d’interès natural 

de Gallecs, a prop de la masia de 

Can Vila, i va quedar detingut per 

la Policia Municipal de Mollet. El 

detingut és un veí de Mollet d'uns 

20 anys d'edat, que va passar a 

disposició judicial. 
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MOLLET. Les obres de reforma del 

pavelló municipal de bàsquet Pla-

na Lledó van complint calendari 

i es preveu que puguin estar en-

llestides per al primer partit de 

temporada del Recanvis Gaudí CB 

Mollet a casa, el pròxim 16 d'oc-

tubre contra l’Albacete Basket. 

Aquest dijous l'alcalde, Josep 

Monràs, feia una visita a l'equi-

pament, que s'està adequant  se-

guint els requeriments de la Fe-

deración Española de Baloncesto 

perquè la instal·lació pugui acollir 

la competició de LEB Plata, una 

reforma que suposa una inversió 

municipal de 244.000 euros.

Els treballs, tots ells ja adjudicats, 

consisteixen en la instal·lació de 

parquet, dues cistelles de peu, dos 

marcadors gegants i la millora de 

l’enllumenat. De moment, ja s'ha fi-

nalitzat la instal·lació del nou enllu-

menat led que aportarà una millor 

qualitat d'imatge en les retransmis-

sions televisives, i aquesta setmana 

s'inicia l'obra als dos fons de pista 

per permetre la col·locació de les 

dues noves cistelles FIBA, que dis-

posaran de marcadors electrònics 

de possessió de pilota. Es perdrà 

el passadís d'entrada del públic i 

es faran dues noves entrades per 

accedir a les graderies i així donar 

espai per fer recular la cistella. 

Complementàriament, s'obrirà un 

nou accés al recinte des del carrer 

Ferrocarril, com a entrada de ser-

vei. Els treballs continuaran amb 

la col·locació del parquet a la pista. 

Després es penjaran els dos mar-

cadors gegants a banda i banda del 

pavelló i finalment s’instal·laran les 

dues noves cistelles.  

"En aquesta instal·lació s'ha 

anat fent molta inversió i ara 

quedarà un pavelló molt arre-

glat. Serà la bombonera de la 

ciutat del bàsquet", deia l'alcal-

de. ❉ l.o.m.

El pavelló de Plana 
Lledó s'adequa a la  
normativa LEB Plata

EQUIPAMENTS  S'HA INSTAL·LAT EL NOU ENLLUMENAT I HAN COMENÇAT LES OBRES PER COL·LOCAR EL PARQUET I LES NOVES CISTELLES SALUT

L'Hospital tanca 
l'agost amb menys 
ingressos Covid
BAIX VALLÈS. L'Hospital de Mollet 

ha notificat una lleu reducció del 

nombre d'ingressats per Covid al 

centre en la darrera setmana. Di-

mecres, registrava 18 ingressats 

per coronavirus i tres pacients a 

l'UCI. Aquesta dada suposa una 

davallada dels ingressats respecte 

als que hi havia dimecres de la set-

mana passada, quan se'n compta-

bilitzaven 25. S'han donat 11 altes 

i s'han notificat 5 defuncions.

Pel que fa a les dades epidemio-

lògiques, el Baix Vallès registrava 

aquest dimarts un risc de rebrot 

de 203 punts, el mes baix del mes 

d'agost, i una Rt del 0,87. Entre el 15 

i el 21 d'agost, es van confirmar 172 

positius per PCR i test d'antígens, 

que suposen un 5,62% de posi-

tius del total de proves realitzades 

(2.585 PCR i 1.492 test d'antigen). 

La mitjana d'edat dels positius de-

tectats s'ha situat en els 37,19 anys.

Tot i la desacceleració del ritme 

de vacunació, al Baix Vallès, i fins al 

24 d'agost, ja disposen de la pauta 

completa 96.134 persones, i s'han 

injectat la primera dosi 121.422. 

l.o.

VISITA D'OBRES  L'alcalde i altres membres del govern, dijous a la instal·lació

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES
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AL TEU COSTAT

ANYS
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Sant Fost aprova el pressupost 
del 2021 per reforçar la plantilla

SANT FOST. El Plenari de l’Ajunta-

ment, reunit en sessió extraordi-

nària i urgent, va aprovar inici-

alment el passat dia 5 d'agost el 

Pressupost General i la plantilla 

municipal per a l’exercici 2021. 

L'alcaldessa de Sant Fost, Mont-

serrat Sanmartí, explicava a l'inici 

de la sessió el motiu pel qual s'ha-

via convocat aquest ple de manera 

extraordinària i urgent: "Només 
queden quatre mesos per po-
der-lo aprovar o no ho podrem 
fer, ja que aquest pressupost ja 
s'hauria d'haver aprovat fa me-
sos", deia l'alcaldessa. 

Així mateix, Sanmartí va apro-

fitar l'inici de la sessió per  agrair 

a l'equip de govern i als tècnics 

del consistori la feina feta en "tan 
poc temps" i va afegir que una de 

les prioritats per tirar endavant 

aquest pressupost ha estat la mi-

llora de les condicions laborals 

dels treballadors de l'Ajuntament. 

"Volem dotar els serveis de mi-

llor qualitat i ho aconseguirem 
dotant la plantilla i la relació 
de llocs de treball", apuntava 

Sanmartí, qui afirmava que en els 

propers mesos començaran a tre-

ballar per al pressupost del 2022.

Des de Sant Fost en Comú Po-

dem, Alberto Bastida, es mostrava 

satisfet amb la proposta: "Hem 
aconseguit adaptar el pressu-
post a les necessitats de l'Ajun-
tament", deia. Una millora que 

qualificava d'"important i valen-
ta amb els recursos humans de 
la corporació".

Vots en contra
Per la seva banda, el portaveu 

d'ERC-Junts per Sant Fost, Carles 

Miquel, demanava retirar l'expe-

dient de l'ordre del dia: "A la do-
cumentació que ens faciliten no 
hi ha cap informe de secretaria 
i l'aprovació d'una plantilla mu-
nicipal que incorpora canvis 
substancials i places de nova 

AJUNTAMENT  L'OPOSICIÓ, ERC-JUNTS I PSC, VA VOTAR EN CONTRA DE LA PROPOSTA

L'Ajuntament prepara la 
licitació per canviar de 
subministrador energètic
SANT FOST. L’Ajuntament ha fet els 

passos previs per tal de preparar 

la licitació del subministrament 

energètic. L'objectiu del consisto-

ri és apostar per la sostenibilitat 

i el cooperativisme en la gestió 

d'aquest servei, segons fonts mu-

nicipals. D'aquesta manera, l'equip 

de govern ha anunciat que ha co-

mençat a recopilar informació tèc-

nica del servei, a més d’elaborar 

una relació dels comptadors i l’en-

llumenat susceptible a incorporar 

dins del plec tècnic.

En aquest sentit, a mitjans del 

mes de juliol la Junta de Govern 

Local va aprovar la contractació de 

l’empresa inerGy, especialitzada 

en l'assessorament pel concurs de 

subministrament elèctric i la mo-

nitorització del consum dels espais 

municipals.

Segons ha informat el govern 

municipal, l’inici de l’estudi està 

previst per a mitjans de setembre, 

i així poder iniciar el procés de lici-

tació a principis de l’any 2022. 

D’aquesta manera, el govern vol 

donar compliment a l’acord i la vo-

luntat política del plenari, per con-

tractar un servei de subministra-

ment energètic responsable, social 

i mediambiental, donant prioritat a 

les empreses cooperatives. 

EL CONSISTORI  SANTFOSTENC VOL APOSTAR PER L'ENERGIA VERDA

SANT FOST. El ple de l'Ajuntament 

va aprovar per unanimitat, el pas-

sat 27 de juliol, la creació de dues 

noves ordenances municipals per 

a l'any 2022, la de mobilitat i la re-

guladora de subvencions. També 

va donar llum verda a la creació de 

dos nous reglaments –el de Comu-

nicació i el de Participació Ciutada-

na– i va proposar modificar l'actual 

Reglament Orgànic Municipal. 

"Aquest procés primer de tot 
el que fa és aprovar el pla norma-

tiu per part del plenari i després 
es fa el procés participatiu previ 
per a cadascuna de les ordenan-
ces i reglaments i finalment la 
comissió redactora s'encarrega 
de la seva redacció", explicava el 

regidor Alberto Bastida.

 "És una proposta que ens sem-
bla molt bé, que esperem que es 
pugui dur a terme i poder par-
ticipar-hi", deia des de l'oposició 

el regidor d'ERC-Junts, Carles Mi-

quel. 

Llum verda per 
crear l'ordenança 
de mobilitat

SANT FOST TAMBÉ VOL FER DOS REGLAMENTS I MODIFICAR EL ROM

creació, així ho requereix". Mi-

quel exposava així la intenció de 

vot del seu grup municipal: "No 
votarem favorablement uns 
pressupostos on ningú amb 
capacitat per fer-ho com marca 
la llei, faci un informe favorable 
garantint-ne la normativa per 
una banda i l'estabilitat pres-
supostària per una altra. El més 
sensat que podrien fer és retirar 
el punt de l'ordre del dia,  con-
vocar la cobertura de forma in-
terina de les places de secretari 
i interventor i treballar en el 
pressupost 2022", deia.

