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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

BAIX VALLÈS.  El 40,5% dels resi-

dus que es van generar als muni-

cipis baixvallesans l'any passat es 

van recollir de manera selectiva, 

segons les dades de l'Agència de 

Residus de Catalunya. Concreta-

ment, cada baixvallesà va reciclar 

de mitjana  gairebé 200 kg de resi-

dus durant l'any de la pandèmia.  

Però, tot i que la majoria de po-

blacions van registrar un lleuger 

augment del reciclatge respecte a 

l'any anterior –excepte en el cas 

de Mollet i Montornès en què la 

part de selectiva va recular tími-

dament– la major part continuen 

amb percentatges que no superen 

Cada baixvallesà va 
reciclar gairebé 200 kg 
d'escombraries el 2020

TOT I L'INCREMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DURANT L'ANY DE LA PANDÈMIA AL TERRITORI ES VAN GENERAR 55.625 TONES DE RESIDUS, UN 3% MÉS QUE L'ANY 2019

el 50% de recollida selectiva dels 

residus municipals. De fet, la frac-

ció de resta o rebuig –on van a 

parar les escombraries no destri-

ades– continua sent la més gran a 

tots els municipis excepte a Mar-

torelles (17,47%) i Santa Maria de 

Martorelles (14,30%), on hi ha im-

plantat el sistema de recollida por-

ta a porta. A la resta de poblacions, 

la fracció de rebuig supera el 50%, 

amb la Llagosta i Sant Fost encap-

çalant el rànquing dels pobles que 

menys reciclen, amb un 70,08% i 

un 66,08% del total de les escom-

braries sense seleccionar. Seguides 

de prop per Parets (62,96%), Mo-

llet (61,17%), Montmeló (58,52%) 

i Montornès (56,12%).

Més residus que fa un any
Tot i aquest lleuger augment de la 

recollida selectiva, segons el Con-

sorci de Residus del Vallès Orien-

tal la generació total de residus 

municipals 2020 no ha disminuït 

en l’any de pandèmia. A l’àmbit 

del Consorci ha crescut un 5,4%, 

fins a superar les 206.000 tones 

(206.717,80 tones) un 5,5% més 

que l’any 2019 (196.186,52 T). 

Pel que fa al Baix Vallès, i segons 

dades de l'Agència de Residus de 

Catalunya, al territori també es 

dona aquest creixement respecte 

a l'any anterior. Concretament, du-

rant  l'any 2020 els baixvallesans 

van generar 55.625,95 tones d'es-

combraries, mentre que durant el 

2019 n'havien produït 53.992,85 

tones. Un augment de gairebé el 

3% respecte a l'any anterior. Amb 

una mitjana d'escombraries per 

habitant d'1,23 quilos al dia,  447 

quilos a l'any.

El municipi del Baix Vallès que  

va generar més residus per habi-

tant l'any passat va ser Sant Fost 

amb 637 quilos per habitant anu-

als i el que menys, la Llagosta amb 

387 quilos per habitant l'any. A 

Martorelles aquesta xifra s'enfila  

als 545 quilos anuals per habitant, 

a Mollet als 407, a Montmeló als 

431, a Montornès als 492, a Parets 

als 454 i a Santa Maria als 419. 

Així i tot, cal destacar que la re-

collida selectiva ha anat incremen-

tant-se en els últims anys, tot i que 

a un ritme més lent del que voldri-

en les administracions. Respecte a 

fa cinc anys, la selecció de residus 

al Baix Vallès ha augmentat en 5 

punts, ja que el 2015 el percen-

tatge se situava en el 35%. En ge-

neral, l'augment s'ha registrat en 

la majoria de fraccions de residus 

domèstics –vidre, paper i cartró 

i envasos lleugers– tot i que hi ha 

alguns casos, com el de les tones de 

matèria orgànica seleccionada, en 

els quals l'increment ha estat més 

sostingut (6%) respecte a fa cinc 

anys.   anna mir

RECOLLIDA SELECTIVA
AL BAIX VALLÈS 2020
(quilos per habitant i any)

Mollet

Parets

Montornès

La Llagosta

Montmeló

Sant Fost

Martorelles*

Santa Maria*

2020 2019

* Sistema de recollida porta a porta

158,42 161,39

168,40

215,92

141,01

223,24

115,86 108,30

178,83 176,77

216,23 185,01

450 421,54

359,44 282,79

VARIACIÓ %

-1,84%

+19,4%

-3,28%

+7%

+1,47%

+16,7%

+6,75%

+27,1%

Baix Vallès 181,31 174,41 +3,96%

EL CONSORCI PODRIA REDUIR UN 50% 
DE LA PETJADA DE CARBONI EN 10 ANYS
■ La petjada de carboni del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental, es veurà reduïda de manera considerable gràcies a l’aplicació de les 

mesures de prevenció i mitigació del pla de millora que s’implementarà al llarg 

dels propers 10 anys. Aquesta és la conclusió principal a la qual ha arribat l’estudi 

de fi de Grau en Ciències Ambientals realitzat per quatre estudiats de la Facultat 

de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’estudi, que ha 

analitzat mitjançant el sistema de mesura i avançament de la producció (SIMAPRO) 

la petjada de carboni actual i l’estimació de la petjada de carboni esperada a l’any 

2030, ha confirmat que "la petjada de carboni de l’any 2030 si el pla de millora 

s’aplica sense imprevistos, es reduirà aproximadament un 50%, passant dels 

8.99x106 Kg CO2 actuals als 5,06x106 Kg CO2". 

LES NOSTRES ESCOMBRARIES (tones)

3.236

2.517

2.160

5.651

4.332

33.089

Paper

Vidre

Envasos

Voluminosos

Orgànica

Rebuig
Un habitant del Baix Vallès genera 447 quilos de residus l'any
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SOCIETAT
Presentació del llibre de Neus Elcacho al Casal 

L'escriptora molletana Neus Elcacho presentarà el pròxim 8 de setembre, 

a les 19 h, al Casal Cultural, el seu últim llibre, Quatre estacions per estar 

sa i feliç, amb què fa un recorregut per les necessitats i símptomes més 

comuns de cada època de l'any i explica quines eines dona la natura a les 

persones per trobar l’equilibri de salut i benestar durant tot l'any. 

MOLLET. La Generalitat de Catalu-

nya ha adjudicat a l'empresa Vías 

i Construcciones S.A. l'execució de 

les obres de la primera fase per 

substituir l'edifici C per a cicles 

formatius (mecànica, transport i 

manteniment de vehicles, quími-

ca, instal·lació i manteniment) de 

l'Institut  Mollet. 

El Consell d’Infraestructures.cat 

va comunicar el passat 30 de juny 

aquesta actuació que tindrà un 

pressupost de 6.838.868,39 euros 

(sense IVA) i un termini d'execució 

de 12 mesos.

Segons fonts del Departament 

d'Educació, també estan adjudi-

cades totes les assistències tècni-

ques per dur a terme aquesta obra 

i resta pendent l'atorgament de la 

llicència d'obres per part de l'Ajun-

tament. De fet, un dels tràmits que 

sí que va dur a terme el consistori 

fa uns mesos va ser el de ratificar 

durant el ple de juny la regula-

rització jurídico-patrimonial del 

solar de l'Institut. Amb aquesta 

ratificació, que va comptar amb 

el vot favorable de tots els par-

tits polítics, es donava llum verda 

a l'acord plenari que va quedar 

per acabar de materialitzar l'any 

1992 i que permetrà seguir amb 

la reforma de l'INS Mollet.

Amb tot, segons Educació: "La 

previsió de signatura de con-

tracte és per a finals de setem-

EDUCACIÓ  L'ACTUACIÓ COMPTA AMB UN PRESSUPOST DE GAIREBÉ 7 MILIONS D'EUROS I UN TERMINI D'EXECUCIÓ DE 12 MESOS

Adjudicada la primera fase de les 
obres d'ampliació de l'INS Mollet

bre, per tant s'estima que l'inici 

de les obres seria a finals d’any i 

es preveu que finalitzin a finals 

de l’any 2022".

Ampliació i urbanització
El projecte consisteix en la cons-

trucció d’un nou edifici de 4.560 

m2 per a cicles formatius a l’Insti-

tut de Mollet del Vallès, localitzat 

a l'avinguda Burgos 96. També 

incorpora una intervenció d'urba-

nització dins el mateix complex de 

l'institut de 1.288 m2.

Per dur a terme la seva construc-

ció, es preveu l’enderroc de dos 

edificis que actualment existeixen 

a l’àmbit del futur edifici, i el poste-

rior enderroc de l’edifici actual 

dels tallers, que resultarà un àmbit 

urbanitzat. 

Així mateix, l'ús del nou edifici 

que substituirà a l'actual, el qual 

té més de 40 anys de vida, serà 

destinat a cicles formatius d’Auto-

moció, Mecànica i Química, segons 

expliquen fonts del Departament 

d'Educació.  

a.mir

INS MOLLET El projecte contempla la construcció d'un nou edifici de 4.560 m2 que es destinarà a cicles formatius

Pla curs 2021-2022

Els alumnes es podran treure la mas-

careta al pati si no es barregen amb 

altres grups. Aquest és un dels can-

vis que s'introdueixen de cara al curs 

escolar, que comença el pròxim 13 de 

setembre de forma presencial i que 

s'inclou en el Pla d’inici del curs esco-

lar 2021-2022 que va donar a conèixer 

dilluns la Generalitat. “Les classes se-
ran presencials i segures, els alumnes 
aniran amb mascareta, no s’hauran de 
confinar aquells grups que ja estiguin 
vacunats amb pauta completa encara 
que hagin sigut contacte estret d’un 
positiu i les zones comunes, com els 
patis, ja es podran compartir entre di-
ferents grups. Si a l’espai exterior hi ha 
un únic grup de convivència podran 
anar sense mascareta”, va dir la por-

taveu del Govern, Patrícia Plaja.  L’Exe-

cutiu també va destacar la necessitat de 

vacunar tot l’alumnat major de 12 anys.

SENSE MASCARETA 
AL PATI SI NO ES 
BARREGEN GRUPS

Queixes pel retard de les 
obres de l'escola Simeó 
Rabasa de Martorelles
MARTORELLES. L'Ajuntament ha 

demanat al Departament d'Educa-

ció de la Generalitat celeritat en les 

obres de millora de l'escola Simeó 

Rabasa. Els treballs havien d'aca-

bar aquest dimarts 31 d'agost i, a 

menys de dues setmanes de l'inici 

de curs, es troben a la meitat.

L'alcalde de Martorelles, Marc 

Candela, ha enviat diverses quei-

xes formals als serveis territori-

als del Departament d'Educació 

de la Generalitat de Catalunya pel 

baix ritme amb el qual avancen les 

EQUIPAMENTS ELS TREBALLS VAN COMENÇAR AQUEST ESTIU I HAVIEN D'ESTAR ACABATS DIMARTS

obres de l'escola: "Ens hem quei-

xat diverses vegades i estem en 

contacte permanent per tal que 

el dia 13 els i les alumnes de l'es-

cola comencin el curs amb nor-

malitat", explica Candela. 

La millora, que feia 6 anys que el 

consistori la demanava, contempla 

fer més accessible l'edifici de pri-

mària suprimint les escales de l'en-

trada principal i anul·lant aquesta; i 

construint una rampa i una entrada 

nova per facilitar l'accés a l'esquer-

ra de l'entrada actual. A l'edifici 

d'infantil s'habilitaran dues sorti-

des d'emergència al pati. 

Nova oportunitat pels 
alumnes del Baix Vallès 
de presentar-se a les PAU
BAIX VALLÈS. Els pròxims dies 7, 8 i 

9 de setembre els estudiants tenen 

una nova oportunitat de presen-

tar-se a la selectivitat. Aquesta se-

gona convocatòria tindrà lloc úni-

cament  en seus universitàries.  En 

el cas del Baix Vallès els alumnes  

s’examinaran al campus de Bella-

terra de la UAB.

La nota més alta de Mollet
El mes de juny –quan va tenir lloc 

la primera convocatòria de la se-

lectivitat – van aprovar el 98% dels 

258 alumnes que es van presentar. 

Pel que fa a Mollet, hi va haver 

un empat amb la millor nota: "A 

causa de la revisió en les notes 

de les PAU, la meva es va veure 

afectada i va pujar fins a un 9,3", 

explica el Pau Mas. L'exalumne de 

l'escola Sant Gervasi aconseguia 

així la mateixa nota que la Judith 

SELECTIVITAT ELS EXÀMENS ES FARAN EL 7, 8 I 9 DE SETEMBRE

Lara (Vicenç Plantada), sent tots 

dos els millors qualificats de la ciu-

tat. De fet, amb aquest 9,3 i el 10 

que va treure a Batxillerat, el Pau 

que estudiarà un doble grau de 

Matemàtiques i Enginyeria Física 

a la UPC, és també el molletà amb 

la nota d'accés més alta (13,62). 

p.m.

PAU MAS BAZ 

Esfondrament de la calçada a Mollet

Una avaria en les instal·lacions de l'aigua va 

provocar dimecres un esfondrament de la calçada 

al carrer Cristóbal Colón de Mollet. L'Ajuntament 

va tallar al trànsit la via per reparar la zona 

afectada i reactivar el servei de l'aigua al veïnat.
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Adéu a la barrera de la C-33
MOLLET / LA LLAGOSTA.  Les claxonades que 

durant alguns anys es van sentir sota el lema 

#novullpagar s'han substituït aquests dies 

pel so de les botzines d'alguns conductors 

que mostraven així la seva alegria en passar 

pel ja gratuït peatge de la C-33. Des de di-

marts a la nit, els vehicles que circulen entre 

Barcelona i Montmeló per la C-33 ho fan de 

forma gratuïta. Les barreres s'obrien un cop 

finalitzada la concessió, una gratuïtat que, 

segons preveu la Generalitat, representarà 

un increment del trànsit del 60% entre Mo-

llet i Barcelona.

Un cop alliberada la barrera, la Generali-

tat ha iniciat els treballs previs al desmun-

tatge de les cabines, un procés que es farà 

per fases "per incidir el mínim possible 

en el trànsit", apunten fonts de Territori. 

En aquesta primera fase hi ha oberts quatre 

carrils de circulació per cada sentit, per així 

evitar l'efecte embut, i la velocitat per pas-

sar per la zona de cabines està limitada a 30 

km/h. Es preveu que els treballs durin unes 

sis setmanes. 

Aquests treballs de desmuntatge de les 

cabines i senyalització estan inclosos en el 

contracte que el Govern ha adjudicat per 

a les tasques de conservació integral dels 

trams de la C-32 –també alliberada– i la 

C-33, per un import de 8,4 milions d’euros, 

i que l'executiu català assumirà mitjançant 

els pressupostos de la Generalitat. Aquest 

contracte inclou les operacions, fins al març 

vinent, de vigilància i ajuda a la vialitat, de 

conservació i de programació, seguiment i 

control de 130 quilòmetres de la xarxa. 