Mentre que la regidora del PSC, 

Xènia Guerra mostrava la seva 

disconformitat amb el poc temps 

que el govern havia donat a l'opo-

sició per revisar el pressupost, 

així com pel fet d'haver convocat 

el ple durant el període de vacan-

ces: "M'agradaria que tots els 
nostres veïns i veïnes puguessin 
entendre com un partit com Po-
dem pugui defensar la presen-
tació d'aquests pressupostos en 
ple mes d'agost i si els considera 
adequats pel que fa a la parti-
cipació ciutadana", etzibava la 

regidora socialista, qui afegia que 

aquest fet els havia "limitat la la-
bor de control". 

Així mateix, Guerra reclamava 

disminuir les despeses previs-

tes a càrrecs públics i suprimir la 

primera tinença d'alcaldia, càrrec 

que ostenta el regidor de la forma-

ció morada, Alberto Bastida.

El pressupost es va aprovar amb  

els vots a favor de l'equip de go-

vern, Independents Units per Sant 

Fost i Sant Fost en Comú Podem, 

mentre que l'oposició (ERC-Junts 

per Sant Fost i PSC) va votar-hi en 

contra.  

aj. sant fost

SALÓ DE PLENS  El pressupost es va aprovar provisionalment el 5 d'agost 
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SERVEIS

Queixes pels 
dèficits del servei 
de Correus 
al Baix Vallès

MARTORELLES / SANTA MARIA. Qui 
va ser rector de la parròquia de 
Sant Joaquim de Martorelles mos-
sèn Esteve Sanz Pérez va morir el 
passat 21 d'agost a l'edat de 84 
anys, segons ha informat el Bisbat 
de Terrassa.

Mn. Esteve Sanz havia nascut a 
Aldeamayor de San Martín, pro-
víncia de Valladolid, el 15 d’abril 
de 1937. Va estudiar humanitats a 
l’Escola Pia de Barcelona i va realit-
zar els estudis de Filosofia i Teolo-
gia al Seminari Major de Beauvais, a 
Oise (França). Va rebre l’ordenació 
presbiteral el 29 de juny del 1961 
a la catedral de Beauvais (França). 
Els seus primers anys de ministeri 
va ser, entre d’altres, vicari parro-
quial de S. Jacques de Compiègne 
i encarregat de la parròquia de S. 
Antoine de Compiègne. A més, du-
rant set anys va ser consiliari dels 
Scouts de França i d’equips d’Acció 
Catòlica.

L’any 1979 va ser nomenat rec-
tor de la parròquia de la Mare de 
Déu de Lourdes de Barcelona, per 
als catòlics de parla francesa. Va 
col·laborar a la parròquia de Sant 

Oleguer, també a Barcelona. Des 
del 1985 era el rector de les par-
ròquies de Sant Joaquim i de Santa 
Maria de Martorelles. Amb la crea-
ció de la diòcesi de Terrassa el 15 
de juny de 2004 hi quedà incardi-
nat. A nivell diocesà fou membre 
del Consell presbiteral del 2005 al 
2008 i exercí d’arxipreste de Mo-
llet entre els anys 2004 i 2011.

L’any 2018 li va ser concedida 
la jubilació canònica i va passar a 
residir a la Residència Sacerdotal 
Sant Josep Oriol de Barcelona.

Poc abans de la seva jubilació, el 
Bisbat de Terrassa va iniciar una 
investigació per un presumpte cas 
d'abús sexual que s'hauria comès 
entre 1974 i 1977 a la diòcesi de 
Beauvais, on aleshores exercia el 
seu ministeri pastoral. Des del Bis-
bat es va apuntar que no es tracta-
va d'un cas de pederàstia. 

BAIX VALLÈS. El Consell Comarcal 
ha traslladat a Correus les queixes 
i mancances en el servei a dife-
rents municipis del Vallès Orien-
tal, un total de 17, entre els quals 
hi ha Montmeló, la Llagosta, Sant 
Fost, Montornès, Parets i Martore-
lles. Els darrers mesos des de l’ens 
comarcal s’ha estat fent un recull 
de les incidències detectades que 
han fet arribar diferents ajunta-
ments del territori.

Les incidències consisteixen bà-
sicament en retard, equivocacions 
i deficiències en el lliurament de 
notificacions administratives amb 
terminis per respondre caducats, 
alentiment en la tramesa de cartes 
amb justificant, equivocacions en 
els domicilis i retard en l’entrega, 
no substitució de les vacances ni 
les baixes, i manca de personal.

Alguns ajuntaments també han 
traslladat els problemes derivats 
de l’eliminació de les bústies, que 
comporta l’obligatorietat d’haver 
de deixar les cartes a l'edifici de 
correus, la qual cosa representa un 
inconvenient, especialment per a 
la gent gran. També han fet palesa 
la dificultat de què algunes oficines 
tanquin el cap de setmana i les tar-
des, amb horaris, a més, reduïts, la 
qual cosa provoca llargues cues.

Reunió amb Correus
Des de la Presidència del Consell 
Comarcal s’ha demanat una reunió 
amb el director territorial de Cor-
reus a Catalunya a fi de, a banda de 
comentar els dèficits i mancances 
detectades, poder buscar les solu-
cions adequades i reforçar les peti-
cions que en molts casos ja han fet 
els mateixos ajuntaments. 

MOLLET.  El passat 30 de juliol mo-
ria a 76 anys Joan Galtés Pujol, 
qui va ser durant anys mossèn 
de la parròquia de Sant Vicenç de 
Mollet, on va deixar una forta em-
premta gràcies a la seva vinculació 
amb l'activisme cultural. Mn. Joan 
Galtés Pujol va néixer a Barcelona 
el 14 de gener de 1945. Va seguir 
els seus estudis eclesiàstics al Se-
minari Conciliar de Barcelona i va 
cursar la llicenciatura en Història 
de l'Església a la Pontifícia Uni-
versitat Gregoriana de Roma. Va 
ser professor d'Història a l'Institut 
Superior de Ciències Religioses de 
Barcelona (ISCREB) i prior de la 
Casa de Misericòrdia de Barcelona. 

Activista cultural
Al final dels anys 70 i la dècada 
dels 80 va ser el rector de l'es-
glésia de Sant Vicenç de Mollet. 
És en aquest temps que escriu la 

Guía històrico-artística de l’esglé-

sia de Sant Vicenç de Mollet del 

Vallès (1985) i impulsa, a través 
de la Sala Fiveller, la publicació de 
la revista de recerca i divulgació 
local Notes, encara activa en l'ac-
tualitat. 

Després de ser rector a Mollet, 
es va traslladar a la parròquia de 

Mor Joan Galtés, mossèn a 
Mollet els anys 80 i promotor 
de la revista de recerca 'Notes'

NECROLÒGIQUES  EL RELIGIÓS VA PROMOURE INICIATIVES CULTURALS DES DE LA PARRÒQUIA

EL MOSSÈN TAMBÉ VA SER ARXIPREST DE MOLLET ENTRE ELS ANYS 2004 I 2011

Le asesoramos sin compromiso y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio

C/ Ramon Casas, 8 - Mollet del Vallès ·  ramon.vizcaino@agentes.catalanaoccidente.com
Núm. Reg. DGS C046833885979-X

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE

¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!

93 570 54 84     609 357 421

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

MOLLET DEL VALLÈS

06/08 Eulàlia Riera Monleon 89 anys

06/08 Antonia Valencia Garcia 75 anys

10/08 Elvira Rodríguez Anri 85 anys

13/08 Jose Coll Llenas 89 anys

16/08 Eugenia Carretero Pasquier 89 anys

16/08 Diego Pellu Galí 90 anys

17/08 Eloisa García Melero 96 anys

20/08 Amparo López Simarro 88 anys

23/08 Josep Isern Pou 87 anys

23/08 Pilar Hernández Urroz 79 anys

MARTORELLES

16/08 Eulàlia Carbó Xicola 92 anys

PARETS DEL VALLÈS

17/08 Pedro Caparrós Calvo 69 anys

SANT FOST

21/08 Mercedes Vela Ruiz 89 anys

23/08 Martín Escámez Fernández 64 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

29/07 Isabel Lucena Lorente 86 anys

30/07 Maria Salmerón Expósito 75 anys

31/07 Fernando Luque Ortiz 84 anys

01/08 Jose Manuel Martínez Balboa 59 anys

04/08 Teresa Gómez Felip 94 anys

04/08 Concepción Rodríguez-Carretero Bellido 

  60 anys

07/08 Carme Oriol Sala 86 anys

09/08 Juan Garcia Roca 91 anys

15/08 Tomás Abadía Campos 93 anys

16/08 Francisco Bueno Morales 84 anys

18/08 Pilar Alegre Cervera  77 anys

LA LLAGOSTA

07/08 Juan Álvarez Galindo 79 anys

19/08 Francisco Rodríguez Vega 90 anys

20/08 Esteban Tornay Moreno 58 anys

MONTMELÓ

15/08 Bernarda Martín Díaz 81 anys

20/08 Secundino Lopez Porro 77 anys

24/08 Manuel Serrano Aguilar 88 anys

Dades facilitades per  la Funerària 

Monserdà i la Funerària Truyols

Defuncions

Santa Maria de Gràcia, a Barcelo-
na, i més endavant, des de l'any 
1992, va ser rector de la parrò-
quia barcelonina de Sant Gregori 
Taumaturg. Des de l'any 2001 i 

fins a 2018 ha estat vicari episco-
pal de la zona pastoral primera de 
la ciutat de Barcelona. L'any 2018, 
va deixar el càrrec de vicari epis-
copal, va ser nomenat, pel carde-
nal Omella, provicari general de 
l'Arquebisbat.

Galtés ha mort després de patir 
un càncer. Les exèquies van tenir 
lloc a la Catedral de Barcelona. 

El rector de Martorelles durant més de 
30 anys, Esteve Sanz, mor a 84 anys

arxiu

JOAN GALTÉS  

bisbat

ESTEVE SANZ

Després de ser rector a la
 Sant Vicenç es va traslladar 
a les parròquies de Gràcia i 

Sant Gregori Taumaturg
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MOLLET. Vuit anys després que es 
precintés el local de la comunitat 
musulmana Al Huda d'avinguda 
Badalona, membres del col·lec-
tiu es concentraven la setmana 
passada davant l'Ajuntament per 
reclamar de nou al govern local 
que es desprecinti l'espai i se'ls 
permeti usar-lo "per a activitats 

permeses". "No volem una mes-

quita, ja tenim un espai de culte 

suficient al carrer Sant Ramon, 

volem poder entrar a un local 

que és de la nostra propietat", 
explica el portaveu d'Al Huda, 
Ahmed Balghouch. La comunitat 
ha reclamat a l'Ajuntament que 
els deixi entrar per fer-hi mante-
niment i fer-lo servir com a ma-
gatzem mentre no es desencalli 

la qüestió dels usos del local, ja 
en propietat de la comunitat i pel 
qual ha pagat uns 600.000 euros, 
segons Balghouch. 

La mobilització de divendres 
passat és un nou episodi del con-
flicte entre Al Huda i l'Ajuntament 
de Mollet que s'arrossega des del 
2013, quan el govern molletà va 
impedir l'obertura del local situat 
a la intersecció entre l’avinguda 
Badalona i el carrer d'Àngel Gui-
merà després d’una modificació 
del Pla d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (POUM), que impedeix 
obrir nous centres de culte al nu-
cli urbà.

Des de llavors, Al Huda ha rei-
vindicat l’obertura del local per 
a usos culturals i educatius, cosa 

Al Huda: "No volem 
una mesquita, 
volem el local per a 
activitats permeses"

TRIBUNALS  TAMBÉ ELS SUMA EL DELICTE DE TINENÇA, DIPÒSIT AIXÍ COM FABRICACIÓ DE SUBSTÀNCIES EXPLOSIVES O INFLAMABLES DE CARÀCTER TERRORISTA

CONVIVÈNCIA  LA COMUNITAT MUSULMANA TORNA A DEMANAR PODER OBRIR EL LOCAL DE LA SEVA PROPIETAT, PRECINTAT PER L'AJUNTAMENT DES DE FA VUIT ANYS

La fiscalia vol processar els CDR 
baixvallesans de l'Operació Judes per 
pertinença a organització terrorista
MOLLET / SANT FOST. La �iscalia 
de l'Audiència Nacional ha pro-
posat processar els 13 membres 
dels CDR encausats en el marc de 
l'Operació Judes, entre ells els cinc 
baixvallesans, per pertinença a 
organització terrorista, segons va 
avançar divendres El Con�idencial i van con�irmar fonts del ministeri 
públic.

En un escrit presentat en la fase �inal de la instrucció, la �iscalia 
sosté que s'ha acreditat que pre-
tenien atemptar contra "objectius 

prèviament seleccionats" i que tenien com a �inalitat "aconseguir 

la independència mitjançant la 

violència en la seva màxima ex-

pressió, forçant la separació de 

Catalunya de la resta d'Espanya". 
El ministeri públic acusa un to-

tal de tretze persones del delicte 
de pertinença a organització ter-
rorista: els cinc baixvallesans –Es-
ther Garcia, Sonia Pascual, Rafael 

Joaquín Delgado, Germinal Tomàs, 
Alexis Codina– i la resta d'encau-
sats durant l'operació policial. A 
més, per a nou d'ells, entre els 
quals Codina i Delgado, suma el 
delicte de tinença, dipòsit i fabri-
cació de substàncies explosives o in�lamables de caràcter terrorista. 
L'ERT, la presumpta cèl·lulaEl ministeri públic a�irma que 
aquestes persones formaven una 
"cèl·lula" anomenada "Equip de 

Resposta Tàctica" (ERT), que es-
tava integrada per "un grup redu-

ït d'individus de diferents CDR, 

que evidencien una gran radica-

litat". A aquest grup "clandestí" i 
"estable", se li hauria encarregat 
"la realització de les accions 

més sensibles", ja que els seus in-
tegrants són "de la màxima con-

�iança" i es mostren "totalment 

entregats a 'la causa'".La �iscalia a�irma que els mem-

bres de l'ERT haurien "conformat 

una organització terrorista pa-

ral·lela" als CDR amb l'objectiu de 
"dur a terme accions violentes o 

atemptats contra objectius prè-

viament seleccionats utilitzant 

per a això els explosius o subs-

tàncies incendiàries fabricades 

en els dos laboratoris clandes-

tins que la mateixa organització 

tenia instal·lats en dos domicilis 

particulars".
Un dels laboratoris clandestins es trobaria, segons la �iscalia, en el 

domicili de Codina a Sant Fost, el 
qual s'hauria denominat la "batco-

va" en un grup de l'aplicació Signal 
que suposadament compartien. 
Codina hauria comprat substànci-
es per confeccionar la substància 
denominada 'termita'. Entre les 
proves citades, el ministeri públic 
diu que en un dispositiu informà-
tic de Tomàs hi havia un document 
denominat "terrorisme casolà", 

entre altres de naturalesa similar.La �iscalia també explica que va 
trobar en el mòbil del molletà Ger-
minal Tomàs un vídeo autogravat 
en què "se l'observa realitzant 

un circuit electrònic en què ex-

plica el funcionament i la utilitat 

d'aquest, sent aquesta la de fer 

explotar un artefacte adossat al 

cos d'una persona de manera 

que, encara que la persona que 

el porta fos abatuda, la detona-

ció de l'explosiu es produiria".
"Els investigats acudien a l'ha-

bitatge de Codina de forma con-

tínua �ins a la seva detenció, ha-
bitualment en hores nocturnes, 

detectant-se potents centelleigs 

seguits de grans fumeres", diu la �iscalia, que explica que mantenien 
"importants mesures de segure-

tat" per evitar ser detectats. El mi-nisteri �iscal ubica l'altre laborato-
ri al garatge del domicili patern de 
Ros, a Sabadell. ❉ acn 

Reacció de la defensa

Un cop coneguda la proposta de la 

fiscalia des d'Alerta Solidària, una de 

les advocades encarregades de la 

defensa, Eva Pous, en declaracions a 

aquest diari, denunciava que "els en-
causats encara no tenen cap trasllat 
d'aquest escrit per les vies formals i 
només hem vist els fragments que 
s'ha pogut publicar a la premsa". Una 

filtració que segons afirmava Pous: 

"Vulnera de nou el dret a la defensa i  
evidencia que el ministeri fiscal està 
intentant instaurar un relat de cri-
minalització tant de les encausades 
com del moviment independentista". 

Segons l'advocada, aquesta filtració 

també es produeix en "un moment 
polític escollit": "Quan s'està parlant 
que el 26 de setembre es fixarà la 
data per la taula de diàleg, com a mí-
nim sobta que aquell que té la clau de 
la fiscalia, com és el govern, decideixi 
tirar endavant una causa que des del 
23 de setembre del 2019 no tenia mo-
tiu d'existir", considera l'encarregada 

de la defensa. 

ALERTA SOLIDÀRIA CREU 
QUE ÉS UN "MOMENT 
POLÍTIC ESCOLLIT"

que l’Ajuntament no ha permès 
en considerar que s’hi durien a 
terme activitats de culte. De fet, 
aquest argument es va veure re-
forçat als jutjats. El setembre 
de 2015, Al-Huda sol·licitava a 
l'Ajuntament una llicència d'obres 
per canvi d'ús i activitat per ins-
tal·lar-hi un centre cultural i edu-
catiu, una petició que, tres anys 
després, es denegava. Davant la 
negativa, Al Huda portava el cas al 
contenciós administratiu i el maig 
de 2020, el tribunal dictava a fa-
vor de l'Ajuntament, ja que consi-
derava que hi havia un "intent de 

frau de llei" per part de la comu-
nitat musulmana, que "malgrat el 

nom parcialment diferent, con-

tinua sent la mateixa entitat, 

amb la mateixa finalitat i dirigi-

da per la mateixa persona", diu 
la sentència.