La previsió que fa el Govern català és que 

els costos de manteniment siguin d'uns 6 

milions anuals –entre les dues autopistes de 

la Generalitat– i uns 15 milions extres cada 

cinc anys per al manteniment total amb as-

faltatges.

Fluxos de trànsit
Un cop aixecada la barrera de la C-33, el Go-

vern català preveu que el trànsit de vehicles 

es redistribueixi i que part del trànsit actual 

de la C-17 passi a l'autopista. Si actualment, el 

trànsit es reparteix al 50% entre les dues vies, 

la previsió és que la C-33 n'absorbeixi un 70% 

i la C-17, un 30%. Pel que fa a l’increment del 

trànsit a la C-33, s’espera que sigui del voltant 

del 50% entre Mollet i Montmeló i del 60% 

entre Barcelona i Mollet. L'alliberament de la 

C-33 i la C-32, titularitat de la Generalitat, se 

suma als dels peatges de l'AP-7 i l'AP-2, en 

aquest cas de l'Estat. i laura ortiz mateo 

MOBILITAT LA GENERALITAT COMENÇA EL DESMUNTATGE DE LES CABINES DEL PEATGE DE LA VIA, QUE ES PREVEU QUE INCREMENTI UN 60% EL VOLUM DE TRÀNSIT

Menys ingressos municipals

Un altre dels efectes que té la fi de la concessió de 

les autopistes és que els Ajuntaments dels munici-

pis per on passa la via deixaran d'ingressar l'Impost 

de Béns Immobles (IBI), que fins ara recaptaven. 

En el cas de Mollet, aquest ingrés era d'uns 60.000 

euros, un import no molt significatiu en un pres-

supost municipal de més de 65 milions d'euros, 

que, amb tot, l'alcalde, Josep Monràs, considera 

que caldria compensar. "Els Ajuntaments sempre 

som els oblidats, s'han compensat els greuges 

a les concessionàries, però no es preveu fer-ho 

amb les administracions locals", diu Monràs, qui 

opina que "aquesta situació s'hauria de revisar". 

L'alcalde recorda que la gratuïtat del peatge ha-

via estat una demanda històrica de l'Ajuntament i 

considera que és una "molt bona notícia sobretot 

per a la mobilitat obligada". Pel que fa al debat 

sobre el finançament d'aquestes vies, Monràs no 

és favorable a què es mantinguin directament a 

través dels pressupostos de la Generalitat o l'Estat. 

"No seria just per als ciutadans que no en fan ús", 

opina. Monràs aposta per un model gratuït per als 

vehicles no contaminants, que no gravi la mobilitat 

obligada, com la dels transportistes, i que el cost 

sigui assumit principalment per la resta d'usuaris. 

També defensa un model que "homogeneïtzi" to-

tes les vies de l'Estat.

MONRÀS: "S'HAURIEN DE 
COMPENSAR LES PÈRDUES 
DELS AJUNTAMENTS PER L'IBI"

Ja es pot pagar l'impost del 
CO2, que al Baix Vallès hauran 
d'abonar uns 38.000 vehicles
BAIX VALLÈS. Des d'aquest dimecres 1 de se-

tembre ja es pot efectuar el pagament del 

nou impost sobre les emissions de diòxid de 

carboni dels vehicles de tracció mecànica, 

un nou tribut aprovat el 2017 pel Parlament 

de Catalunya, que té per objectiu incentivar 

la reducció d’emissions de CO2 dels vehi-

cles, que tenen un impacte directe en l’efecte 

d’hivernacle i l’escalfament global.

Segons les estimacions fetes amb el padró 

provisional que es va fer públic al maig, al 

Baix Vallès hi ha 37.857 vehicles afectats 

que hauran de pagar aquest impost. Aques-

ta xifra representa un 47% del parc mòbil 

baixvallesà, que segons les dades de l’Agèn-

cia Tributària de Catalunya (ATC) compta 

amb un total de 79.977 vehicles.

A partir d’aquest dimecres a través de la seu 

electrònica de l'ATC, ja es pot consultar el 

padró definitiu dels vehicles que hauran de 

fer front a l'impost i es podrà accedir a fer el 

pagament. A partir del mes d'octubre, en cas 

que no s’hagi realitzat ja, els contribuents 

afectats rebran una notificació al domicili 

del titular amb l’import a pagar i els terminis 

d’ingrés. Les vies de pagament disponibles 

seran a través de la seu electrònica de l’ATC 

gencat.cat/impostco2, través del telèfon 

012, a través de L’ATC us truca (93 551 51 

51), en entitats financeres col·laboradores 

gencat.cat/bancs i a les oficines de Correus.

En concret, hauran de fer front al nou tribut 

els titulars d’un turisme, furgoneta o mo-

tocicleta amb domicili fiscal a Catalunya el 

2020 i les persones jurídiques sense resi-

dència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin 

un establiment, sucursal o oficina i vehicles 

registrats a Catalunya durant el 2020. Es-

tan exempts de tributar els vehicles 100% 

elèctrics, els ciclomotors, els camions o ve-

hicles de més de 3,5 tones, els autocars i els 

vehicles autoritzats a transportar més de 9 

persones (incloent-hi el conductor), els his-

tòrics i els clàssics.  

TRIBUT PER GRAVAR LES EMISSIONS DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

víctor león

SENSE BARRERES Des de dimarts a la nit, el pas pel peatge de la C-33 és lliure

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

CONSULTORI

El règim serà diferent segons la data del contrac-
te d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny 
del 2013 fins al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’ha-
bitatge arrendat per necessitat són les següents:

1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de 
l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per 
a qualsevol familiar en primer grau de consan-
guinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els 
supòsits de sentència ferma de separació, divorci 
o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitat-
ge per necessitat sense que sigui necessari que 
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fins que 
no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article 
9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga 
obligatòria«, cosa que significa que si el con-
tracte es troba en el termini contractual pactat, 
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat 
fins que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari 
haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos 
d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi 
a necessitar.
6. No és suficient només la mera comunicació 

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat, 
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus 
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres me-
sos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari 
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retor-
nar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una 
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indem-
nitzi per les despeses que ha comportat el seu 
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat 
equivalent a una mensualitat per cada any que 
quedés per complir fins a completar a tres, tret 
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de 
força major.

b) En els contractes subscrits des del 5 de març 
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha 
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar 
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàu-
sula no podrà invocar-se la recuperació.

Iker Cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat
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estació Sant Fost
Ctra.de la Roca

km.11,6
SANT FOST

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

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

GRATIS 
PER 35 € DE CARBURANT

NOU ASSORTIT 
CADA SETMANA

ESMORZA I BERENA AMB NOSALTRES!

Tu sempre guanyes!

PREUS
SEMPRE
BAIXOS

LITRES
EXTRA
GRATIS

PROMOS 
*BOXESRENTAT

*LUBRIXECS
*CALEFACCIÓ LITRES GRATIS

*ESMORZAR / BERENAR+ +

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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Mor Josep Isern, fundador de la 
històrica rostisseria Ca l'Isern

NECROLÒGIQUES  VA MORIR DILLUNS DE LA SETMANA PASSADA A L'EDAT DE 87 ANYS Mor Zacaries Egea, 
fundador de CiU 
a la Llagosta

LA LLAGOSTA. L'històric dirigent de 

Convergència a la Llagosta, Zacaries 

Egea López, ha mort a 82 anys víc-

tima d'una leucèmia. Egea va néixer 

a Mollet del Vallès el 20 d'agost de 

1939. Amb 26 anys es va casar i va 

traslladar-se a la Llagosta, on va ser 

una persona activa en la vida associ-

ativa. Va ser soci fundador de l'Agru-

pació Sardanista de la Llagosta i va 

estar vinculat a la Penya Blaugrana. 

Egea va ser fundador de Convergèn-

cia a la Llagosta, partit que va pre-

sidir durant una vintena d'anys. Va 

entrar com a regidor a l'Ajuntament 

l'any 1991, càrrec que va ostentar 

fins al 2007. Al mandat  1995-1999 

va governar a la Llagosta en coalició 

amb el PSC i va ser responsable de 

la regidoria de Seguretat Ciutadana 

i 1r tinent d'Alcaldia. 

MOLLET. El fundador de la històrica 

rostisseria molletana Ca l'Isern, Jo-

sep Isern, moria dilluns de la setma-

na passada a l'edat de 87 anys. Isern 

va fundar, els anys 60, juntament 

amb el seu pare, l'establiment situat 

actualment a l'avinguda Rafael Ca-

sanova 49 (el comerç anteriorment 

es trobava al número 37). Abans de 

posar en marxa la rostisseria, Isern 

havia fet de passant als jutjats de 

Mollet i havia treballat a la Teneria, 

on va començar amb el negoci dels 

pollastres. Actualment és el seu fill, 

en Xavier Isern, qui està al capda-

vant del negoci familiar, on a banda 

de pollastres, també ofereixen tota 

mena de plats per emportar.

"Vaig agafar el negoci quan el 

meu pare es va jubilar, fa 20 anys 

perquè no volia que es perdés", 

explica en Xavier, qui ja té succes-

sor per quan arribi la jubilació. "El 

meu fill continuarà amb el nego-

ci", diu Isern, qui assegura que la 

mort del seu pare ha estat "un cop 

dur que no ens esperàvem".

A banda de la seva trajectòria com 

a comerciant, a Isern també se'l re-

cordarà per la seva faceta esportiva. 

El molletà va ser integrant de la se-

lecció catalana d'atletisme de prin-

cipis dels 60 i fins aquest moment 

encara resten en el seu poder dos rè-

cords a l'atletisme de Mollet, en llan-

çament de pes i barra espanyola. 

MARTORELLES / MOLLET.   La Poli-

cia Local de Martorelles va dete-

nir el passat 26 d'agost un home 

que transportava en el seu vehicle 

1.112 plantes de marihuana. L'ho-

me, de nacionalitat albanesa que 

conduïa un vehicle amb matrícu-

la alemanya i comptava amb an-

tecedents, va passar a disposició 

judicial per un presumpte delicte 

contra la salut pública. "Estàvem 

en un control i el darrer vehicle 

que hi havia de passar va fer una 

maniobra estranya que enca-

ra ens va cridar més l'atenció. 

Quan se'l va aturar i va baixar 

les finestretes es desprenia una 

forta olor a marihuana", explica 

el cap de la Policia Local, Salvador 

Juvés, qui apunta que es tractava 

"d'una quantitat prou gran per 

descartar el consum propi". 

Xarxa internacional
D'altra banda, els Mossos d'Esqua-

dra i la Policia Nacional, amb la col-

laboració d'Europol i les policies 

d'Alemanya i Albània, han detin-

gut 107 persones en una operació 

contra una xarxa criminal albanesa 

dedicada al tràfic internacional de 

marihuana, amb plantacions dis-

perses per tot el territori català, en-

tre les quals a Mollet i la Llagosta.   

MOLLET.  De gener a agost de 2021, la 

Policia Municipal de Mollet ha inter-

posat 154 denúncies a vehicles que 

circulaven per la vorera o per zo-

nes de vianants, un 80% dels quals 

(124) corresponien a patinets elèc-

trics. L'Ajuntament ha fet pública 

la dada en el marc d'una campanya 

que la Policia Municipal està realit-

zant durant tota la setmana de con-

trol per a la seguretat dels vianants. 

Es tracta d’una acció coordinada pel 

Servei Català de Trànsit i les policies 

locals, que es porta a terme del 30 

d’agost al 5 de setembre. L’objectiu 

és detectar infraccions que posin en 

risc la seguretat dels vianants, però 

també conscienciar les persones de 

la necessitat d’utilitzar els passos 

habilitats per travessar els carrers.

Així doncs, durant aquests dies, 

s'han reforçat els controls en cruï-

lles concorregudes de la ciutat, on 

els agents vigilen que tant vianants 

com vehicles compleixin la nor-

mativa. La campanya incideix en 

la detecció d’infraccions com no 

respectar els semàfors, l’estacio-

nament en passos de vianants o la 

circulació de vehicles per la vorera.

Entre gener i agost d'enguany 

s'han denunciat 154 vehicles per 

circular per la vorera o per zones 

de vianants, una xifra ja superior 

a totes les denúncies que es van 

registrar el 2020 (130 vehicles), 

un increment general d’un any a 

l’altre que el Consistori atribueix 

a l’augment del control d’aquest 

tipus d’infraccions. El 2020, del 

total de sancions, 113 (87%) van 

correspondre a patinets elèctrics.

Pel que fa a la resta de tipologies 

de vehicles, la Policia ha denunciat 

un total de 311 cotxes i motos per 

estacionar a la vorera i, per tant, di-

ficultant la circulació dels vianants. 

Durant tot el 2020 es van denunci-

ar 65 vehicles per aquesta infrac-

ció. "L’increment es deu al fet que 

aquest any han començat a san-

cionar-se també les motocicletes 

que estacionen a la vorera", ex-

pliquen fonts municipals. En el ma-

teix sentit, un total de 120 vehicles 

han estat multats fins a l’agost per 

estacionar en un pas de vianants. 

Durant tot el 2020 en van ser 257.

Els agents, d’altra banda, també 

detecten vianants que no utilitzen 

els passos de vianants, en aquest 

cas se’ls informa de la importància 

d’utilitzar els passos habilitats i 

respectar els semàfors.   

Detingut a Martorelles 
un conductor amb 1.112 
plantes de marihuana

El 80% de vehicles 
multats per circular per 
la vorera són patinets

SUCCESSOS  ACTUACIÓ DE LA POLICIA LOCAL VIA PÚBLICA  CAMPANYA DE SEGURETAT DELS VIANANTS

aj. martorelles

CONFISCADES  Les plantes que es van trobar al vehicle 

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

24/08 Jose Luis Fandiño Leboran 76 anys

25/08 Adolfo Valle Pérez 77 anys

28/08 Matilde Castellón Garcia 83 anys

MONTCADA

24/08 Nicolasa Fernández Aranda 83 anys

MONTMELÓ

25/08 Rosa Permanyer Fonolleda 98 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

27/08 Jorge Domenech Soria 69 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

família isern

JOSEP ISERN  

CORONAVIRUS

L'Hospital flexibilitza 
les mesures 
anticovid per 
accedir al centre

BAIX VALLÈS. La millora de les da-

des epidemiològiques i de la pres-

sió assistencial al Baix Vallès han 

permès que l'Hospital de Mollet 

flexibilitzi les mesures anticovid 

pel que fa a l'accés al centre. Des 

d'aquest dimecres, s'han reobert 

les visites d’acompanyants als pa-

cients hospitalitzats no Covid de 

12 a 14 h del matí.