Amb tot, des de la comunitat 
musulmana consideren "injust" 
aquest argument. "Ens estan 

prejutjant, que ens donin la 

llicència, que ens deixin obrir, 

que ens observin i si fem alguna 

activitat que no està permesa 

llavors que actuïn", lamenta 
Balghouch, qui manté que darre-
re de les constants negatives del 
govern local per obrir el local hi 
ha motius de "racisme instituci-

onal i prejudicis per ser musul-

mans", diu el portaveu d'Al Huda.  
La comunitat, doncs, continua 
amb la seva reivindicació i aquest 
mes de juliol tornava a demanar 
la llicència d'activitat a l'Ajunta-
ment. Segons fonts municipals, 
el consistori, que no ha volgut 
entrar a valorar la qüestió, ha fet 
una proposta de resolució en què 
denega novament la sol·licitud. 
Amb tot, les mateixes fonts apun-
ten que l'expedient està en tràmit, 
ja que fins al 15 de setembre Al 
Huda té temps de presentar-hi al-
legacions.

Des de la comunitat musulmana 
preveuen continuar amb les mo-
bilitzacions al carrer. 

al huda

MOBILITZACIÓ Membres de la comunitat musulmana Al Huda, divendres davant l'Ajuntament de Mollet
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El Baix Vallès tanca el mes 
de juliol amb mig miler 
menys d'aturats que el juny 

BAIX VALLÈS. L'atur continua des-

cendint al territori gràcies a l'ocu-

pació generada, com ja és habitual, 

durant els mesos d'estiu.  

Segons dades del Treball i Mo-

del Productiu de la Generalitat, la 

xifra d'aturats al territori durant el 

mes de juliol ha estat de 7.145 per-

sones, un 6,6% menys que el mes 

passat i un 12,14% menys que fa 

un any.

Aquest descens, generalitzat ar-

reu de la subcomarca, es tradueix 

en 1.162 aturats menys que fa un 

any i 471 menys que el mes de juny 

del 2021.

Tot i la davallada d'aquest últim 

mes (-206 persones), Mollet és un 

OCUPACIÓ EL TERRITORI AMB 7.145 PERSONES SENSE FEINA, REGISTRA UN DESCENS GENERALITZAT

Seguim oferint
    Fiscalitat: IRPF, IVA, IS, Autònoms    Comptabilitat      

    Constitució, fusió i dissolució de societats    

    Anàlisi de viabilitat empresarial    Optimització de costos       

    Gestió i control del risc i endeutament    

    Tràmits davant organismes públics    

EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª · 08100 - Mollet del Vallès

Tel. 935 703 991 · Fax 935 939 849 · E-mail: administracio@asemax.org

ASSESSORS EMPRESARIALS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

dels municipis baixvallesans amb 

la taxa més elevada de desocupats 

(14,10%) després de Montornès   

(15,57%) i la Llagosta (15,32%). 

Mentre que Parets (10,75%) i Sant 

Fost (10,84%) han estat aquest 

juliol les localitats del Baix Vallès 

amb menys pes relatiu de perso-

nes sense feina del territori.  

MOLLET. El Grup MasterCold, amb 

seu a Mollet, ha obtingut la Certi-

ficació ISO 45001 de Seguretat i 

Salut a la feina. La companyia amb 

més de 25 anys d'activitat, a més 

de desenvolupar projectes a Es-

panya i França, on té les oficines 

centrals i una delegació, respecti-

vament, ha treballat a Bèlgica, Se-

negal, Marroc, Algeria i Camerun.

MasterCold obté 
el certificat ISO de  
seguretat laboral

Últims dies per optar 
als Premis Eines
El dia 14 de setembre acaba el 

termini per presentar projectes 

d’emprenedoria social a la prime-

ra edició dels Premis Eines. Hi po-

den optar programes que treballin 

per a les persones amb discapaci-

tat, la protecció del medi ambient 

o el desenvolupament de barris 

desafavorits, entre d’altres. Els 

premis estan dotats entre 2.500 i 

5.000 euros. El guardó l'atorga la 

Càtedra d’Emprenedoria i Innova-

ció Social de la UAB. 

LABORALEMPRENEDORIA

Els PAE de Mollet i 
Parets gestionen 22 
altes d'autònoms i 
emprenedors

MOLLET. El nombre d'altes d'autò-

noms i societats limitades realit-

zades a través del Punt d'Atenció 

a l'Emprenedor (PAE) de Mollet, 

impulsat per la Diputació de Bar-

celona, ha arribat, en aquest segon 

trimestre de l’any, a 19; 13 d’au-

tònoms i 6, de societats. Aquestes 

dades són el resultat de l'últim 

Termòmetre PAE, que informa 

de les principals dades d'activitat 

dels Punts d'Atenció a l'Emprene-

dor de la província. 

Segons aquest mateix informe, 

des del 2009 i fins al juny d'en-

guany el PAE de Mollet ha ajudat 

a gestionar 405 altes d'autònoms i 

69 societats limitades. 

Mentre que pel que fa a Parets 

el PAE ha tramitat durant aquest 

segon trimestre una alta d'autò-

nom i dues societats. En aquesta 

localitat, el servei de la Diputació  

de Barcelona ha gestionat en els 

darrers 5 anys i des de la seva ins-

tal·lació (l'any 2016) un total d'11 

societats i 27 altes d'autònoms. 

La Llagosta 879 15,32% -75 -7,85% -90 -9,29%

Martorelles 258 13,26%    2 +0,8% -41 -13,7%

Mollet del Vallès 3.175 14,10% -206 -6,1% -603 -15,9%

Montmeló 462 12,17% -36 -7,2% -75 -13,9%

Montornès del Vallès 1.081 15,57% -82 -7,05% -162 -13%

Parets del Vallès 887 10,75% -41 -4,4% -99 -10%

Sant Fost de Campsentelles 369 10,84% -33 -8,2% -81 -18%

Santa Maria de Martorelles 34 12,68%    0 0% -11 -24,5%

BAIX VALLÈS 7.145 13,08% -471 5% -1.162 -13%

Mercats de treball Atur juliol Taxa atur

Variació mensual Variació anual

Var. absoluta Var. absolutaVar. relativa Var. relativa

FONT: OBSERVATORI DEL TREBALL I MODEL PRODUCTIU (GENERALITAT)
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A partir de l'1 de setembre gran part de les autopistes catalanes, entre elles 

la C-33 a Mollet, seran gratuïtes. Després de dècades de greuge comparatiu 

amb gran part de la resta de xarxa viària de l'Estat, on moltes de les vies 

d'alta capacitat són gratuïtes, els conductors que circulin per les autopistes 

catalanes no hauran de pagar peatge, però, fins quan? L'aixecament de barreres 

deixa un escenari de difícil gestió i amb el debat sobre qui se n'ha de fer càrrec 

del manteniment d'aquestes vies. La gratuïtat –amb l'Estat o la Generalitat 

assumint els costos a través dels impostos a la ciutadania– és poc sostenible 

econòmicament i pot resultar injust per als contribuents que no en són usuaris. 

A més, en un moment de crisi climàtica, la gratuïtat total pot ser un incentiu poc 

desitjable del vehicle privat. El pagament per ús semblaria el més just. El govern 

central, empès per Brussel·les, ja ha avançat que s'ha de buscar una fórmula 

de pagament a les vies d'alta capacitat a l'Estat, incloses les catalanes. Així 

doncs, caldrà veure quin serà el sistema triat, però el que sembla clar és que 

l'aixecament de peatges té data de caducitat.

SENSE PEATGE... FINS QUAN?

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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l passat 30 de juliol va morir en 
Joan Galtés i Pujol. En Joan Gal-
tés va ser un gran molletà, tot i 
no haver viscut molt de temps a 

Mollet. Ho va ser perquè va deixar una em-
premta important a la localitat en el període 
de temps que va ser rector de la parròquia. 
No conec els detalls de la seva tasca pasto-
ral, encara que em consta que es guarda un 
molt bon record del seu pas per la parròquia. 
En canvi, puc constatar la importància de la 
seva iniciativa en la vida cultural de Mollet. 
D’entrada, la seva formació com a histori-
ador el va moure a escriure La Guia Histò-

rico-artística de l’església de Sant Vicenç de 

Mollet del Vallès. Després, va ser el promotor 
de la revista Notes, que actualment és un re-
ferent de la vida cultural de Mollet.

Precisament, ell va ser qui em va posar 
en contacte amb la revista. Coincidint que 
s’estava elaborant el primer número, vaig 
demanar-li poder consultar alguns llibres 
de la seva biblioteca de la rectoria. Es va in-
teressar sobre la meva recerca i, xerrant, vaig 
explicar-li que havia trobat un valuós docu-
ment medieval que parlava de Mollet. Em va 
demanar si podia escriure un estudi del ma-
teix per al primer número de la revista. Fi-
nalment, l’article va sortir amb els altres que 

A la memòria de Joan Galtés
formaven el primer Notes, entre els quals un 
parell d’ell mateix: Origen i formació del mu-

nicipi de Mollet del Vallès i El senyal heràldic 

de Mollet del Vallès. Darrere de la publicació 
d’aquest primer volum hi havia la Sala Five-
ller de la parròquia, amb persones inquietes 
per Mollet i la cultura, i entre elles especi-
alment destacava la figura d’en Joan Galtés.