Segons les dades de la Generalitat 

de Catalunya, el risc de rebrot en el 

Baix Vallès se situava aquest dijous 

en els 135 punts i la Rt en 0,76. A 

l’Hospital de Mollet el nombre d’in-

gressos per Covid-19 ha disminuït. 

Aquest dimecres hi havia 10 per-

sones ingressades. Concretament, 

aquesta darrera setmana s’han do-

nat 12 altes, amb un total de 1.630 

des de l'inici de la pandèmia, i hi ha 

hagut una defunció. 

Pel que fa a les vacunes, 123.099 

baixvallesans ja tenien aquest di-

mecres la primera dosi, 101.766 

tenien també la segona i 115.121 ja 

comptaven amb la pauta comple-

ta. La directora adjunta del Servei 

de Primària del Vallès Oriental i 

responsable de la vacunació, Lidia 

Pedrejón, afirma que al centre cívic 

de Can Pantiquet de Mollet el ritme 

de vacunes injectades s'ha anat re-

cuperant aquesta setmana després 

de la davallada de l'agost. Pedrejón 

fa una crida perquè es vacunin els 

adolescents abans d'iniciar el curs i 

el tram d'edat de 40 a 49 anys, que 

són els que actualment tenen més 

risc d'entrar a l'UCI. 

Entre gener i agost, la 
Policia ha denunciat 311 

cotxes i motos per 
estacionar a la vorera 
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ENTREVISTES A LES ENTITATS VEÏNALS DE MOLLET (IV)

AV Estació de 
França-Can Mulà

–Quants socis formeu part de l'Associació de Veïns?

–Ignacio (I): Ara en som uns 50, tot i que és difícil saber 
quants en serem quan tornem a obrir. Els que tenen la pò-
lissa de decessos de Sinera sí que paguen religiosament la 
quota de socis, perquè sinó perden la seva validesa. Però 
no pots comptar que tothom qui ha marxat durant la pan-
dèmia hi torni.
–Per què costa que la gent s'involucri en les associaci-

ons de veïns?

–I: Darrerament les associacions de veïns ja no són el que 
eren abans. Per a qualsevol reclamació, abans tenies força 
a través de l'associació, però ara ja no és igual. A mi m'agra-
daria saber per què la gent no hi ve. Tothom sap que hi 
és l'associació, saben més o menys per a què serveix, i no 
m'explico que no s'hi vulguin implicar.
–Quin relleu li espera a la junta de la vostra AV?

–Montse (M): No ho sé, perquè jo ja intento dir que ho dei-
xo, però ells diuen: "Si tu ho deixes, jo també". Aleshores vas 
aguantant perquè et sap greu. Si ho deixem, això s'ha acabat.
–I: I els joves ho tenen molt difícil. En part, perquè no ho 
viuen igual que nosaltres; però també pels horaris de feina. 
Això és més aviat per a gent gran, que disposa de temps, o 
per a persones que treballen de matins i tenen les tardes 
lliures.
–M: Nosaltres obrim cada tarda de 17 h a 21 h, i sempre hi 
som algun de nosaltres.
–L'AV és un lloc on van els veïns si tenen algun problema?

–M: Per a això sí que venen. Però també en tenim que venen 
a jugar o a fer les activitats que organitzem. Ara la gent no 
vol posar-se a organitzar res i no volen tenir obligacions 
com nosaltres, que hi hem de baixar, encara que un dia no 
en tinguem ganes. Jo tinc dos fills, i quan anaven a l'escola 
jo estava a l'AMPA, però ara als pares els hi agrada portar 
als nens a tot arreu, però que ho facin tot els altres.
–Félix (F): Quan fas una festa són els primers a venir, però 
després no apareixen a l'hora de col·laborar i d'organitzar...
–M: ...que és quan més ho necessites.
–Un dels emblemes de la vostra associació és el betlem 

de goma-eva?

–M: Hi estem un mes i escaig per muntar-lo cada any. A més, 
adornem el carrer per Nadal. La nostra economia és molt 
baixa i ho anem aprofitant tot: si ens donen unes bombetes, 
ells les arreglen per posar-les, tot per fer-ho amb el mínim 
cost, però per fer-ho per al barri. Bé, per al barri, però també 
per a tots, perquè ja és una cosa típica. Fa uns anys vam sortir 
amb el betlem a Ràdio Teletaxi i hi va venir gent de Terrassa, 
de Santa Coloma i de Barcelona, i hi quedaven meravellats.

–F: Hi posem la il·luminació del carrer i l'arbre és fet manu-
alment per nosaltres, bombeta per bombeta.
–Quines altres activitats organitzeu?

–M: Teníem un professor de pintura, que va morir. Però 
hem seguit fent pintura i manualitats sense contractar cap 
altre professor, perquè entre totes i amb YouTube anem 
fent. És una trobada que fem alguns dies per setmana i unes 
pinten, d'altres fan altres coses. Tenim persones que venen 
a pintar i que són de l'Hospitalet o de Santa Coloma.
–F: No ho entenem. Venen els de fora i els d'aquí no venen 
tant.
–I: La gent gran del barri ve a les tardes a jugar les seves 
partides de dòmino o a les cartes, xerren una estona... 
–M: Això no és com una associació de veïns, sinó més aviat 
com un club social.
–José (J): També tenim el futbol sala. Els nens s'entrenen 
en els patis de les escoles Sant Jordi i Montseny.
–M: Però hem demanat que arreglin les pistes del Longarón 
perquè hi entrenin els equips de l'associació i, no sabem 
quan serà, però està previst que es faci.
–J: Ara són de qui-
trà i si hi caus... Per 
això van deixar de 
jugar-hi. Abans ju-
gaven i entrenaven 
allí i ens agradaria 
que fessin una pista 
en condicions.
–I: Des de fa uns anys hi és l'Institut Aiguaviva, però nosal-
tres reivindicàvem que s'arreglés la pista per als equips de 
l'esport escolar i que el pati quedés obert perquè la gent del 
barri en poguéssim fer ús. Amb això, les pistes de bàsquet 
de La República i la petanca, hauria quedat el barri, no com 
un voldria, però sí una mica més aprofitat.
–La festa del barri l'heu deixat de fer.

–M: Sí, des de fa uns anys. Com que vam baixar de socis, era 
molt complicat. Fèiem tres dies de festa, de divendres a diu-
menge, i organitzàvem de tot. Va venir fins i tot Rumba Tres.
–F: I també hi va venir La Húngara.
–M: Hi venia molta gent i teníem el bar on fèiem entrepans 
i fèiem uns pocs diners, però es treballava molt. Acabaves 
rebentada dels tres dies.
–La vostra regidora de barri és la Mercè Pérez. Quin 

vincle hi teniu?

–I: Hi tenim reunions de tant en tant, a vegades ve o si hi ha 
alguna cosa li truquem i, normalment, allò que li anem pro-
posant ens ho soluciona bastant bé. Els regidors que hem 

tingut sempre hi han col·laborat. No et donen tot el que els 
hi demanes, però hi col·laboren.
–M: Hem tingut sempre molt bon rotllo amb ells, tot i que si 
hem hagut de fer un cop a la taula, l'hem fet.
–Quina ha estat la vostra principal demanda?

–I: L'accessibilitat a l'estació. Ja n'ha sortit la licitació i a 
veure si ho arreglen, però el que més hem reivindicat és que 
seguissin fent força a ADIF per solucionar els problemes de 
les persones que no poden creuar-hi. També vigilem molt 
la neteja. Abans teníem un problema gran a la filera d'ar-
bres de la plaça Suñé, amb les caques dels gossos. A l'estiu 
no hi podies passar, perquè com que ningú les recollia...
–L'aparcament és un dels problemes del barri, oi?

–I: Quan veus que hi arriba un tren, ja saps on pot haver-hi 
algun forat; sinó no hi aparques. Però tampoc tenim espais 
per fer-hi aparcaments.
–J: Encara sort del pàrquing de l'estació, perquè sino no sé 
on aparcarien els que venen a agafar el tren
–Hi teniu problemes de seguretat?

–M: Ara, no gaires.
–I: Antigament aquest era com qualsevol altre barri bastant 
complicat. Però des de fa 20 anys ha anat canviant.
–M: El nostre és com tots els barris. Hi ha zones on hi ha 
gent que fa botellades. Però en estar a prop de l'estació, la 
policia hi passa molt. Trec el cap per la finestra i veig la po-
licia cada nit fent-ne el seu recorregut.
–F: Això a banda de la secreta, que també hi dona voltes.
–Què en penseu de la urbanització del Calderí, un barri 

limítrof amb el vostre?

–I: Pels seus equipaments, ens pot beneficiar a nosaltres i 
a tot Mollet. Si fan pistes esportives, un equipament muni-
cipal, un ambulatori... a nosaltres ens beneficiarà, perquè 
ho tindrem al costat i no haurem de desplaçar-nos a l'altra 
punta de Mollet.
–M: Jo no ho veig malament. De cara a la gent jove, és bo que 
facin pisos de protecció oficial. Jo tinc dos fills, un amb gaire-
bé 28 anys i encara és a casa, perquè els lloguers estan molt 
alts i per comprar-ne un pis que estigui bé, són molts diners.
–F: Ajudaria a fer que els joves s'hi quedessin. No és bo per a 
Mollet que uns marxin cap a un poble i d'altres cap a un altre.
–Com ha viscut l'AV la pandèmia?

–M: Hi ha hagut moltes morts al barri i és fotut. El 14 de 
març del 2020 vam tancar i encara no hem reobert. Però 
pensa que si venen uns a jugar al dòmino i d'altres a pintar, 
no tenim prou espai per tenir-los a tots separats.
–J: Potser al setembre mirarem de tornar a obrir, a veure si 
ja es pot fer alguna cosa.    sergio carrillo

"Quan veus que arriba un 
tren, ja saps on pot haver 

algun forat per aparcar;

sinó no aparques al barri"

s.c.

L'Associació de Veïns de l'Estació de França-Can Mulà compta actualment amb 
una cinquantena de socis, una xifra que s'ha reduït arran de la pandèmia. El relleu 
a la direcció és un dels temes que preocupa a l'entitat, així com l'aparcament o 
l'accessibilitat a l'estació de Rodalies. SomMollet n'entrevista els quatre membres 
de la junta: (d'esquerra a dreta) José López, vocal; Montse Gambau, presidenta 
des del 2008; Ignacio del Pozo, tresorer; i Félix Martínez, vicepresident.

"Els equipaments del Calderí

ens poden beneficiar, perquè

no haurem de desplaçar-nos

a l'altra punta de Mollet"
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Més de 14.000 contractes el juliolArriba la V edició del Premi i els Distintius LISMIVO
La comarca va tancar el juliol amb un registre de 

14.097 contractes, 2.584 contractes més que el 

mateix període de l’any passat. Aquest total de 

contractacions també supera en més de 500 la 

xifra registrada el mes de juny passat.

El pròxim 21 de setembre està previst que s’obri el termini per presentar les 

candidatures a la convocatòria de la V edició del Premi i els Distintius LISMIVO 

2020, que tenen com a objectiu fer un reconeixement i valoració pública de la 

tasca social en la integració laboral de les persones amb diversitat funcional. El 

premi distingeix les empreses amb centre de treball a la comarca.

ECONOMIA

AGRICULTURA  EL CELLER DE CAN RODA ESTIMA ARRIBAR A UNA PRODUCCIÓ D'UNS 70.000 QUILOS, UN 85% MÉS QUE LA QUE VA FER L'ANY PASSAT PER LA PANDÈMIA

Les naus de l'emblemàtica fàbrica de motocicletes Derbi ja no formen part 

del paisatge martorellesenc. L'enderroc de la històrica factoria per part de la 

propietària dels terrenys, la immobiliària Segro, va començar el passat mes de 

juliol i tot i que les màquines continuaven aquest dijous treballant a la zona, es 

preveu que el solar de 16.000 m2 passarà, en poc temps, a convertir-se en un 

aparcament per a camions de la multinacional Amazon. foto: sergio carrillo

Fase final de l'enderroc de Derbi

Els viticultors de la DO Alella preveuen una 
verema excepcional en qualitat i quantitat

BAIX VALLÈS. Al celler de Can Roda 

de Martorelles ja han començat a 

veremar: "Vam començar la set-

mana passada i anem a poquet 

a poquet. Estem collint les vari-

etats més primerenques com el 

Chardonnay i el Muscat i a partir 

de la setmana que ve comença-

rem amb alguna vinya més vella 

que ja comença a estar més ma-

dura", explica l'enòleg del celler, 

l'Enric Gil.

Segons Gil, el bon temps de les 

últimes setmanes ha estat clau per 

iniciar la verema: "Les setmanes 

amb tanta calor la vinya perd 

aigua i el que fa és concentrar 

els sucres, la qual cosa no vol dir 

que el raïm estigui madur del tot, 

però sí que fa el grau per poder 

collir".

Per l'enòleg enguany serà una 

verema "excepcional", quant a 

producció i qualitat: "Serà una 

molt bona anyada si no es torça, 

que tot pot passar. Els senglars 

i els ocells que sempre ens afec-

ten, enguany ens estan respec-

tant bastant, no com els altres 

anys", esmenta Gil assegurant que 

només una tongada de pluges for-

tes podria estroncar-ho tot. Així i 

tot, l'enòleg es mostra optimista: 

"Tenim molta vinya vella i les 

pobres com que han vist de tot 

aguanten el tipus millor que les 

CAN RODA El celler compta amb unes 7 hectàrees de vinya ecològica i 15 hectàrees més en procés de reconversió

a.mir

MARTORELLES. L'Ajuntament fa 

mesos que treballa en la creació 

del pla de comerç local, un projecte 

impulsat conjuntament amb la Di-

putació de Barcelona i l'empresa 

Hidra per tal, entre altres qüesti-

ons, d'incentivar les compres als 

establiments del municipi. 

La proposta que ja es troba en 

la fase final, la de redacció del pla,  

preveuen tenir-la enllestida el mes 

d'octubre, però d'ella ja se n'han 

conegut certs aspectes, entre els 

quals, el plantejament de crear 

una Associació de Comerciants: 

"Des de l'Ajuntament, ja ho te-

níem en ment com una possibi-

litat d'incentivar el comerç. Ara 

agafa més volada i serà una de 

les prioritats del govern per al 

que queda de mandat", explica el 

regidor de Comerç, Roger Parera. 

Actualment el municipi comp-

ta amb un Consell de Comerç, 

una taula formada per alguns co-

merços del poble i l'Ajuntament. 

Aquest òrgan va substituir fa uns 

set anys la Unió de Botiguers.

Martorelles vol crear 
una Associació de 
Comerciants del poble 

TEIXIT COMERCIAL  LA PROPOSTA FORMA PART DEL PLA DE COMERÇ QUE ES PRESENTARÀ A L'OCTUBRE

Segons el propietari de la ros-

tisseria El Joglar, Josep Cuní, i ex-

president de l'antiga Unió de Bo-

tiguers, la proposta pot funcionar, 

però cal la implicació de tots: "Su-

poso que pot ser una bona inici-

ativa, però si anem tots a una", 

adverteix Cuní. 

Actualment Martorelles té una 

vuitantena d'establiments, entre 

comerços, bars i restaurants.  

Sindicats

Coincidint amb l'inici de la verema, el 

sindicat Unió de Pagesos ha demanat 

als cellers responsabilitat i coherència 

en els preus de compra del raïm.  El 

sindicat alerta que l’actual situació de 

mercat del vi no justifica que els cellers 

paguin el raïm i el vi als mateixos ni-

vells del 2020 i del 2019, al voltant dels 

0,30€/Kg, i proposa que el preu sigui 

d’acord amb la qualitat de les DO.

ALERTA D'UNIÓ DE 
PAGESOS PEL PREU 
DEL RAÏM I EL VI

joves", comenta.

A Can Roda la producció estima-

da per enguany rondarà els 70 mil 

quilos, el 85% més que la que es va 

fer l'any passat durant la pandèmia: 

"L'any passat si vam arribar a un 

15% (9.000 kg) de la collita, ja va 

ser molt", lamenta Gil, afegint: "El 

2020 va ser un any per oblidar 

en tots els aspectes: la collita, les 

vendes, l'enotorisme...".

Aposta pels vins ecològics
Pel que fa a les vendes, un dels 

reptes que es proposa afrontar en-

guany el celler és el de treure una 

línia de vins ecològics: "Totes les 

vinyes dintre de la finca de Can 

Roda (7 hectàrees) són certifi-

cades ecològiques i la resta que 

tenim (15 hectàrees) estan en 

reconversió, que és un procés de 

3 anys", apunta Gil, indicant per-

què han decidit endinsar-se en el 

mercat ecològic: "Hi ha una part 

romàntica i un altre de pràctica. 

A través de la DO Alella s'està in-

sistint molt a tots els viticultors 

per aconseguir que sigui la pri-

mera DO 100% ecològica. Fa uns 

quatre anys que nosaltres hem 

pujat al carro", explica.

A més, segons l'enòleg de Can 

Roda, també hi ha un tema de 

mercat i de consciència ecològi-

ca: "Abans era pràcticament 

testimonial el consum de vins 

ecològics aquí. Tot anava a l'ex-

portació. Ara la gent va prenent 

consciència i si nosaltres podem 

contribuir-hi d'alguna manera, 

benvinguda sigui", clou Gil. 
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OPINIÓ

En aquests primers vuit mesos de l'any, la Policia Municipal ha imposat més 

de 120 denúncies a conductors de patinets elèctrics que circulaven per la 

vorera o per zones de vianants. El cos ho atribueix a l'augment de controls, però, 

segurament, la popularització i increment d'aquests vehicles al carrer també 

en són una raó. Els anomenats vehicles de mobilitat personal són un sistema 

de transport sostenible i respectuós amb el medi ambient. El problema rau 

en la manca de percepció del perill que alguns dels seus usuaris tenen com 

a conductors, no només envers la seva persona, sinó respecte a la resta de 

persones i vehicles que hi ha a la via pública. La irresponsabilitat d'alguns –sense 

complir les mesures de protecció obligatòries ni respectar la normativa– no ha 

d'estigmatitzar un vehicle molt recomanable en plena crisi climàtica.  

RESPONSABILITAT AL MANILLAR

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 
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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 cel de setembre adopta un tel 
gairebé imperceptible de me-
lancolia, de premonició d’un 
barroquisme que escombrarà 

la lluminositat de l’esborronadora serenor 
de l’estiu, i el fa més apte per a l’aprecia-
ció de les formes arquitectòniques, del seu 
llenguatge de cossos i superfícies donant-se 
pas gentilment en el joc de llums i ombres. 
La natura, fotogènica durant tot l’any, dona 
pas a l’esplendor de la civilització. Mon pare, 
recordo, podia desvetllar nous matisos de la 
lluna fotografiant-la amb ofici en el seu im-
pertèrrit ritual diari al terrat de casa, total-
ment despullada o embolcallada en la silueta 
dels edificis, fes fred o calor. Aquests dies és 
el torn d’impregnar-nos de l’impacte del ras-
tre humà, sovint efímer malgrat la impressió 
d’indelebilitat, ara en el màxim esplendor 
que ofereix l’atmosfera de setembre.

Retallada en rotund blanc i negre, de línies 
diàfanes i inconfusibles, des del meu terrat 
puc contemplar el triomf de l’enorme sitja de 
la Farinera Moretó, la qual si bé ens recorda 

E

ANOTACIONS AL MARGE (V)

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

al seu budellam el passat agrícola d’aquest 
indret, la seva persistència es veu coronada 
pel llorer de les modernes instal·lacions de 
telecomunicacions, o bé pels pàmpols d’una 
impròpia exuberància tecnològica al servei 
del nostre esma embriac. Dialoga amb altres 
construccions prominents de la ciutat, com un 
campanar ja ofegat al centre, un inhòspit hotel 
a peu d’autopista o l’adusta i inquietant torre 
de guaita de l’ajuntament nou, totes arrelant 
el seu poder eclipsat o en auge en la nostra 
terra, totes amarades del nostre anònim gre-
garisme. Però des de la seva talaia, investida 
de llum austera i pell despullada, la Farinera 
fa valer el seu regnat sobre les altres i contem-
pla l’agonia de xemeneies com les de la finida 
Teneria. Des del sud ha substituït l’hospitali-
tat simbolitzada pels xiprers com una con-
tundent fita que marca un no-indret, una 
Transbesònia que més que acull, deixa que 
transitin els passavolants sense deixar-hi 
rastre. I a les entranyes, segueix processant 
silenciosament un dels fonaments de les 
nostres irrellevants vides, gra a gra.

firmació del poeta Agustí Bartra 
que de la seva vida en feu po-
esia, en temps de pau i en temps 
de guerra, a la seva terra i en les 

seves estades en altres països. El Racó poètic 
del Niu d’Art vol gaudir la poesia que és i es 
mou en el Vallès Oriental. Aquest Racó vol es-
devenir biblioteca de la poesia dels poetes i 
poetesses dels pobles del Vallès Oriental. Po-
etes, d’avui i d’ahir i una empenta als poetes 
de demà. El gran poeta espanyol Espronceda 
va escriure “poesia eres tu”. Niu d’art poètic 
de Parets del Vallès demana a tots els poetes 
i poetesses del Vallès Oriental que ens facin 
viure la poesia que són. Òbviament que la po-
esia esdevinguda poema en català és la poesia 
del Niu d’art, però convençuts dels diferents 
idiomes que es parlen al Vallès Oriental tam-
bé els hi allargarà la mà, perquè la vida és ser 
i la convivència, relació. Arrencant d’aquesta 
filosofia, un dels desitjos del Niu d’art poètic 

A

LA POESIA NO ES POT 
EXPLICAR, ÉS

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

és la celebració de  la Festa de la Poesia del 
Vallès Oriental. Una festa que esdevindria el 
record dels poetes i poetesses d’ahir, la ger-
manor dels poetes i poetesses d’avui i un alè 
d’aire fresc als poetes i poetesses del demà. 
Però aquesta festa no seria una celebració 
tancada sinó una porta oberta a tots els poe-
tes i poetesses de Catalunya. El Vallès Oriental 
ja gaudeix de la Festa de les Lletres Catalanes 
del Vallès Oriental, organitzada per Òmnium 
Cultural en què la poesia hi té una presència, 
feta ja història, perquè poetes i poetesses del 
Valls Oriental han gaudit el reconeixement 
de la seva vàlua. I no podem oblidar la també 
Festa de la Poesia del Niu d’Art de parets que 
se celebra el mes d’octubre amb els premis 
de poesia inèdita i de la poesia en la veu de 
rapsodes. Aquest racó poètic convida parti-
cularment als paretans i paretanes a omplir el 
Teatre de Can Rajoler. Els mitjans de comuni-
cació us assabentaran del dia. És una manera 
de demostrar que la poesia és.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com

a nova tarifa de la llum és un des-
propòsit fruit de la privatització/
liberalització feta en els últims 
anys pel PP i de  no  combatre  les 

pràctiques oligàrquiques de les empreses 
elèctriques. La transició energètica no es pot 
deixar exclusivament sobre la responsabilitat 
de la ciutadania. Cal desenvolupar polítiques 
i iniciatives municipals per tal d’impulsar una 
transició energètica democràtica i justa. És ur-
gent definir un model energètic més just, més 
social i ecològicament responsable, participat 
amb control democràtic per la ciutadania. El 
sector energètic és un sector estratègic que té 
una importància crucial.

Una dècada després de la liberalització del 
sector elèctric, 3 companyies tenen el 83% de 
tots els clients a l’estat (Endesa, 34,7%; Iber-
drola, 34,1%; i Naturgy, 14,2%). Iberdrola i 
Endesa, en plena pandèmia, l'any 2020 van 
obtenir uns beneficis de 3.611 milions i 1.394 
milions d'euros, respectivament. Aquest 2021, 
la primera gran pujada la vam tenir quan Fi-
lomena travessava tot el país, coincidint amb 
el pic més alt de fred. Ara, al mig d'una onada 
de calor. Ens trobem amb una pujada de tarifes 
que afecta uns 12 milions d'abonats. 

Alhora, “entra en vigor” la primera regla del 
capitalisme: el ciutadà ha de creure que és lliu-
re i si quelcom surt malament tota la culpa serà 
seva. Així, en comptes de centrar el debat en les 
elevades tarifes derivades de les privatitzaci-
ons, ens estem centrant en el fet que el consu-
midor “pot escollir” l'hora del dia o de la nit per 
usar l'electricitat; així qui paga més és perquè 

Rebut de la llum inacceptable
ha escollit pitjor i no sap ni administrar casa 
seva. Un cop que han traslladat la “culpabilitat" 
al consumidor, ja ho tenen més fàcil perquè els 
directius continuïn cobrant sous astronòmics i 
perquè les cadires giratòries no s'aturin.

Es diu a les famílies que perquè no se li enca-
reixi de forma desproporcionada la tarifa, s’ha 
d’engegar la rentadora o el rentaplats a la nit, 
sense tenir en compte, el que suposa aquesta 
mesura per la conciliació, l’empitjorament de 
la qualitat de vida, en especial de les dones que 
són qui en gran part assumeixen la càrrega de 
les tasques domèstiques, la convivència amb el 
veïnat del bloc i els problemes associats als so-
rolls. I per tant, es tracta de la clàssica mesura 
presa en els grans despatxos sense conèixer la 
realitat dels barris i les famílies.

No es pot situar el pes de la transició ener-
gètica exclusivament sobre la responsabilitat 
de la ciutadania. S'ha de traslladar al Govern 
de la Generalitat i d'Espanya la importància 
de definir un model energètic més just, més 
social i ecològicament responsable, participat 
amb control ciutadà. Cal traslladar al conjunt 
de les institucions supramunicipals la neces-
sitat de desenvolupar la iniciativa pública, en 
tant que sector econòmic estratègic per a la 
societat, amb la creació d’un proveïdor públic 
que assumeixi les fases de generació, transport 
i comercialització de l’energia, a més d’impul-
sar la gestió i propietat de les xarxes de distri-
bució en l’àmbit municipal; tot subordinant a 
l’interès públic les parts del sector energètic 
que encara es trobin en mans privades. S'han 
de comprometre a treballar per nacionalitzar i 
municipalitzar la xarxa de distribució elèctrica, 
com a únic garant d’una transició energètica 
justa i que beneficiï al conjunt de la ciutadania.

Cal una mobilització  popular  per revertir 
aquesta situació molt injusta per la ciutadania 
en general i als més vulnerables en particular. 
Diguem no a aquesta pujada brutal.

L

OLAYA LOURDES
CHECA

Advocada i membre de 

Comunistes de Catalunya i 

EUiA Mollet
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ESPORTS

Entrades disponibles pel WorldSBKÉric Pérez cau de la llista del Mundial de Lituània
El Circuit de Barcelona-Catalunya té a la venda 
entrades per al Mundial de Superbike, que 
tindrà lloc del 17 al 19 de setembre en l'asfalt 
vallesà. Hi ha abonaments pels tres dies amb 
un preu de 39,90 euros pel públic general. 

Èric Pérez no disputarà finalment el Mundial de futbol sala amb la 
selecció espanyola. L'entrenador d'Espanya Fede Vidal no ha inclòs 
en la llista definitiva de 16 jugadors l'esportista santfostenc, que 
milita al Betis. "Ha estat un plaer i un luxe compartir aquest 

temps al costat d'aquest gran grup", deia Pérez. 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
vol rubricar la plantilla de la Leb 
Plata amb una última incorpora-
ció amb el fitxatge d'un pivot. La 
secretaria tècnica del club rastreja 
el mercat per satisfer la petició de 
Josep Maria Marsà, tot i que cos 
tècnic i direcció esportiva estan 
més que satisfets de la plantilla 
actual amb onze fitxes. 

El cos tècnic va demanar el re-
forç del joc interior després de les 
baixes inesperades, per motius la-
borals, d'Óscar Amo, que marxa a 
Alemanya; Albert Serra, a Madrid; 
i Imanol Martínez, a Mallorca. 
"Busquem un jugador interior, 

ara per ara hem fet pocs entre-

naments, però mirant plantilles 

d'altres equips, seria la demar-

cació que més precisaríem", 
indica  l'entrenador Josep Maria 
Marsà, tot i que no descarta que 
s'iniciï la lliga el 9 d'octubre amb 
les onze fitxes actuals. 

De la plantilla que arrenca la 
pretemporada, cinc continuen de 
la temporada històrica del curs 
passat i hi ha sis incorporacions. 
"Hem de compaginar aquesta 

temporada les tasques físiques 

amb la de conèixer-nos. Hem 

fet un canvi de cromos, els que 

marxen pels que venen. Tot i 

així, hi ha sis fitxatges i cal fer 

moltes hores d'entrenaments, 

partits de pretemporada per 

aconseguir entendre'ns", diu 

BÀSQUET | Leb Plata  CONTINUEN CINC JUGADORS DE LA TEMPORADA PASSADA I L'EQUIP N'HA INCORPORAT SIS DE NIVELL

jl.r.b.

El Recanvis Gaudí busca un 
pivot per reforçar la plantilla

Marsà, que ho apunta com una 
clau per afrontar la Leb Plata. 