Després del primer número de Notes, en 
Joan Galtés ens va demanar als autors que hi 
havíem publicat que emprenguéssim l’edi-
ció del segon volum. En Josep Gordi i jo ma-
teix vam continuar la tasca d’anar preparant 
la publicació dels següents números. A hores 
d’ara, la revista ha sortit ininterrompuda-
ment un cop cada any (durant un període de 
temps va ser bianual) i ja va pel número 36.

En Joan Galtés també va ser catalitzador 
d’altres iniciatives importants per al munici-
pi, com la celebració del mil·lenari. Per altra 
banda, les diverses xerrades que va donar, 
abans i després de deixar la parròquia, sobre 
el passat i el present de la localitat sempre 
van ser motiu d’interès.

En Joan Galtés va ser un gran molletà per-
què coincidint amb la seva estada a Mollet 
es van produir canvis importants en la vida 
cultural de Mollet. En ells hi van intervenir 
altres persones que hi tingueren un paper 
fonamental, però la figura d’en Joan Galtés 
apareix com el catalitzador de les novetats. 
Ens ha deixat un gran molletà, el qual sempre 
guardarem en la memòria.

Jaume Vilaginés va ser membre del consell de 

redacció de la revista Notes i membre fundador 

del Centre d'Estudis Molletans

E

JAUME  

VILAGINÉS
SEGURA

Historiador

LA VINYETA de Manel Fontdevila

a Xina és el país més materialista 
del món. Aquesta és la conclusió 
a què vam arribar en la sobre-
taula d’un sopar d’estiu entre 

amics que feia algun temps que no ens vè-
iem. Per què s’avança en termes de lucidesa 
quan pots seure en una taula entre gent de 
confiança que pot debatre al marge d’inte-
ressos i altres marrades? És una pregunta 
fàcil, està clar que no és la taula de negoci-
ació Estat-Catalunya. I és que hi ha molt de 
soroll en els canals de comunicació d’aquest 
temps, el 2021, el més modern de tota la his-
tòria. Llegia fa poc en premsa algú que deia 
que les lleis més complexes i que volien que 
no es deixés cap serrell per abastar eren les 
més fàcils d’incomplir impunement. I més 
perquè qui ho fa és gent poderosa que pot 
invertir en departaments jurídics preparats 
per a la vida moderna. Aquí podem arribar 
a una altra conclusió ben clara, l’aparell de 
gestió de les democràcies occidentals per-
verteix uns principis fonamentals d’huma-
nitat i n’esdevé una aplicació pràctica total-
ment materialista. No tenim sortida.

Quan es vol moderar el mercat immobilia-
ri per afavorir les persones més vulnerables 
i l’efecte és una reafirmació de l’especulació 
i de la gentrificació, això és materialisme. 
Quan es vol moderar l’ordenament urbanís-

L

LA MATÈRIA DEL 
MATERIALISME

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

tic per afavorir el transport públic o altres 
maneres de desplaçament més nets, i l’efec-
te és un caos circulatori, un negoci per a uns 
pocs subministradors de certs materials de 
parament urbà, una informalitat inassu-
mible del transport públic i un augment 
d’emissions indesitjades, això és materia-
lisme. Quan s’inverteix en noves tecnologi-
es en ministeris, conselleries o ajuntaments 
i després que t’agafin confessat si tens al-
gun entrebanc administratiu i caus en les 
urpes de la burocràcia, això és materialis-
me. Quan proclames que seràs ecològic i 
cap de les teves actuacions ho és; quan pro-
clames la igualtat de certs col·lectius i l’únic 
que fas efectiu és certs privilegis per alguns 
en comptes d’anar a la rel del problema que 
és assegurar amb fermesa tots els drets hu-
mans que hem consensuat, això és materi-
alisme. Quan parlem d’immigració o d’Afga-
nistan i semblem els millors estadistes del 
món i l’efecte és que anem enrere, això és 
materialisme... I no hem parlat d’esport, de 
cultura, de l’accés a la sanitat o a l’ensenya-
ment, del suport al km 0, del nul suport a la 
pagesia i de tantes altres coses!

Potser l’única solució és que comencem 
a confiar en gent preparada per actuacions 
professionals demostrables i que sigui de 
confiança comprovada. I al voltant d’una 
taula a finals d’estiu potser hi trobarem 
solucions aplicables i comencem a enter-
rar el materialisme. Mies van der Rohe ja 
va encunyar allò de “menys és més”.
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

I avui sí. Els 5 #gegants de #Mollet han 
tornat a ballar plegats. No érem a la 
nostra plaça, ni amb tota la gent que 
voldria haver estat però hem tornat. 
Fal·lera gegantera! #FestaMajor 
@GegantsM

@Mireia_Bonache

Agraïment

Volem fer públic l'agraïment a l'Hospital Sociosanitari 
de Mollet del Vallès i a tot el personal que en forma 
part. Durant tots els dies que hem tingut l'àvia 
ingressada i fi ns al seu desenllaç el passat 6 d'agost, 
l'atenció ha estat immillorable. Gràcies a tot el personal 
per la seva professionalitat i tracte humà; metges, 
infermers i infermeres, auxiliars i personal en general.

família izquierdo-riera

Què en pensaran de les vacances

els qui vinguin al món quan les

temperatures d'estiu arribin als

50 graus o no quedi ni una gota

d'aigua als rius?

L’expert respon

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

L’expert respon

La calor, 
un greu risc laboral
L’estrès tèrmic i la calor ex-

cessiva, especialment en 

combinació amb la realització 

d’esforços físics, constitueixen 

un factor de risc laboral de 

primer ordre que han d’estar 

contemplats en els plans de 

prevenció de les empreses. En 

aquest sentit, cal tenir present 

que són moltes les sentènci-

es judicials que assenyalen 

que la prevenció dels efectes 

adversos de l’exposició al Sol, 

l’estrès tèrmic o fonts intenses 

de calor forma part del deure 

integral de protegir la salut 

que tenen les empreses res-

pecte els seus treballadors i 

treballadores.

Així doncs, per ajustar-se a la 

legislació vigent, els plans de 

prevenció han d’analitzar les 

condicions concretes de cada 

lloc de treball per avaluar  el 
risc específic que presenta te-

nint en compte l’espai on es de-

senvolupa, la possible concur-

rència d’humitat, l’existència de 

ventilació adequada, el nivell 

d’esforç físic que comporta la 

realització de la tasca encoma-

nada o la necessitat d’utilitzar 

determinada vestimenta o 

equips de protecció individual 

(EPI) que puguin augmentar la 

sensació de calor.

Per exemple, i davant la pos-

sibilitat d’exposició a tempe-

ratures elevades, és obligat 

que les empreses realitzin 

un monitoratge i seguiment 

de la temperatura REAL a la 

qual estan sotmesos els seus 

treballadors i s’ha de contem-

plar i preveure la possibilitat 

de modificar el pla de treball 
habitual per minimitzar el risc 

per a la salut que suposaria 

mantenir-lo inalterat. Això 

implica, per exemple, canviar 

els horaris per evitar esfor-

ços físics a les hores de calor 

més intenses, establir pauses i 

cicles de descans regulars, ga-

rantir el subministrament d’ai-

gua fresca i abundant durant 

tota la jornada i dotar sempre 

d’equips de protecció individu-

al i vestimenta adequada per 

a les condicions ambientals. A 

banda, és obligat recordar que 

la legislació estableix que en 

els locals tancats on es desen-

volupin activitats «lleugeres», 

la temperatura no superarà 
en cap cas els 25C ni baixa-

rà dels 14C per mantenir un 

ambient de confort i seguretat 

que previngui la possibilitat 

d’estrès tèrmic. 

Les conseqüències de l’exposi-

ció a temperatures elevades o 

una exposició solar excessives 

així com les deficiències en la 
ventilació o la manca d’adapta-

ció de les condicions laborals 

al context ambiental suposen 

una infracció del deure de pro-

tecció de la salut que recau 

sobre totes les empreses. Per 

tant, les conseqüències en for-

ma de lesions o patologies que 

es derivin s’han de tenir la con-

sideració de malaltia professio-

nal o accident laboral generant 

les prestacions que correspon-

guin i, si és el cas, les indemnit-

zacions pertinents a càrrec de 

l’empresa infractora.

La legislació estableix que en els locals tancats on es 

desenvolupin activitats «lleugeres», la temperatura 

no superarà en cap cas els 25º C ni baixarà dels 14º C 

per mantenir un ambient de confort

“

“

a Diputació de Barcelona des de fa anys, con-
cretament des de l'últim gran incendi a la pro-
víncia els anys 80, que va cremar des de Sant 
Miquel del Fai fins a Aiguafreda, cada estiu apli-

ca el que anomena Pla d'Informació i Vigilància contra 
Incendis (PVI).