De les noves incorporacions, la 
setmana passada se'n va confir-
mar la contractació de l'aler do-
minicà Yeikson Montero, que l'úl-
tim curs va disputar l'NCAA dels 
Estats Units d'Amèrica amb l'Eas-
tern Michigan amb una mitjana de 
12,9 punts i 5,4 rebots per partit. 
El nou jugador s'espera que arribi 
a finals de la pròxima setmana. La 

resta de fitxatges són Marc Sesé, 
Sergi Guárdia, Carles Marzo, José 
Coego i Ignasi Belver. "Un cop 

vaig acabar amb el Prat, Mar-

sà em va convèncer per venir 

a Mollet", admet el base Carles 
Marzo, veí de Caldes de Montbui. 
També es mostra satisfet Marc 
Sesé, qui l'any passat també esta-
va al Prat, i que confia que el nou 
curs "serà un repte, és el primer 

any a Leb Plata amb el Mollet i 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
ja té en el punt de mira el primer 
títol en joc de la nova i il·lusionant 
temporada a Leb Plata. Una set-
mana abans del debut en la cate-
goria de bronze del bàsquet esta-
tal, l'equip dirigit per Josep Maria 
Marsà disputarà la Lliga Nacional 
Catalana Leb, que organitza la Fe-
deració Catalana de Basquetbol. 

L'ens federatiu català ha desvet-
llat la incògnita del model de com-
petició de la Leb Plata catalana, 
que serà en un únic partit entre 
el CB Mollet i el CB Cornellà, que 
són els dos unics equips catalans 
de la categoria. D'aquesta manera, 
la federació catalana torna a di-
vidir en dos la competició de Leb 
entre les divisions d'or i plata. El 
duel de la Leb Plata serà així una 
autèntica final entre els vallesans 
i els del Baix Llobregat. "Veurem 

com estem físicament. Si tenim 

un jugador tocat, no arrisca-

rem; però interessa guanyar la 

Lliga Nacional Catalana perquè 

és un títol. De totes maneres, 

volem jugar el partit i tenir bo-

nes sensacions, per encarar de 

la millor manera la primera jor-

nada a Eivissa", explica el tècnic 
Josep Maria Marsà.

La final de la Lliga Nacional Ca-
talana es disputarà el divendres 1 
d'octubre, a les 20h, al Parc Espor-
tiu Baix Llobregat de Cornellà de 
Llobregat.  jl.r.b.

La final de la Lliga 

Nacional Catalana 

contra el Cornellà

El Recanvis Gaudí Mollet ja ha planificat 

la pretemporada 2021 amb cinc partits 

amistosos, tot i que entremig de la 

preparació també disputarà la final 

de la Lliga Nacional Catalana contra 

el Cornellà. L'equip molletà no podrà 

oferir al seu aficionat cap dels partits 

previstos per la impossibilitat de jugar 

a casa per les obres del Plana Lledó. El 

primer amistós que disputarà el CB 

Mollet de Leb Plata serà diumenge a 

la pista del CB Tarragona, que milita a 

la Lliga d'EBA. Després d'una primera 

setmana d'entrenaments, el conjunt 

molletà es posarà a prova contra 

un dels equips potents de la quarta 

divisió espanyola. El segon amistós 

serà a la pista del Navàs, també de la 

Lliga d'EBA, el 12 de setembre. Els dos 

partits següents també seran contra 

equips d'EBA, el 18 de setembre a la 

pista del Quart, a Girona; i el 25, contra 

el Mataró Parc Maresme Boet. L'última 

setmana de preparació, el CB Mollet 

disputarà dos partits. L'equip de Josep 

Maria Marsà jugarà l'1 d'octubre la final 

de la Lliga Catalana Nacional contra el 

Cornellà i el diumenge 3 d'octubre 

anirà fins a Benicarló per jugar l'últim 

partit amistós. La setmana següent, el 

Mollet ja afrontarà la primera jornada 

de la Leb Plata a la pista del Sant Antoni 

Eivissa Feeling.

PREVISIÓ DE CINC 
AMISTOSOS PER 
A LA PRETEMPORADA

l'objectiu ha de ser salvar-nos". 
Els cinc jugadors que continuen 

del curs passat són Toni Figuero-
la, Javi Rodríguez, Sergi Tell, Ángel 
Soto i Marc Pagès.   jl.rodríguez

Entrenaments a Ca n'Arimon

A causa de les obres del Pavelló Plana Lledó, que s'ha d'adaptar amb 
una nova superfície de joc de parquet i dues noves cistelles, la plantilla 
del Recanvis Gaudí Mollet va iniciar els entrenaments dilluns a la pista 
poliesportiva del Complex Esportiu Municipal Ca n'Arimon. Es preveu que 
el CB Mollet pugui utilitzar la renovada pista del Plana Lledó en la segona 
jornada de la Leb Plata, quan li toqui rebre el 16 d'octubre l'Albacete. 

Lliga Nacional Catalana
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MOLLET. Pol Flores ha marxat del 
CF Mollet UE tal com és, discreta-
ment i sense fer soroll. El porter 
molletà, de tan sols 29 anys, parla-
va defensant la porteria molletana 
cada cap de setmana des de feia 
vuit temporades i, a més, s'havia 
forjat com a futbolista en l'etapa 
benjamí i aleví al Municipal del 
Germans Gonzalvo. L'últim partit 
que va defensar la samarreta del 
club "que més m'estimo", apunta 
Flores, va ser l'última jornada de 
la temporada passada en el derbi 
baixvallesà contra el CF Parets.

La decisió de marxar del CF Mo-
llet UE va acompanyada amb la 
postura ferma de deixar el futbol i 
guardar els guants a l'armari. "Fa 

moltes temporades que jugo 

cada cap de setmana i haver 

passat aquestes dues campa-

nyes amb la Covid, m'ha fet re-

plantejar les coses. Una d'elles 

és passar més temps amb els 

meus i poder tenir un cap de 

setmana per fer el que vulgui, 

com ara anar a esquiar, per 

exemple", assenyala Pol Flores, 
que en les últimes temporades 
era un dels capitans de l'equip, 
tot i que el curs passat no va tenir 
massa regularitat. 

Els dos millors records
Tot i això, Flores ha estat un dels 
titulars indiscutibles de la por-
teria molletana fins al curs passat. 
El molletà va ser un dels artífexs 
del retorn del CF Mollet UE a la 
Primera Catalana després d'un 
curs anterior desencantat amb 
el descens a Segona. De fet, l'ara 
exfutbolista guarda dos bons re-
cords com a porter molletà i un 
d'ells és l'ascens a Primera Cata-

FUTBOL | Primera Catalana  EL MOLLETÀ POL FLORES DEIXA EL CLUB I ES RETIRA AMB 29 ANYS

"Sempre havia volgut jugar al 
CF Mollet UE, me l'estimo molt"

BÀSQUET | Copa Catalunya  TRES PARTITS EN DUES SETMANES

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi va 
iniciar la setmana passada la nova 
etapa de Toni Sáez a la banqueta. 
L'entrenador, de 32 anys i veí de 
Santa Coloma de Gramenet, afron-
ta la reconstrucció del nou sènior 
masculí, que enguany afrontarà 
la Copa Catalunya després de no 
disputar la competició amistosa 
proposada la temporada passada 
per la federació catalana. 

El nou entrenador s'ha format 
les últimes temporades a l'estruc-
tura del Sant Adrià, que és un dels 
clubs referents del bàsquet feme-
ní català. Les sis temporades an-
teriors va dirigir el filial femení a 
la Copa Catalunya i l'any passat va 
ser el director tècnic. "Va ser una 

decisió difícil perquè feia molts 

anys estava vinculat amb el bàs-

quet femení. Em va costar pren-

dre la decisió, però vaig apostar 

pel projecte esportiu del Sant 

Gervasi, que crec que és una 

passa endavant", assenyala Toni 
Sáez, qui admet que l'objectiu de 
la temporada ha de ser la salvació, 
però no descarta lluitar per les 
places capdavanteres. "Les tres 

primeres jornades veurem on 

L'Escola Sant Gervasi 

inicia l'etapa Toni Sáez
escola sant gervasi

jl.r.b.

EN JOC Primer partit amb derrota contra el júnior del Mataró, per 75 a 81

ens podem situar", diu. 
La plantilla s'ha reforçat amb 

un jugador de renom com és Marc 
Rabassó, que el curs passat va mi-
litar al CB Mollet de Lliga d'EBA, i 
l'aler Marc Díaz. A més, s'ha reno-
vat a David Montes, Arnau Miguel, 
Pau Reina i Àlex Martin; i es que-
den al primer equip els jugadors 
del filial David Gutiérrez i Xavi 
Caminal. "Tenim una plantilla 

curta i és possible que fem algu-

na incorporació més, tot i que 

comptarem amb tres júniors 

que faran dinàmica de primer 

equip i ens ajudaran", assenyala 
Toni Sáez, que confia en les possi-
bilitats de Marc Orois, Jordi Fuen-
tes i Marc Gil.

Camí del tercer amistós
Diumenge, l'Escola Sant Gerva-
si va disputar el primer amistós 
de Toni Sáez amb derrota contra 
el júnior del Mataró, per 75 a 81. 
Aquest cap de setmana disputa-
rà dos amistosos més: dissabte a 
casa contra el júnior del CB Gra-
nollers, i diumenge contra l'Esco-
lapis Sarrià a la pista del Vilanova 
del Vallès.  jl.rodríguez b.

lana, quan es va haver de superar 
una eliminatòria de promoció 
ara fa tres temporades. També, 
es queda amb el curs 2016-2017, 
quan, amb David Ortiz a la ban-
queta, es va lluitar per pujar a la 
Tercera Divisió i gràcies a la seva 
bona temporada va optar al premi 
de millor esportista de Mollet. "De 

petit, tots volem jugar al Barça, 

però a mi també em feia il·lusió 

fer-ho a l'equip de la meva ciu-

tat, al CF Mollet UE. Sempre he 

volgut jugar en aquest club i me 

l'estimo molt", diu Flores, que 
tan sols admet tenir l'espineta de 
no haver aconseguit fer tornar el 
Mollet a la Tercera Divisió. 

Pol Flores tanca una etapa es-
portiva, tot i que no renuncia 
a tornar-hi "si en una o dues 

temporades m'avorreixo o tinc 

ganes de jugar novament a fut-

bol". Això sí, vol desconnectar, 
però sempre tindrà un ullet al seu 
CF Mollet UE. Per primer cop des 
que va començar a jugar de petit 
no ha viscut cap pretemporada a 
l'agost i, ara per ara, no la troba 
a faltar. Aquest enginyer indus-
trial, ara establert a Martorelles, 
i membre de la colla dels Torrats, 
no perdrà el seu lligam amb el fut-
bol perquè continuarà estimant, 
des de la distància, el seu CF Mo-
llet UE, per sempre.   jl.rodríguez 

El CF Mollet UE homenatjarà Pol Flores

La retirada de Pol Flores no passarà desapercebuda pel CF Mollet UE, que 
li retrà un homenatge de comiat el pròxim 11 de setembre just abans del 
derbi amistós entre el primer equip molletà i la UE Molletense. Aquest duel 
servirà per recaptar diners per la Covid i minuts abans del xiulet d'inici es 
farà l'homenatge al ja exjugador del CF Mollet UE. 
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MARTORELLES. Jonathan Almeda ha 

iniciat la tercera temporada a la 

banqueta del CF Martorelles amb la 

màxima ambició a la Tercera Cata-

lana. El club ha aconseguit renovar 

jugadors contrastats que van ar-

ribar el curs passat, com ara Brian 

Quijada, Pol Collado i David Sanc-

hez Champi, i ha pogut signar cinc 

incorporacions "que han fet pujar 
el nivell del grup", admet el tècnic. 

La plantilla va arrencar la pre-

temporada fa una setmana i no 

disputarà cap partit fins a la dis-

puta del Torneig d'Històrics del 

Vallès Oriental de futbol, que es 

disputa aquest cap de setmana la 

fase final i Martorelles és una de 

les dues seus. A l'edició passada, 

el Martorelles va estrenar-se en 

el torneig dels equips històrics 

vallesans i ho va fer amb bona 

nota perquè va perdre la final als 

penals contra el Caldes de Mont-

bui. Precisament, a l'hora de tan-

car aquesta edició ahir dijous, el 

Martorelles disputava els quarts 

de final contra el Caldes de Mont-

bui a casa. "Passi el que passi als 
quarts de final, seguirem com-
petint dissabte a la semifinal 
o a la semifinal de consolació", 

assenyala Jonathan Almeda, que li 

agradaria fer la revenja al Caldes 

FUTBOL | Tercera Catalana  LA PLANTILLA DE JONATHAN ALMEDA ES REFORÇA AMB CINC JUGADORS

El CF Martorelles es posarà a 
prova al Torneig d'Històrics

de Montbui i lluitar per estar en la 

final de diumenge, que es dispu-

tarà al Camp Municipal de Futbol 

de Martorelles, a les 20.30 h. 

La plantilla s'ha reforçat aques-

ta temporada amb l'objectiu d'in-

tentar lluitar per estar en la part 

alta de la Tercera Catalana. Fins 

FC Barcelona  LA MOLLETANA ÉS HOMENATJADA PEL BARÇA

MOLLET. La molletana Alèxia Pu-

tellas va rebre el caliu dels prop 

de 26.000 espectadors del Camp 

Nou després d'haver estat esco-

llida millor jugadora de la Lliga 

de Campions 2020-21. La futbo-

lista del Barça va rebre diumenge 

un homenatge, juntament amb 

Jennifer Hermoso, Irene Paredes 

i Sandra Paños, abans del partit 

del FC Barcelona masculí contra 

el Getafe.

Les quatre futbolistes, premia- 

des per la UEFA, van trepitjar la 

gespa del camp blaugrana per 

saludar els aficionats del club. 

"Aprofito per agrair tots els 
missatges que he rebut, que ens 
fa molt feliç que tanta gent et 

Alèxia Putellas rep el 
caliu del Camp Nou

fc barcelona

cf martorelles

HOMENATGE Alèxia Putellas amb Hermoso, Paredes i Paños, al camp

segueixi i et desitjo el millor", 

deia la molletana a BarçaTV des-

prés de l'homenatge. L'equip de 

Ronald Koeman es va afegir a la 

festa del futbol femení amb una 

victòria per la mínima contra el 

Getafe, per 2 a 1. 

Putellas suma als seus 27 anys 

146 partits amb el FC Barcelona 

després d'haver guanyat ja cinc 

Lligues, sis Copes del Rei, una 

Supercopa d'Espanya, sis Copes 

de Catalunya i la desitjada Lliga de 

Campiones, el curs passat. 

La molletana iniciarà dissabte 

la seva desena temporada conse-

cutiva amb el Barça i ho farà en el 

debut de la Lliga Iberdrola contra 

el Granadilla al Johan Cruyff.  

Le asesoramos sin compromiso y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio
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ara, l'equip ha incorporat els 

defenses Edgar Varón, que pro-

cedeix del Ripollet, i Jairo, de la 

Molletense; els davanters Arron 

Pilar, del juvenil de les Franque-

ses, i Kilian Lobo, del juvenil del 

Mollet. També del juvenil molletà 

procedeix el porter Iñaki. 

Passa al grup 14
El CF Martorelles jugarà la prime-

ra jornada de la Tercera Catalana 

el 3 d'octubre contra la Romànica, 

però ha passat del grup 9 al 14. 

"No estem d'acord amb el canvi 
que ens ha fet la federació ca-
talana, però ja no podem fer-hi 
res. És un grup complicat contra 
equips del Vallès Occidental", es 

lamenta l'entrenador.  jl.r.b.

Primera Catalana L'EXJUGADOR DEL BARÇA FARÀ UN COL·LOQUI A SANT FOST

SANT FOST. L'exjugador del FC Barcelona Rafael Torito Zubiria participarà 

avui divendres en un sopar col·loqui al restaurant Ca l'Agustí, de Sant Fost. 

La xerrada, amb aforament limitat i amb un preu de 35 euros, està orga-

nitzada per la Penya Barcelonista Mollet i l'Alba de Sant Fost. Zubiria va 

militar al Barça de 1977 al 1982 i va guanyar dos cops la Recopa.  

Sopar amb 'Torito' Zubiria

El benjamí A recull el guardó de campió

El benjamí A del CF Martorelles ha recollit aquesta setmana el guardó 
de campió de la temporada 2020-2021. La plantilla martorellesenca es 
va desplaçar fins a la seu de la Federació Catalana de Futbol al Vallès 
Oriental, a Granollers, i l`'equip es va fer una fotografia amb els trofeus. 

FUTBOL SALA | Primera 

MOLLET / SANT FOST. La Unió FS Mo-

llet i el Bari Can Calet ja han iniciat 

els entrenaments de pretempora-

da. Els dos equips baixvallesans 

coincidiran el curs 2021-2022 al 

grup 1 de la Primera Catalana des-

prés del descens compensat del 

conjunt santfostenc, quan ja havia 

assolit la permanència per mèrits 

esportius. Els dos equips iniciaran 

la lliga el 17 d'octubre. El Barri Can 

Calet s'estrenarà a la pista del Cer-

danyola 2006, mentre que el Mollet 

hi farà també a domicili contra el 

Can Cuyàs. El derbi entre els dos 

equips no arribarà fins a l'11 de 

desembre al Complex Esportiu Ca 

n'Arimon; i la tornada a terres sant-

fostenques serà el 24 d'abril. 

Al grup 1 tambe hi serà l'equip 

baixvallesà del Montmeló, que bai-

xa de Divisió d'Honor.  

Can Calet i Mollet 

iniciaran la lliga 

el 17 d'octubre

El CF Mollet UE 

suma dues victòries 

a la pretemporada

MOLLET. El nou CF Mollet UE ha es-

trenat la pretemporada amb dues 

victòries en dos partits. L'equip di-

rigit per segon any per David Parra 

ha guanyat els dos amistosos que 

ha disputat en cinc dies. El passat 

dissabte va imposar-se al camp del 

Can Vidalet, per 0 a 1, i dimecres va 

fer el mateix al Germans Gonzalvo 

contra el filial del Vilassar de Mar, 

per 3 a 2. El Mollet ha planificat cinc 

amistosos més abans de la disputa 

de la primera jornada de la Primera 

Catalana, que tindrà lloc el 3 d'octu-

bre contra l'Escola de Futbol Mata-

ró. La resta d'amistosos es jugaran 

a casa i el primer que es disputarà 

serà el d'aquest dissabte contra el 

Gavà, a les 18.30 h. Els altres són 

contra la Molletense, l'11 de setem-

bre; el Caldes, el 15; la UE Valls, el 

19 i el Sant Cugat, el 26.  
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MONTMELÓ. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya serà escenari a 
partir de divendres de la 22a edi-
ció de les 24 Hores de Barcelona 
d’Automobilisme-Trofeu Fermí 
Vélez. En col·laboració amb el 
promotor Creventic –en estar 
adscrites al calendari de les 24H 
Series, un certamen internacional 
que reuneix els millors turismes 
i GT–, la cursa de resistència tor-
narà al traçat català amb la parti-
cipació de 33 equips majoritària-
ment europeus i nord-americans. 
D’aquesta manera, els equips ins-
crits que conviuran a la pista del 
Circuit de Barcelona-Catalunya 
procedeixen de 14 nacionalitats 
diferents: Alemanya (9), Espanya 
(3), França (3), Suïssa (3), Estats 
Units d’Amèrica (3), Països Baixos 
(2), Bèlgica (2), Àustria (2), Itàlia 
(1), República Txeca (1), Luxem-
burg (1), Romania (1), Anglaterra 
(1) i Canadà (1).

3.000 entrades disponibles
El Circuit ha posat a la venda un 
total de 3.000 entrades amb un 
preu de cinc euros. Els seients dis-
ponibles seran a les tribunes Prin-
cipal i G.  

MOTOR | Automobilisme  SE CELEBRARÀ EL CAP DE SETMANA AMB UN MÀXIM DE 3.000 ASSISTENTS

Les 24 Hores del Circuit tindran 
33 equips de 14 nacionalitats

ESCACS ÉS EL PRIMER COP QUE PUJA AL PODI DEL CAMPIONAT

MOLLET. Pere Garriga, del Club 
d'Escacs Mollet, s'ha proclamat 
subcampió del català absolut 
d'escacs. El mestre internacional 
molletà, de 22 anys, mai havia 
pujat abans al podi català i ho te-
nia com a objectiu. El Campionat 
de Catalunya va reunir els millors 
escaquistes catalans del 18 al 26 
d'agost a les Cotxeres de Sants, a 
Barcelona. 

Garriga va lluitar per la victòria 
fins al final, tot i que es va haver de 
conformar amb la medalla de pla-
ta després de nou rondes disputa-
des del campionat català. Això sí, 
Garriga optava al triomf si hagués 
guanyat la seva última partida 
contra el gran mestre Daniel Alsi-
na i hagués perdut el gran mestre 
Hipòlit Asis. La carambola no es 
va donar i el molletà va acabar al 
segon lloc amb 5 punts, a 1,5 del 
campió, Hipòlit Asis. "Si em diuen 

abans de començar el campio-

nat que seria segon, ja hagués 

signat", explica Pere Garriga, qui 
va tenir a tocar el títol català: "No 

estic disgustat, però jo sé que 

podia haver jugat millor. Vaig 

estar una mica fluix en alguna 

Pere Garriga, subcampió 
català absolut d'escacs

club d'escacs mollet

roger - duatló granollers

AMB LA COPA El molletà Pere Garriga amb el trofeu de subcampionat

partida, amb errades, però tot i 

això vaig aconseguir ser segon". 
Aquesta era la segona participa-

ció en el català absolut del molle-
tà, que tanca amb quatre victòri-
es, dos empats i tres derrotes, una  
d'elles contra el campió. "Ens ha 

pesat la falta de campionats", 
analitza Garriga, qui confia que 
en els pròxims mesos es recuperi 
l'activitat d'escacs amb la disputa 
de nous campionats.  jl.r.b.

POLIESPORTIU  EL CONSELL ESPORTIU FARÀ TORNEJOS DE FUTBOL, HANDBOL, BÀSQUET I VOLEI

BAIX VALLÈS. El Consell Esportiu 
del Vallès Oriental (CEVO) ha 
obert el període d'inscripcions 
dels esports d'equips de la tempo-
rada 2021-2022 en les modalitats 
de bàsquet, futbol sala, futbol set, 
voleibol i handbol.  

Segons ha informat el CEVO, al 
setembre es convocaran diferents 
reunions per comunicar les quo-
tes de les inscripcions i els for-
mats de competició. Per fer la sol-
licitud, els equips han d'omplir 
un formulari a la pàgina web del 

Inscripcions obertes del CEVO Consell Esportiu (www.cevo.cat). 
Pel que fa a les modalitats d'es-

port individual, el CEVO preveu 
fer aquest curs l'atletisme de cros 
i pista, el bàdminton, els escacs, la 
gimnàstica rítmica, el judo, el kor-
fbal i el patinatge artístic. A més, 
es volen recuperar les jornades 
amb les trobades esportives. 

Prop de 200 participants al duatló
Pau Capdevila, del CE Rayo Team, i Sofia Aguayo, del Prat Triatló 1994, 
han guanyat l'11a edició del Duatló Ciutat Granollers, que va tenir lloc 
dissabte sobre l'asfalt del Circuit de Barcelona-Catalunya. La prova, que 
va ser organitzada pel Triatló Granollers, va comptar amb prop de 200 
participants. L’escenari del circuit vallesà va ser un any més un dels grans 
atractius dels duatletes, que van completar un recorregut dividit en tres 
sectors. El primer va ser una cursa a peu, equivalent a una mica més d’una 
volta al Circuit. Després van completar un tram de 19 km amb bicicleta, 
realitzant quatre voltes més al traçat. Per a acabar, els participants van fer 
una última cursa a peu de 2 km. Pau Capdevila va superar els tres sectors 
amb un temps de 52 minuts i 32 segons; mentre que Sofia Aguayo va 
imposar-se amb un  registre de 57 minuts i 46 segons

El Club d'Escacs Mollet s'ha inscrit al 

Torneig Interclubs per equips, que 

impulsa la Federació Catalana d'Es-

cacs. Des de l'esclat de la pandèmia, 

els clubs no han pogut competir a les 

lligues oficials de l'ens federatiu, que 

ara ha creat aquest campionat. "Ho 

trobem positiu per reactivar l'activi-

tat. Nosaltres participarem amb dos o 

tres equips", indica el president de CE 

Mollet, Ramón Caro. El torneig es pre-

veu iniciar a l'octubre. 

EL CLUB D'ESCACS, 
INSCRIT AL TORNEIG
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CULTURA
La Tramolla obre les inscripcionsLes activitats, cursos i tallers tornen a ser presencials
L'Espai d'art i creació La Tramolla de Mollet, ha obert 
aquest setembre el període per matricular-se als cursos 
i tallers de la seva vuitena temporada: dansa urbana, 
zumba, salsa, bachata i txa-txa-txa, iniciació a la dansa, 
dansa acadèmica, teatre, teatre musical i cant.

L’Ajuntament de Mollet ja ha publicat la programació de les activitats, cursos 
i tallers que aquest curs es faran als diferents equipaments de la ciutat, i 
la gran novetat és el retorn de la presencialitat. El període d’inscripcions 
comença aquest mes de setembre i inclou activitats esportives, culturals i 
d'expressió artística entre d’altres adreçades a tots els públics.

SANTA MARIA DE MARTORELLES.  

"Pau, mira't aquesta subvenció. 

Creus que podríem fer alguna 

cosa?". Ben semblant a aquesta 
hauria estat la conversa del passat 
febrer que va gestar el festival Gus-
pira entre l'Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles i el mag i pro-
gramador cultural Pau Segalés.

La idea de muntar-hi un festival 
–que se celebrarà aquest cap de 
setmana– ja feia anys que li ronda-
va pel cap, concretament des que 
s'hi va traslladar a viure des de 
Mollet. "Fa uns tres anys que es-

tic vivint aquí, i ja em mirava les 

places i els carrers, enfocant-los 

a com un dia podríem fer-hi al-

gun festival gran".
Ja fa més de mig any que el con-

sistori va advertir una subvenció 
de la Diputació de Barcelona per a 
programacions culturals a pobles 
petits i li van preguntar a Segalés si 
ho podria encapçalar. Amb molt poc 
marge, només dos dies per davant 
per tenir enllestida una proposta, va 
fer-hi mans i mànigues per tenir-ho 
tot: "Em vaig haver d'inventar 

un festival des de zero, enviant 

pressupostos i contactant amb 

tothom en qüestió de dos dies. 

Em vaig trencar el cap, va ser una 

tarda de febrer molt estressant, 

perquè em sortia fum del telèfon, 

però ho vam poder lligar tot".
L'esforç no va ser en va, ja que el 

mes de maig la Diputació va ator-
gar la subvenció al Festival Guspi-
ra, que aquest cap de setmana farà 

gaudir el municipi de Santa Maria 
amb diverses propostes artístiques 
de disciplines ben diferents, i que 
Segalés desitja que sigui només la 
primera edició d'un esdeveniment 
que "hagi vingut per quedar-s'hi".

Els set espectacles
El mateix Pau Segalés farà el tret de 
sortida d'aquesta primera edició 
del Guspira, conjuntament amb el 
Negro Casali, amb Trepitgem Fusta, 
"un parc de jocs de psicomotrici-

tat amb els peus", explica Segalés, 
que tindrà lloc a la pista poliespor-
tiva a partir de les 11 h. Es tracta 
d'una proposta estrenada enguany 
i que aplega l’enginy de Casali per 
crear andròmines de tota mena i de 

la seva faceta de clown i dels dots 
musicals i màgics de Segalés.

Tot seguit, a les 13.30 h tindrà lloc 
la presentació institucional del fes-
tival, a càrrec de Jordi Cuixart, presi-
dent d'Òmnium Cultural. "Com 

a plataforma cultural molt im-

portant de Catalunya, els agrada 

donar suport als petits festivals", 
apunta l'impulsor del Guspira.

Al vespre hi haurà tres propostes. 
Primer serà el mag Pere Rafart, a la 
plaça de l'Església, amb una doble 
sessió (18 h i 19 h). El solsonenc, pre-
mi mundial en cartomàgia a Corea, 
ofereix un xou de màgia còmica amb 
tota mena d'objectes, però entre els 
quals destaquen les cartes.

El seguiran a les 20.30 h al parc 

de la Torrentera La Voodoo Trio. 
Es tracta d'un trio de swing i New 
Orleans jazz, amb Ugnè Daniele 
Reikalaitè (veu i guitarra), Raphaël 
Giraud (piano i acordió) i Naná Ro-
vira (clarinet i clarinet baix), tres ar-
tistes residents a Can Flo que faran 
un recorregut de cançons precioses 
a ritme de swing i jazz tradicional, 
en un directe càlid i explosiu.

Per cloure la primera jornada, 
Mireia Vives & Borja Penalba pro-
tagonitzaran un dels plats forts a les 
22.30 h també a la Torrentera. Els 
valencians presentaran el seu ter-
cer treball, Cançons de fer camí, un 
viatge pels camins que junts han tre-
pitjat al llarg dels últims cinc anys. 
Eclèctics i heterogenis, pintaran 

ARTS ESCÈNIQUES   PAU SEGALÉS IMPULSA AQUEST FESTIVAL QUE AQUEST CAP DE SETMANA COMPTARÀ AMB XOUS MUSICALS, DE MÀGIA I DE CLOWN, ENTRE D'ALTRES

S'estrena el festival Guspira a Santa Maria

l'escenari amb notes de folk, cançó 
d'autor, pop-rock, cabaret gamber-
ro o cobla republicana i feminista.