És un pla basat en dividir el territori forestal de la 
província de Barcelona en 100 quadrícules, aproxima-
dament, assignar a cada quadrícula dues persones i un 
vehicle durant les hores de més insolació, tots connec-
tats a una central que rep tots els avisos de columnes de 

Vigilància contra incendis

L

ROSA  
MARTÍ CONILL

Regidora de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Parets del Vallès

foc o fum indicant-ne les coordenades.
Això suposa una inversió estimada de 2.000.000 

d’euros, permet la contractació de 200 persones du-
rant els tres mesos d’estiu i 100 vehicles.

Que els boscos de la província de Barcelona no es 
cremen (de moment) sent aquesta la província més 
poblada és gràcies a aquest encertat pla. No ho dubteu.

Enhorabona a tècnics i polítics de la Diputació de 
Barcelona per aquest pla, 2.000.000 d’euros no són 
res si s’evita cremar boscos que tardarien molts anys a 
recuperar-se. Aquest boscos estan treballant pel medi 
ambient absorbint tones de CO2.

Les altres tres Diputacions és urgentíssim que facin 
el mateix i més a la vista del que ha passat aquest estiu, 
s’han de buscar els diners d’on sigui per aplicar aquest 
model de pla. Potser caldrà sumar diners entre Dipu-
tacions i Generalitat perquè el que es pot aconseguir 
s’ho val i ha passat la prova del 9. Ànims.

inc un conflicte amb les 
vacances. És que m’agra-
daria que no les necessi-
téssim tant, que no esti-

guéssim tot l’any esperant-les, com 
esperem el divendres durant tota 
la setmana. Que hi fossin sempre, 
aquestes escenes plenes d’alegria, 
retrobades, pau i calma, de veure la 
vida passar. Que els dilluns i el setem-
bre no se’ns fessin una muntanya.

Suposo que, per a moltes, 
les vacances són un moment 
per descansar, per compartir 
temps de qualitat amb qui es-
timem, per aturar la voràgine 
i poder repensar-nos. També 
és l’excitació de viatjar, de 
conèixer indrets i paratges, 
d’aprendre mil maneres di-
ferents de fer una mateixa cosa. És 
arribar a un poblet de França en 
bicicleta per uns carrils bici espec-
taculars (que ja es poden espavilar 
aquí si volen fer passar una Euro-
Velo en condicions per Mollet; sort 
que no n’esperem res!), que no im-
peri la lògica de les places i haver 
d’anar a un supermercat per acon-

seguir una cerveseta freda, buscar 
un racó per plantar la tenda, omplir 
l’estómac sota les llums del capves-
pre mentre fem petar la xerrada i 
lluitem contra els mosquits, i aga-
far el son ben abrigada dins el sac, 
escoltant un cor de grills de fons, 
cants d’ocells que no reconec i una 
festa padre a la llunyania on no estic 
convidada. És com llegir en un al-
tre idioma i sentir que seria brutal 

entendre-ho tot. Com viatjar, sense 
semblar una maleta? Ens retreia 
aquell dia un senyor mentre visi-
tàvem fugaçment La Vilella Baixa 
amb la Marina.

En fi, és quedar-te amb ganes de 
saber-ne més però enyorar-ho tot. 
El millor de marxar, per mi, és tor-
nar a casa i que hi sigui tothom. I 

T

TINC UN CONFLICTE

Activista social

dollesmargesiclarianes@gmail.com

LAURA VILLAR MASD'olles, marges i 
clarianes

el millor de l’estiu, que després ar-
ribi la tardor. Carregada de colors 
rogencs, d’aire fresc i pluges que 
tanquen cicles, d’un no sé què repa-
rador. Que ja sé que, en general, nin-
gú l’espera amb candeletes, però no 
serà per com està organitzat (impo-
sat, ehem) el calendari anual?

Què en deuen pensar, de tot això, 
els qui no coneixen les vacances? 
Els qui no compten amb aquest 
dret. Els qui treballen tot l’any in-
closos juny, juliol i agost, fent-nos 
els llits dels hotels o treballant al 

camp sota una calor espatar-
rant. I què en pensaran, els 
qui vinguin al món quan les 
temperatures d’estiu arribin 
als cinquanta graus o no que-
di ni una gota d’aigua als rius 
i les platges quedin cobertes 
pel mar? “Ojalá que puedas 

conocer, los veranos que he vi-

vido yo” canta Rigoberta Bandini a 
Cuando tú nazcas.

Vacança, vacances. Del verb en llatí 
vacare: estar buit o lliure, desocupat. 
Lliure: que no està subjecte a domini 
d’altri, a un poder extern, a una auto-
ritat arbitrària. I tu, quins mesos vols 
ser lliure? Total, món impossible és 
en el que vivim, no en el que somiem. 
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Èric Pérez, al Mundial de futsalYeikson Montero, nou fitxatge del CB Mollet
El santfostenc Èric Pérez, jugador del Real 
Betis Futsal, ha estat convocat per la selecció 
espanyola per competir aquest mes de 
setembre el Mundial de futbol sala. Es disputarà 
del 12 de setembre al 3 d'octubre a Lituània.

El Recanvis Gaudí CB Mollet anunciava dimecres la incorporació 
de Yeikson Montera per a l'equip Leb Plata. Es tracta d’un 
aler d'1.96 metres d'alçada, de la República Dominicana, que 
aquesta darrera temporada ha jugat a l'NCAA 1 amb l'Eastern 
Michigan, promediant 12,9 punts i 5,4 rebots per partit.

El paretà Miguel Luque s'endú 
la plata als 50 metres braça

PARETS.  El nedador paretà Miguel 
Luque va guanyar dimecres al matí 
la medalla de plata als Jocs Para-
límpics de Tòquio en la modalitat 
de 50 metres braça amb un temps 
de 49''08, el millor en tota la seva 
carrera paralímpica. Aquesta va 
ser, a més, la primera medalla per 
al Comitè Paralímpic Espanyol. Lu-
que s'havia classificat la matinada 
de dimecres per a la final assolint la 
segona millor marca de la fase clas-
sificatòria amb un temps de 50''06.

El medallista paralímpic paretà 
deia després d'aconseguir la pla-
ta: "Aquesta ha estat la millor 

medalla que he aconseguit en 

la meva carrera esportiva. Des-

prés de 21 anys aconseguir una 

medalla i fer el millor temps en 

uns Jocs significa que he fet molt 

bé la feina en aquests últims 

anys, també gràcies als entrena-

dors que he tingut. Se la vull de-

dicar, especialment, al meu fill".
Els altres medallistes de la prova 

van ser el rus Roman Zhdanov, que 
es va endur l'or trencant el rècord 
del món amb 46''49, i el japonès 
Takayuki Suzuki va guanyar la me-
dalla de bronze (49"32).

El paretà encara competirà en 
dues proves més. Aquest dissabte 
nedarà a les 2.38 h en la classifica-
tòria dels 150 metres estil, on bus-
carà un lloc a la final que serà a les 

10.27 h. I la darrera prova, els 50 
metres esquena, es podrà veure el 
divendres 3 de setembre a les 2.59 
h de la matinada en la fase classifi-
catòria i la final serà a les 11.24 h.

Amb aquesta plata, Miguel Luque 
ja acumula set medalles paralímpi-
ques, dos ors a 50 metes de braça a 
Sydney i a Atenes, dos argents tam-
bé en 50 metres de braça a Londres 
i Rio de Janeiro, i dos bronzes, un en 
50 metres de braça a Pequín i l’altre 
en 4x50 metres d’estils a Atenes. A 
més, compta al seu palmarés amb 
18 medalles més entre campionats 
mundials i europeus (nou ors, sis 
plates i tres bronzes). 

TÒQUIO 2020   DOS BAIXVALLESANS HAN GUANYAT MEDALLA EN ELS JOCS PARALÍMPICS I OLÍMPICS, EL PARETÀ MIGUEL LUQUE I EL LLAGOSTENC ANTONIO GARCÍA

Antonio García Robledo
guanya el bronze olímpic

LA LLAGOSTA. El llagostenc Antonio 
García Robledo, jugador del Fraikin 
BMG, va guanyar la medalla de 
bronze dels Jocs Olímpics de Tòquio 
després de la victòria espanyola 
contra Egipte, per 31 a 33, el passat 
7 d'agost. Espanya va disputar la fi-
nal pel tercer lloc contra els egipcis 
després de perdre la semifinal con-
tra Dinamarca. Feia cinc anys que 
García Robledo no defensava la sa-
marreta espanyola i ha estat un dels 
jugadors més rellevants del torneig. 
L’extrem ha guanyat pes dins el 
combinat i ha estat una autèntica 
revelació fins a ser un dels jugadors 
providencials per guanyar el metall.

En la final pel bronze, el vallesà va 
marcar sis gols, fent dos d’aquests a 
la segona part, quan Egipte més ha-

via ajustat l’electrònic. Al descans, 
Espanya guanyava 16 a 19, però a la 
segona part els egipcis van pujar la 
intensitat. Amb l’electrònic empa-
tat, el llagostenc aconseguia donar 
oxigen amb els seus tirs potents i de 
lluny. Finalment, Espanya feia valer 
la seva condició de favorita per gua-
nyar la medalla de bronze.