Diumenge arrencarà amb dues 
activitats al matí. La primera serà 
a les 11 h amb la Societat Coral la 
Fló a la Font Sunyera, "en un esce-

nari natural molt emblemàtic de 

Santa Maria", descriu Pau Segalés. 
En acabar, Jessica Arpin farà gau-
dir els assistents a la pista polies-
portiva amb el seu xou Kalabazi, 
de bicicleta acrobàtica, amb el qual 
representarà la història d'una noia 
que està a punt de contraure matri-
moni, ho té tot previst, però només 
li falta el marit. Tindrà una hora per 
decidir qui serà el seu futur marit i 
l'haurà d'escollir entre dos partici-
pants valents del públic.

La cirereta del pastís la posarà 
el Tortell Poltrona a les 20 h a la 
Torrentera, amb Post-Clàssic, un 
recull dels millors números del 
seu repertori. El carismàtic, ten-
dre, contundent i ferotge Poltrona, 
conquistarà el públic amb la seva 
innata i còmplice humanitat, capaç 
de convertir en creïble la més insò-
lita de les propostes.

Les entrades per als espectacles 
són gratuïtes però s'han de reser-
var a entrapolis.com. L'actuació 
de la Coral La Fló és l'única que no 
requereix entrada, ja que té lloc 
en un espai natural d'accés lliure, 
però es prendran les dades dels 
assistents per complir amb els 
protocols sanitaris. A més, durant 
el festival hi haurà servei de cuina 
sobre rodes al parc de la Torrente-
ra.    SERGIO CARRILLO

s.c.

AL CASAL CULTURAL  Pau Segalés, l'impulsor del festival Guspira, amb la mostra '25 anys sense fronteres'

tortell poltrona

TORTELL POLTRONA  El plat fort del Guspira actuarà diumenge a les 20 h

mireia vives & borja penalba

EN CONCERT  Mireia Vives & Borja Penalba actuaran dissabte a les 22.30 h

Des del cap de setmana passat es pot 

visitar al Casal Cultural de Santa Ma-

ria l’exposició 25 anys sense fronteres, 

una mostra fotogràfica de la feina que 

fa l’ONG Pallassos Sense Fronteres i que 

estarà disponible durant tot el festival. 

L'organització, fundada el 1993 a Sant 

Esteve de Palautordera pel Tortell Pol-

trona i de la qual també en forma part 

Pau Segalés, ha fet més de 500 expedi-

cions a més de 100 països.

MOSTRA '25 ANYS 
SENSE FRONTERES'
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MONTMELÓ. El festival de teatre 

infantil i juvenil de Montmeló, el 

Fitkam, ja té enllestida la progra-

mació de la seva vuitena edició. 

Durant el cap de setmana del 18 

i 19 de setembre es podran veu-

re al municipi del Vallès Oriental 

un total de vint espectacles d'una 

àmplia diversitat de disciplines 

escèniques, des de teatre visual, 

dansa, música, clown, titelles, circ 

o màgia.

En l'edició de 2021, es destaca la 

riquesa en la programació, en una 

aposta pels espectacles de nova 

creació, gairebé el 90% ho són. 

El Fitkam combinarà la presenta-

ció d'espectacles de companyies 

emergents com Teatre Animal, 

Companyia Deliri, Associació Ar-

tística La Banda o Carlos Bianchi-

ni, amb les obres de companyies 

amb una llarga trajectòria dins 

del sector com són Teatre Mòbil 

& Marcel Gros, Tutatis Distribuci-

ons o Addaura Teatre Visual, entre 

d'altres. 

La direcció artística, a càrrec 

de l'Agustí Coll, ha estat l'encar-

regada d'elaborar la graella entre 

més d'un centenar de propostes 

rebudes, amb l'objectiu que tant 

les famílies com els programadors 

puguin gaudir d'una proposta di-

versa, innovadora i de qualitat. 

La darrera edició, l'any 2020, es 

va cancel·lar a causa de l'emergèn-

cia sanitària, i en el seu lloc, es va 

fer un acte simbòlic virtual a la Sala 

Polivalent de Montmeló, on es van 

programar nou espectacles de te-

atre familiar per gaudir en família 

des de casa. 

Enguany, amb les noves dates, 

s'ha treballat per oferir una edició 

adaptada al protocol Covid vigent 

i en unes ubicacions a la mida de 

la normativa. Per aquest motiu, 

l'esdeveniment d'enguany canvia 

algunes  de les seves localitzacions 

habituals. Els espais interiors on 

hi haurà programació són el pa-

velló, el museu municipal i la sala 

polivalent. Mentre que els espais 

exteriors són el centre de formació 

i recursos G2M i l'amfiteatre de la 

Torreta. Per motius sanitaris, en-

guany no hi haurà dinars populars. 

La venda d'entrades al públic 

està oberta al web del festival i 

es tancarà el 17 de setembre; i els 

dies 18 i 19 de setembre de 9.30 h 

a 17 h es podran comprar presen-

cialment al punt d'informació del 

festival, situat a l'Ajuntament de 

Montmeló.

Com en edicions anteriors, el 

preu de l'entrada és de 3 euros 

per als adults i 2,5 euros per als 

ARTS ESCÈNIQUES  S'HI PODRAN VEURE UNA VINTENA D'ESPECTACLES DURANT EL CAP DE SETMANA DEL 18 I EL 19 DE SETEMBRE EN CINC UBICACIONS DIFERENTS

ADDAURA TEATRE VISUAL  Faran un espectacle per entrar en l’imaginari del pintor suís surrealista Paul Klee

fitkam
menors de 18 anys. Els infants de 

0 a 3 anys gaudiran d'una entrada 

gratuïta sempre que no ocupin se-

ient. El Fitkam tindrà abonaments 

de 6 entrades a un preu de 12 eu-

ros, per un mateix espectacle o per 

diferents. D'altra banda, fins al 12 

de setembre, els programadors i 

programadores culturals poden 

sol·licitar les seves invitacions a 

través del web del festival.

El Fitkam l'organitza l'Ajunta-

ment de Montmeló amb el suport 

de la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona.

Els vint espectacles
Vint seran els espectacles que es 

podran gaudir al Fitkam. Per dis-

sabte 18 hi ha programat: Com gat 

i gos, de Teatre animal (11 h); Cua 

de rata, de la Cia. Ton Muntané 

(11 h i 12.15 h); Tentempie, de la 

Montmeló torna a acollir el festival 
de teatre infantil i juvenil Fitkam

Cia. Penélope y Aquiles (12 h); Pi-

ano clown concerto, de Carlos Bi-

anchini (12.15 h); Elmer, l'elefant 

de colors, de Tutatis Distribucions 

(13.20 h); Tempus, d'El que ma 

queda de teatre (16.30 h); La ra-

teta Martina i el ratolí Serafí, de la 

Companyia Deliri (16.30 h i 18 h); 

Giramondo, d'El negro y el flaco 

(17 h); Galetes de formatge, de Txo 

Titelles (18 h); Absurditties, de la 

Cia. Mortelo & Manzani (18.15 h); 

i Remember Show, de Teatre Mòbil 

& Marcel Gros (19.20 h).

Diumenge 19 de setembre es 

representaran els següents nou 

espectacles: La Different Or-

questra, de l'Always Drinking 

Marching Band (11 h); Circ, de la 

Companyia Jordi Bertran (12 h i 

16.30 h); Les vacances de Madame 

Roulotte, de la Cia. La Bleda (12 

h); El circ dels imposibles, del Mag 

Stigman (12.15 h); Klé, d'Addaura 

Teatre Visual (13.20 h); La Mama 

dels arbres, de Fes-t'ho com vul-

guis (16.30 h); Naguis & Bobas, de 

la Cia. Boris Ribas (18 h); El me-

ravellós viatge de la Lea, de l'Asso-

ciació Artística La Banda (18 h); i 

Imagina, de Milnotes (19.20 h). 

MOLLET. Abans que tornin les clas-

ses, el Museu Abelló organitzarà 

la setmana vinent un casal artís-

tic per a infants. Concretament 

s'adreça a canalla d'entre 6 i 12 

anys (educació primària) i té un 

preu de 40 euros.

Sota el nom de Taller d'art con-

temporani, s'impartirà del dilluns 

6 al divendres 10, de 10 h a 13 h, 

i els participants descobriran i 

experimentaran al Museu Abelló 

sobre aquesta expressió artística 

a partir d’activitats plàstiques i 

manualitats.

Les inscripcions es poden fer 

fins a aquest divendres, trucant al 

93 544 50 99 o enviant un correu 

electrònic a museuabello@mollet-

valles.cat.  

El Museu Abelló 
fa un casal d'art 
contemporani

ART   COMENÇA DILLUNS I S'ADREÇA A ALUMNES DE PRIMÀRIA

museu abelló

ART  Els participants experimentaran amb l'art contemporani

dissabte 4

diumenge 5

divendres 3

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

Nuvolositat abundant, amb 

risc d’algun ruixat, i amb 

temperatures que pujaran 

lleugerament respecte ahir.

Continuaran els  núvols, 

sobretot al matí, potser 

encara amb algun ruixat de 

matinada, i temperatures 

que continuaran pujant.

Cel serè pràcticament 

tot el dia. Al vespre, aug-

ment dels núvols alts per 

ponent, i temperatures 

encara més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 26 30ºC 18ºC 28ºC - 27 km/h SSW

DIVENDRES, 27 30ºC 22ºC 28ºC - 29 km/h SE

DISSABTE, 28 27ºC 22ºC 24ºC - 29 km/h ESE

DIUMENGE, 29 26ºC 21ºC 24ºC - 32 km/h SE

DILLUNS, 30 25ºC 18ºC 24ºC - 19 km/h E

DIMARTS, 31 27ºC 20ºC 24ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 1 26ºC 19ºC 25ºC 0,2 24 km/h E

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



dv, 3 setembre 2021 23

Tradicions i Costums organitza 
el 78è Aplec de la Sardana

MOLLET. L'entitat local Tradicions i 

Costums celebra aquest divendres 

el 78è Aplec de la Sardana de Mollet. 

Serà a la pista exterior del pavelló 

Riera Seca a partir de les 18 h i amb 

les cobles la Jovenívola de Sabadell 

i la Mil·lenària, Fidelíssima Vila de 

Perpinyà. Per assistir-hi cal reser-

var les entrades per WhatsApp al 

número 600 28 00 97 (Marina), 

trucant al 935 70 19 60 (Albert) o el 

mateix dia de l'actuació a l'entrada.

La pandèmia va frustrar l'any 

passat aquesta 78a edició, i en-

guany l'entitat l'ha pogut tornar a 

programar. Els vallesans interpre-

taran D'un gran mestre a Besalú, 

L'aplec del cafè, Abraça'm, Rialle-

tes, Vella amistat, Mans enlaire,  

L'Enric i la Montserrat i Som-hi, que 

s'acaba!. Els de la Catalunya nord 

tocaran Tarda de juny a la Gavarra, 

L'un i l'altre, A la Feli, Cobla d'ar-

gent, La tia Roseta, Mar i Palmeres, 

Una d'empenta i La sardana de les 

bruixes. A més, interpretaran con-

juntament L'aplec de Mollet. 

POPULAR   TINDRÀ LLOC AQUEST DIVENDRES AMB LA JOVENÍVOLA DE SABADELL I LA MIL·LENÀRIA

EL 2019  Durant el darrer Aplec de la Sardana, celebrat fa dos anys al parc de Can Mulà, amb la tradicional ballada

tradicions i costums

S'ajorna per segon 
any consecutiu 
la Vila Gitanera 
Montblanc
BAIX VALLÈS. L'Agrupació del Ball 

de Gitanes del Vallès ha tornat a 

ajornar, per segon any consecutiu, 

la Vila Gitanera Montblanc.

Així ho han explicat en un co-

municat publicat a l'agost, que ar-

rencava dient: "L'any passat con-

juntament amb l'Ajuntament de 

Montblanc preníem la decisió 

de l'ajornament de la Vila Gita-

nera Montblanc 2020 un any, 

amb l'esperança que la situació 

de la Covid-19 hagués millorat 

i poguéssim gaudir-la el 2021 

sense restriccions".

Tanmateix, com que l'evolució 

de la pandèmia "millora més a 

poc a poc del que voldríem" i 

després de consensuar-ho amb el 

consistori montblanquí, entitat i 

Ajuntament han acordat ajornar 

novament la Vila Gitanera Mont-

blanc 2021 fins a l’any vinent. 

Concretament s'ha programat 

pels dies 1 i 2 d'octubre de 2022 

i caldrà esperar a veure quin és el 

context de la pandèmia per saber 

si, per fi, a la tercera es podrà ce-

lebrar.  

Es reprèn el 
Mercadet de 
Col·leccionistes, a 
l'avinguda Llibertat
MOLLET. L'Associació de Col·leccio-

nistes de Mollet i Comarca tornarà 

aquest diumenge als carrers de la 

ciutat amb el seu tradicional mer-

cadet de col·leccionistes i brocan-

ters. Però ho farà en una nova ubi-

cació, canviant el carrer Barcelona 

i la Rambla per l'avinguda Lliber-

tat, davant del Mercat Municipal. 

La ubicació s'havia de canviar per 

adequar-se a les distàncies exi-

gides en el context de pandèmia. 

"La primera ubicació que em 

donava l'Ajuntament era la pis-

ta coberta del Riera Seca, però 

allà el diumenge no hi va ningú 

a passejar", explica Montserrat 

Cabarrocas, presidenta de l'asso-

ciació, qui va sol·licitar l'avinguda 

Llibertat, tenint en compte que la 

vorera és molt ampla.

Després d'un any i mig d'aturada 

de l'activitat, ara volen reprendre el 

mercadet de cada primer diumen-

ge de mes (de 9 h a 14 h). Amb una 

trentena de parades, s'hi pot trobar 

monedes, segells, mussols, discs de 

vinil, CDs, pel·lícules o llibres de se-

gona mà, entre molts d'altres.  

Ens trobaràs a:

BONA FESTA MAJOR!

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

Bona Festa Major!
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Autoestima és sinònim de felicitat

Ningú pot emetre un judici més poderós i 

condicionador respecte de la nostra vàlua 

com nosaltres mateixos. Tant si ens auto-

enviem una valoració positiva, com si ens 

imprimim una de negativa, tenim el mateix 

poder autocondicionador.

Si decidim confiar en nosaltres, podem 

obrir les portes per connectar-nos amb qui 

som realment, amb les nostres capacitats 

més internes i valuoses, i ens facilitarem 

una evolució positiva.

L'autoestima és veure'ns a nosaltres ma-

teixos com a éssers capaços de viure les di-

ferents experiències que ens aporta l'exis-

tència, i mereixedors de benestar i felicitat.