És la primera medalla olímpica 
d’Antonio García Robledo amb Es-
panya, tot i que amb el combinat 
estatal ja havia guanyat un or al 
Mundial (2013) i una plata (2016) 
i un bronze (2014) a l'Europeu. “A 

aquesta generació ens faltava 

una medalla olímpica”, deia el lla-
gostenc, qui també hi afegia: “Gua-

nyar una medalla olímpica és 

molt especial, és molt bonic”.  

RFEBalonmano

ANTONIO GARCÍA ROBLEDO  Lluint la seva primera medalla olímpica

comitè paRalímpic Espanyol

MIGUEL LUQUE  Aquest dimecres, celebrant la seva setena medalla

Judith Núñez és l'altra esportista 

baixvallesana que també participa en 

els actuals Jocs Paralímpics de Tòquio. 

La montmelonina, jugadora de la selec-

ció espanyola de bàsquet, es va estrenar 

dijous amb derrota davant dels Estats 

Units (68-34). Aquest divendres (10 h) 

s'enfrontarà a la Xina; dissabte (4.15 h) 

jugarà contra Algèria; i diumenge (2 h) 

s'enfrontarà a Països Baixos. En cas de 

superar les rondes classificatòries, el 4 

de setembre a les 13 h disputaria la final.

DERROTA DE JUDITH 
NÚÑEZ CONTRA EUA

Martorelles acollirà les finals 
del Torneig d'Històrics del Vallès
MARTORELLES. Dijous es va presen-
tar a la sala de plens de Martorelles 
la desena edició del Torneig d'His-
tòrics del Vallès Oriental i Marto-
relles en serà la seu principal. Con-
cretament acollirà dijous vinent la 
meitat dels quarts de final –un tri-
angular entre L'Ametlla, el Mont-
meló i el Vilanova, i l'eliminatòria 
entre el Caldes i el Martorelles–, 
dissabte 4 de setembre s'hi podrà 

gaudir de les dues semifinals i diu-
menge 5 serà el torn per a la final 
de consolació i per a la gran final. 
Sant Celoni, l'altra seu, acollirà di-
jous els altres dos quarts de final 
–un triangular entre l'equip local, 
el Llinars i el Vilamajor, i l'elimina-
tòria entre el Granollers i el Carde-
deu–; dissabte s'hi disputaran les 
semifinals de consolació entre els 
sis equips no classificats.

El torneig compta enguany amb 
una desena d'equips, dos més que 
en la darrera edició –s'hi han afe-
git el Sant Celoni i l'Ametlla– i tots 
ells són clubs de la comarca amb 
més de 75 anys. L'alcalde martore-
llesenc, Marc Candela, es mostrava 
"encantat d'acollir-lo" i hi deia: 
"Esperem que guanyi el millor, i 

si pot ser el Martorelles, encara 

millor". 

FUTBOL  ES DISPUTARÀ ENTRE EL DIJOUS 2 I EL DIUMENGE 5 DE SETEMBRE I ENFRONTARAN UNA DESENA DE CLUBS DE LA COMARCA AMB MÉS DE 75 ANYS

RODA DE PREMSA  Emilio Cordero, Marc Candela i Gerard del Caño

s.c.

ESPORTS
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Consells per ordenar l'armari 
després de tornar de vacances

El primer consell quan et planteges 
reordenar un armari és començar de 
zero, per la qual cosa el millor és bui-
dar-lo completament.

Si l'armari és el de l'habitació, col-
loca tota la roba damunt del llit, si no, 
cerca una taula, aparador o un altre 
lloc que et permeti distribuir tot el 
que tens i visualitzar-lo bé, per a així 
saber què tens exactament.

És en aquest moment quan pots 
aprofitar a fer neteja de les coses inú-
tils. Segurament, hi ha roba que ja no 
et serveix o que simplement no t'agra-
da, sigui perquè s'ha passat de moda 
o perquè el teu gust o estil ha canviat. 
Queda't només amb el que realment 
utilitzes. Si no t'has posat alguna peça 

o accessori en tot l'últim any, això sig-
nifica, segons els experts que no ho 
necessites. Ven-ho en plataformes de 
segona mà, dóna-ho a entitats benè-
fiques per als més necessitats o por-
ta-ho a un punt de recollida (com és 
el d'Humana, per exemple). Segur que 
tens algun contenidor prop del teu do-
micili.

A continuació, agrupa la roba o ob-
jectes per categories i vés col·locant 
en l'armari en funció del seu ús, dei-
xant al fons o en els prestatges més 
alts allò que només utilitzes per a mo-
ments especials, i més a la vista el que 
és d'un ús habitual.

Adquireix caixes en tonalitats que 
combinin entre si per a guardar ele-

ments més petits i marca-les a l'exte-
rior perquè ho puguis trobar tot des-
prés amb facilitat.

Utilitza penjadors adequats per a 
cada tipus de peça. Existeixen molts 
models en el mercat segons la seva 
funció: per a corbates, cinturons, pan-
talons, joieria, fulards, etc. Penjar la 
roba adequadament, a més d'evitar 
que s'arrugui i que no es deformi, aju-
da a estalviar molt d'espai.

No oblidis de doblegar les samar-
retes i la roba interior en vertical, tal 
com aconsella Marie Kondo. És la mi-
llor manera de conservar-les planxa-
des per més temps, i de localitzar-les 
ràpidament sense haver de desorde-
nar l'armari novament.   amic 
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La molletana Alèxia Putellas 
millor jugadora d'Europa 
MOLLET. La molletana Alèxia Pu-

tellas segueix fent història amb el 

Futbol Club Barcelona. Després 

de guanyar el triplet amb el Bar-

ça, la UEFA la nomenava aquest 

dijous millor migcampista i millor 

jugadora d'Europa. Aquest últim 

guardó se'l disputava amb les de 

casa, les seves companyes d’equip, 

FUTBOL  LA MIGCAMPISTA ES DISPUTAVA EL PREMI AMB LES SEVES COMPANYES, HERMOSO I MARTENS

Jennifer Hermoso i Like Martens, 

també finalistes al guardó de Mi-

llor Jugadora d’Europa. 

La molletana va rebre aquests 

reconeixements aquest dijous a la 

tarda, durant el sorteig de la fase 

de grups de la Champions mascu-

lina. Però Putelles no va ser l'única 

de l'equip femení en ser  reconegu-

da per la UEFA pel seu joc. Sandra 

Paños s'emportava el primer guar-

dó blaugrana de la gala, el premi a 

la millor portera de la temporada,  

Jennifer Hermoso s'enduia el de 

millor davantera i l'extècnic, Lluís 

Cortés, el de millor entrenador. 

Doblet de l'Only Billar en la 
seva primera temporada

MOLLET. L’Only Billar ha aconse-

guit el seu primer títol a Primera i 

Segona, en la seva primera tempo-

rada a la lliga Amoba.  

A primera, l’Only Billar 2 es va 

imposar per la mínima 11-10 a 

l’actual campió L’Endroit EOS en 

una final igualadíssima que va 

necessitar del desempat per sa-

ber-ne el campió.  Així mateix, el 

premi al Millor Jugador va ser per a 

Curro Fernández  de l’Only Billar 2, 

aconseguint el seu primer títol, al 

vèncer 6-1 al seu company d’equip 

Sergio Macías, màxim guardonat 

amb 8 títols. 

A segona, l’Only Billar 3 va gua-

nyar 11-9, en un altre final molt 

igualada i on també va caldre el 

desempat davant dels de l’A.B. Es-

tació França 1.

En aquesta ocasió, però, John 

Torres de l’A.B. Estació França 1., 

es va proclamar Millor Jugador al 

vèncer 5-3 a David Gómez (Pijo) 

de l’Only Billar 3. 

BILLAR  CURRO FERNÀNDEZ, MILLOR JUGADOR DE PRIMERA

AMB LA COPA Ha estat la primera temporada dels molletans a la lliga Amoba

only billar

f.c.barcelona

PUTELLAS  La molletana també es va endur el premi de millor migcampista

Reconeixement 

El triplet històric que va aconseguir 

aquesta temporada el Barça femení, 

amb la Champions, la Lliga i la Copa de 

la Reina, va permetre que les finalistes 

d'aquest guardó fossin íntegrament 

blaugranes, tal com va succeir fa 11 

anys, a la gala de la pilota d'or, amb 

Messi, Xavi i Iniesta, llavors jugadors 

del primer equip blaugrana masculí. 

DESPRÉS D'11 ANYS, 
EL BARÇA TORNA A 
FER HISTÒRIA 
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Consells per a alleugerir el teu 
equipatge per a les vacances
Si ets dels afortunats que tens el teu 
viatge de vacances encara per fer, és 
possible que ja estiguis planificant 
l'equipatge que has de portar. La so-
brecàrrega del vehicle pot alterar la 
conducció. En aquest article parla-
rem de com prevenir això.

Sigues realista i no portis de més. 
El primer pas ha de ser el d'una bona 
planificació, sent realista amb el que 
usarem i portar el just. Podem cal-
cular una muda diària (samarreta i 
roba interior), un jersei o dos per a 
alguna nit freda, dos parells de saba-
tes lleugeres i un parell de pantalons 
(curt i llarg). Un gran consell és el de 
portar les mudes de roba enrotlla-
des que et permetin guanyar espai 
en la maleta. És bo plantejar-se el 
viatge com si fos l'equipatge màxim 
permès en un vol, és a dir, una male-
ta de roba i objectes quotidians de 
dimensions adequades i una bossa 
de mà.

Coses que podem deixar a casa. 
Comptem que si anem a un destí hote-
ler pot ser que ens ofereixin tovalloles, 
llençols, assecador de pèl i altres estris 
útils en el nostre dia a dia. Altres coses 
com a bosses de menjar i aliments po-
den ser igualment prescindibles en el 
nostre maleter, ja que podem fer una 
compra de supervivència una vegada 
hàgim arribat al nostre destí. Substitu-

eix aparells electrònics pesats per uns 
altres més lleugers. En el cas que vagis 
a la teva casa d'estiueig una bona reco-
manació és que en cada viatge intentis 
portar roba de vestir i roba de llit que 
puguis deixar allí i no vagis a usar en el 
teu domicili habitual. Quant als articles 
d'higiene, és una cosa que pots com-
prar-ho allí o fins i tot portar en una 

quantitat mínima.
A l'hora de carregar el maleter del 

cotxe:Si has planificat de manera ade-
quada el teu equipatge, no tindràs 
grans dificultats per a col·locar les co-
ses en el maleter del cotxe, però tingues 
en compte que com més sobrecarreguis 
el bagul, més consum de combustible 
tindrà el vehicle.  amic - tot sant cugat



dv, 27 agost 202122

CULTURA

El CRA'P reprèn les classes de Kalaripayattu'Parásitos', a Martorelles
Dilluns es reprenen els entrenaments de Kalaripayattu al CRA'P de 
Mollet. Es tracta d’uns entrenaments regulars durant tot el curs, 
tant en horari de matí com tarda, que imparteix Esther Freixa. En 
la mateixa línia, el dissabte 4 de setembre (de 10 h a 18 h) oferiran 
un taller intensiu d'aquesta disciplina que prové de l'Índia.

Aquest divendres a les 22 h tindrà lloc la darrera 
sessió del cinema a la fresca programat per 
l'Ajuntament de Martorelles. A la plaça El·líptica es 
podrà gaudir de l'oscaritzada Parásitos. La inscripció 
és gratuïta a través del web martorelles.cat/entrades.

MOLLET. El Festival Internacional de 
Cinema de Locarno (Suïssa) ha dis·
tingit aquest mes d'agost el tercer 
llargmetratge de la directora molle·
tana Neus Ballús, Sis dies corrents. 
Concretament, ho ha fet lliurant el 
Lleopard ex aequo al millor actor 
per a Mohamed Mellali i Valero Es·
colar. El certamen suís ha reconegut 
així la feina de dos intèrprets no pro·
fessionals que s'encarnen a si matei·
xos. El Moha agraïa "a la Neus, per 

regalar-nos aquesta experiència 

tan maca i inoblidable". El Valero, 
al seu torn, hi afegia: "Aquest pre-

mi és de tots els que han partici-

pat en la pel·lícula, especialment 

de Neus Ballús i Gerard Oms. Van 

agafar a tres fontaners del carrer, 

van fer màgia amb nosaltres i ens 

van convertir en actors".
A més del premi ex aequo, la pel·

lícula ha rebut també el guardó Eu·
ropa Cinemas Label i la menció es·
pecial del jurat jove independent, 
que ha valorat la comèdia com a 
narrativament "simple i directa", 
abordant la integració de manera 
"genuïna i lleugera".

Un elenc sense experiència
Sis dies corrents relata el dia a dia 
de tres treballadors d'una empresa 
de lampisteria de la perifèria de 
Barcelona. "M'interessava parlar 

de com gestionem la diferència 

en el nostre dia a dia", confessava 

la directora en referència al repte 
de comprendre als altres. Com ja és 
habitual en els films de Ballús, Sis 

dies corrents és una pel·lícula de 
gènere híbrid, que conjuga la fic·
ció amb elements de la realitat, i la 
protagonitzen personatges reals.

Ballús va escollir el trio de prota·
gonistes entre més de mil professi·
onals del sector, després d'un perí·
ode de càsting i documentació. Tot 
l'elenc, sense experiència en el món 
del cinema, va fer un taller de pre·
paració dos anys abans del rodat·
ge, amb la col·laboració del coach 
Gerard Oms. Sobre el fet d'haver 
escollit lampistes reals per al film, 
la molletana tenia clar que havia de 

ser així, "perquè tota la seva ex-

periència vital i professional la 

porten a sobre, jo no la puc crear 

sobre un personatge fictici".
El film ressegueix el dia a dia de la 

vida d'en Moha, en Valero i en Pep, 
treballadors d'una empresa de lam·
pisteria. Durant una setmana en 
Moha, el més jove i de nacionalitat 
marroquina, haurà de demostrar 
que està preparat per substituir en 
Pep, que es jubila. Però el Valero 
qüestiona que els clients acceptin 
un treballador del Marroc a les se·
ves cases. Sis dies corrents retrata 
gran varietat de situacions que sor·
geixen quan un grup de lampistes 
entren a casa d'un client per fer una 

CINEMA   MOHAMED MELLALI I VALERO ESCOLAR, DOS DELS TRES LAMPISTES RECONVERTITS EN ACTORS, HAN COMPARTIT EL LLEOPARD AL FESTIVAL SUÍS 

El darrer film de Neus Ballús, 'Sis 
dies corrents', distingit a Locarno

reparació i s'emmarquen totes en 
els sis dies d'una setmana laboral. 
"En el fons el que m'interessa és 

que la gent sigui conscient que el 

nostre dia a dia és més interes-

sant i singular del que ens pen-

sem", reflexiona la cineasta.
Amb tot, el muntatge amaga una 

reflexió sobre els prejudicis que 
s'activen quan les persones es ve·
uen obligades a interactuar amb 
algú diferent respecte a elles. "Hi 

ha una jerarquia pel fet d'haver 

nascut home o dona, en funció 

d'on s'hagi nascut, de l'orien-

tació sexual, de les creences... 

Ser conscient de quin és el teu 

espai de privilegi i alhora saber 

com tractes els altres respecte a 

això és el que configura una re-

alitat més o menys justa", valora 
Ballús. En la mateixa línia, assegu·
ra que li agradaria que en veure la 
pel·lícula "tothom es plantegés 

com gestiona la diferència".
"M'interessava molt desco-

brir què passa en un context de 

treball molt masculinitzat, on hi 

ha unes dinàmiques que jo no 

conec, que no comparteixo i que 

no entenc", justifica Ballús sobre 
el fet que tots els protagonistes 
de la pel·lícula siguin homes. En 
aquest sentit, explica que per a 
ella ha estat "un repte" i, al ma·
teix temps, quelcom "molt inte-

ressant" poder entendre les "di-

nàmiques de complicitat" d'un 
món eminentment masculí com és 
el de la lampisteria.    acn / redacció

Després de passar per Suïssa, Ballús 

també estarà al Festival Internacional 

de Cinema de Toronto-TIFF, en la sec-

ció Contemporary World Cinema. Aquest 

festival no competitiu se celebrarà del 9 

al 18 de setembre i n'és un dels més im-

portants del món. A més, està previst 

que el film es distribueixi a les sales co-

mercials aquesta tardor.

TAMBÉ AL FESTIVAL 
DE TORONTO

distinto films

CELEBRANT ELS PREMIS  Neus Ballús, al centre, i Mohamed Mellali i Valero Escolar, a la seva esquerra

El film compta amb alguns escenaris baixvallesans. El juny del 2019 van enregistrar 

unes escenes de Sis dies corrents a Mollet, concretament a l'estudi de fotografia de 

la molletana Judith Vizcarra, a qui de fet es pot veure al tràiler. Poques setmanes 

més tard, també va rodar al polígon industrial Llevant de Parets. Foto: arxiu

Un film amb escenaris baixvallesans

dissabte 28

diumenge 29

divendres 27

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

Estabilitat atmosfèrica, 
amb cel serè i tempera·
tures que pujaran lleuge·
rament respecte a ahir. 
Calor normal d’estiu.

Continuarà el cel serè i 
l’estabilitat, però la tem·
peratura recularà un xic, 
amb valors inferiors a 
divendres.

Començarà el dia amb 
molts núvols que s’aniran 
fent més gruixuts i acaba·
ran tapant el cel completa·
ment, amb baixada consi·
derable de la temperatura.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 19 27ºC 20ºC 26ºC - 27 km/h SE

DIVENDRES, 20 28ºC 20ºC 28ºC - 29 km/h SE

DISSABTE, 21 31ºC 21ºC 29ºC - 32 km/h SE

DIUMENGE, 22 29ºC 20ºC 26ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 23 28ºC 20ºC 25ºC - 26 km/h SSW

DIMARTS, 24 28ºC 22ºC 25ºC 0,2 27 km/h SW

DIMECRES, 25 27ºC 21ºC 25ºC 1 27 km/h ESE

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

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

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

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

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

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

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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