L'autoestima és confiar en nosaltres, ja 

que és vital per sobreviure al nostre ego 

mentider i distorsionador. No estimar-nos 

és el pitjor dels costums possibles.

Aconseguir confiar en nosaltres requereix 

connectar amb la nostra consciència, i per 

poder confiar, ens cal activar la nostra vo-

luntat fent ús de la ment i la intuïció. Podem 

escollir pensar o no pensar; podem obrir o 

tancar la clau de pas a la nostra consciència, 

però depenent de la tria que fem, aconsegui-

rem, o no, sentir-nos en pau amb qui som.

Quan decidim veure i reconèixer, estem 

donant suport a la nostra autoestima. Però 

si optem per fugir de la realitat, disfres-

sar-la, encapsular-la o amagar-la, aleshores 

agredim la nostra autoestima i la debilitem.

L'autoestima no acostuma a ser present de 

forma automàtica, sinó que cal treballar-se-la 

de forma conscient i continuada. No s'obté 

només dient-nos paraules boniques, ni obte-

nint un gran èxit. Requereix obrir els ulls i ser 

sincers vers allò que descobrim dins nostre.

Evidentment, es tracta d’una feina, però 

com em va dir un dia una gran persona, tot 

un savi, "tenim tota l'eternitat per apren-

dre!". Així doncs, per què no donar-nos el 

privilegi d'obrir la nostra llum interna i tre-

ballar des de dins i cap als altres? Ben segur, 

res a perdre i molt a guanyar. Consciència i 

autoestima =  benestar i felicitat, segur!

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)
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Lledons i Murtrons, les novetats de la 
competició de les colles martorellesenques

Les colles de festa major de Mar-

torelles reprenen enguany la com-

petició, després que l'any passat 

l'haguessin de suspendre per la 

pandèmia. Hi tornen amb nove-

tats, tant pel que fa a les partici-

pants com a les proves.

D'entrada, Lledons i Murtrons 

s'afegeixen a la resta de colla, Ceda 

el vaso, Iluminaos, Los ciervos i Els 

imparables. A més, la novetat a les 

proves és que la donació de sang 

(dijous 9 de setembre de 10 h a 14 h 

i de 17 h a 21 h al Safareig) s'afegeix 

com una nova prova puntuable.

De proves puntuables –totes 

obertes a la participació de la ciu-

tadania– també n'hi haurà els dies 

5, 10, 11 i 12. Aquest diumenge 

la seu de les tres activitats serà el 

parc de Can Sunyer. A les 10 h hi 

haurà làser tag; a les 12 h serà el 

torn del paintball; i a les 13.30 h 

arrencarà l'arrossada popular. Hi 

haurà paella per a tothom i con-

curs de sangria i de postres.

Divendres 10 hi haurà dues pro-

ves més a Can Sunyer: una gimca-

na familiar a les 19 h i el bingo mu-

sical a les 20 h. El tobogan aquàtic 

del carrer Comerç (d'11 h a 14 h) 

i els jocs cooperatius a les pistes 

de Carrencà (19 h) seran les dues 

proves de la jornada de la Diada.

Diumenge 12 clouran la compe-

tició amb les tres darreres proves. 

A les 8 h hi haurà la despertada, al 

camp de futbol, amb xocolata amb 

xurros per als participants. L'Era 

Jove acollirà a les 18 h una darrera 

prova i a les 19 h s'hi farà el visi-

onat dels libdups de les colles. A 

les 19.30 h arribarà el moment de 

conèixer la colla guanyadora de la 

festa major de Martorelles 2021.  

LOS ILUMINAOS  Els darrers guanyadors de la competició celebren enguany els seus 10+1 anys

aj. martorelles

La donació de sang s'afegeix com a prova puntuable al concurs de sangria i postres o al paintball entre d'altres

El 43è aplec de la sardana 
engega la programació
La festa major de Martorelles ar-

renca aquest dissabte amb el 43è 

aplec de la sardana, que se celebra-

rà a les 21 h al pati de la masia de 

Carrencà, amb les cobles Sant Jordi 

Ciutat de Barcelona i Ciutat de Gi-

rona. Per assistir a aquesta activi-

tat, que porta per nom De Nit i a la 

Fresca i que està organitzada per la 

Joventut Sardanista de Martorelles 

cal reservar les entrades, gratuïtes, 

trucant per telèfon o enviant un 

WhatsApp al 616 18 00 75.

La cultura popular també serà 

present al llarg de la programació, 

amb diferents esdeveniments. El 

dia 9 a les 22 h hi haurà a la plaça 

El·líptica havaneres i rom cremat 

amb Port Bo, en una activitat en 

què col·labora l'Escola Orfeònica 

de Martorelles i per a la qual cal 

pagar 1 euro d'entrada.

El diumenge 12 a les 18 h el Ball 

de Gitanes de Martorelles faran una 

ballada a la baixada del mercat, a 

Carrencà. I la festa clourà el mateix 

diumenge a les 22 h amb el castell 

de focs que es podrà veure des de 

Carrencà, Can Sunyer i Les Vinyes.

Una Diada festiva
La Diada de Catalunya acostuma a 

ser festiva a Martorelles. A les 11 h, 

la plaça de la Sardana n'acollirà l'ac-

te institucional;  i per a les 12.30 h la 

Joventut Sardanista ha organitzat 

una ballada amb la Cobla Selvatana 

a la plaça de l'Ajuntament. L'Or-

questra Selvatana també actuarà 

el mateix dissabte a la tarda (19.30 

h) a la plaça El·líptica. Al vespre 

(21.30 h), els protagonistes seran 

el Grup de Diables Llamps i Trons 

de Martorelles que, conjuntament 

amb el Moll Fer de la Colla dels Tor-

rats de Mollet, faran un correfoc de 

lluïment a la baixada del mercat.  

La majoria d'activitats requereixen en-

trada prèvia, que es poden adquirir a 

martorelles.cat/entrades. Gairebé totes 

les activitats són gratuïtes, però n'hi ha 

algunes que tenen un preu d'un euro.

RESERVA D'ENTRADES

Festa Major

9,10,11 i 12 de setembre 2021
Martorelles  
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El dijous 9 de setembre tindrà lloc 

el pregó de la festa major de Mar-

torelles, que anirà a càrrec de les 

usuàries del Centre de suport a 

la llar i dels membres del Consell 

Jove. El consistori els ha escollit 

per ser "els col·lectius més cas-

tigats per la pandèmia", tal com 

explicava la regidora de Cutlura, 

Mònica Garcia, en la presentació 

del programa, el passat juliol.

Tot plegat començarà a les 18 

h a l'Ajuntament amb la rebuda 

institucional dels pregoners. Mitja 

hora després arrencarà l'especta-

cle itinerant Zeppelin, a càrrec de 

la companyia La Baldufa, que ani-

rà des del consistori fins a Carren-

cà. Allà, a les 19.30 h tindrà lloc el 

pregó institucional de la festa, així 

com el de les colles de Martorelles. 

En acabar, Llamps i trons protago-

nitzaran una mascletada a les pis-

tes de Carrencà.

Aprofitant l'avinentesa, l'espai 

acollirà diverses activitats més per 

allargar la festa fins a la nit. La pri-

mera serà a les 20 h, amb la inau-

guració de l'exposició de la cultu-

ra popular del municipi, al Celler, 

amb la participació de les següents 

associacions: Agrupació Ball de 

Gitanes de Martorelles, Confraria 

la Santa Espina, Armats i Vestes 

de Martorelles, Escola Orfeònica 

de Martorelles, Gegants de Mar-

torelles, Grup de Diables Llamps 

i Trons,  Joventut Sardanista de 

Martorelles i Unión Cultural Anda-

luza de Martorelles.

Per últim, a les 22 h serà el torn 

de l'improshow d'Improderadas, 

qui sempre garanteixen un espec-

tacle diferent, dinàmic i fresc.  

El Centre de Suport a la Llar i el 
Consell Jove, pregoners d'enguany

la baldufa

'ZEPPELIN'  La cercavila de La Baldufa acompanyarà els pregoners de l'Ajuntament fins a Carrencà

La cercavila 'Zeppelin' farà la prèvia del pregó i Improderadas hi actuaran a la nit

ESPORTS

Petanca, futbol, 
karate, motocròs i 
bàsquet, presents 
a la gresca

Si les festes majors són sinònims 

de retrobament, de gaudir i de 

compartir, l'esport tampoc no hi 

pot faltar. Diverses pràctiques 

esportives tindran el seu paper al 

llarg d'aquesta programació, co-

mençant per la petanca. El Club 

Petanca Martorelles Pruneres 90 

organitzarà divendres 10 a les 18 

h al parc de Can Sunyer el torneig 

de petanca.

Per a la Diada de Catalunya hi 

haurà partits de futbol dels equips 

del CF Martorelles, així com un 

torneig de karate a càrrec del Club 

Karate Martorelles, que tindrà 

lloc de 16.30 h a 18.30 h al pave-

lló municipal. I el diumenge 12 hi 

haurà nous partits de futbol del CF 

Martorelles, així com partits dels 

equips de la UE Bàsquet Martore-

lles. Però, a més, els Amics Moto-

club Martorelles faran a partir de 

les 9 h al circuit de motocròs la 

Lliga Catalana Interprovincial de 

nens 2021, amb diverses categori-

es participants. 

El cartell d'enguany ha estat 

obra del dissenyador gràfic 

David Gutiérrez, un noi de 36 

anys, veí de Barcelona, que 

va idear el cartell pensant en 

transmetre "alegria" i que 

"l'estiu seria una mica millor 

del que és ara". En Pau i na 

Caterina, els gegants de Mar-

torelles, són els protagonistes 

d'aquest cartell que ja llueix 

arreu del municipi.

Aquesta ha estat la primera 

vegada que el dissenyador s'ha 

presentat al concurs del cartell 

de festa major de Martorelles –

que enguany celebrava la seva 

vuitena edició– i el premi que 

ha guanyat està remunerat 

amb un import total de 1.000 

euros. Aquests diners es distri-

bueixen de la següent manera: 

300 euros pel disseny del car-

tell i 700 euros pel disseny i 

maquetació del fulletó del pro-

grama, disseny de la pancarta 

i disseny dels anuncis per a la 

premsa escrita.  

En Pau i na Caterina, 
protagonistes del cartell

EL DISSENY HA ESTAT OBRA DEL BARCELONÍ DAVID GUTIÉRREZ

aj. martorelles

DAVID GUTIÉRREZ  Amb el seu cartell de festa major
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Quim Masferrer homenatja 
el públic amb l'espectacle 
'Bona gent' a la plaça El·líptica
Les restriccions per la Covid no 

han fet aturar un dels espectacles 

que més ha girat per terres catala-

nes en els darrers mesos malgrat 

la pandèmia. Es tracta del muntat-

ge Bona gent, del popular actor i 

director Quim Masferrer, que ha 

portat a múltiples racons del terri-

tori aquesta mena d'spin-off del ce-

lebradíssim programa El foraster, 

de TV3. Manllevant part de la po-

pular frase que feia servir per tan-

car cada programa "Sou molt bona 

gent!", Masferrer vol, amb aquesta 

proposta, fer un homenatge a un 

dels grans oblidats però "peça 

clau" del teatre: el públic. 

La plaça El·líptica serà el pròxim  

diumenge 12 de setembre a les 20 

h, l'escenari del plat fort teatral 

d'aquesta festa major martore-

llesenca. Amb Bona gent, Masfer-

rer presenta un espectacle únic i 

diferent a cada població que visita 

perquè es nodreix de les històries 

del públic que aquella nit es troba 

al pati de butaques –sigui d'un 

teatre o d'una plaça. 

Masferrer explota 

la capacitat que té 

d ' e m p a t i t z a r 

amb el públic 

i el fa protago-

nis-

ta de l'espectacle. A baix, a platea, 

entre els espectadors, improvisa 

tota una dramatúrgia que extreu 

de les anècdotes i experiències dels 

espectadors que el van a veure i 

comproven les taules d'aquest ac-

tor excom-

ponent del també exitós 

trio Teatre de Guerrilla, que, 

nit rere nit, omple les plate-

es dels teatres i que, a dues 

setmanes de la seva actuació 

a Martorelles, ja ha exhaurit 

les entrades.    

ARTS ESCÈNIQUES  EL MEDIÀTIC ACTOR ÉS EL PLAT FORT DE LES PROPOSTES TEATRALS DE LA FESTA MAJOR MARTORELLESENCA

El muntatge es construeix a
partir de les vivències que 
el còmic extreu d'entre el

públic que es troba a platea

GALIOT I PAU SEGALÉS PORTEN LES SEVES 
INSTAL·LACIONS INTERACTIVES PER A INFANTS

Espectacle de carrer amb contes dins un camió

■ Entre les propostes del programa festiu, 
es poden trobar dues instal·lacions d'artis-
tes de proximitat i dedicades als menuts i al 
públic familiar. D'una banda, la companyia 
Galiot Teatre de Sant Fost, muntarà dissabte 
11 de setembre a l'Era de la masia de Carren-
cà el seu Giravolta Titelles, un antic carrusel 
d’època que, en comptes de cavallets, porta 
teatrets autòmats amb tot de contes clàs-
sics com a protagonistes. Els infants po-
dran descobrir el que mou cada mecanisme 
–construïts tots amb material reciclat pel 
titellare Jordi Monserdà– i manipular-los.
I si dissabte els titelles seran protagonistes, 
diumenge 12 serà el torn de la proposta Trepitgem 

fusta, del mag Pau Segalés i el clown Negro Casali, 
que presenten una instal·lació interactiva per jugar 
amb els peus sobre fusta.

■ Nanna, interpretada per l'actriu Anna Roca, i el seu company, l'actor montmeloní Jordi Gilabert, són dos 
imaginautas que recorren el món en un camió per explicar un secret. Aparquen en totes les places i carrers 
per compartir allò que porten dins de la caixa del camió i descobrir el conte desplegat més gran de món. 
L'espectacle El secret de la Nanna es podrà veure divendres 10 a la tarda a l'Era de Carrencà.

bàsquet sant gervasi
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Del flamenc de Las Migas al folk rock d'Ebri 
Knight, amb la bateria local Laia Anglada

darrere i de tot aquell que vol 

canviar el món". Els Ebri han tret 

nou disc aquest 2021, Carrer, que 

els espectadors podran gaudir a 

Martorelles. 

Tres vermuts musicals
No només als vespres hi haurà 

concerts, sinó que per als migdies 

(12 h) s'han preparat tres vermuts 

musicals al pati de la Masia de Car-

rencà. El primer serà divendres 

10, amb 2 Princeses Barbudes, que 

fan cançons pop amb instruments 

petits i de joguina i amb lletres "di-

vertides, imaginatives, plenes 

d’humor i lliures de moralis-

mes" adreçades tant a petits com 

a grans.

Frecuencia Bandarra, grup que 

assaja a Martorelles, protagonitza-

rà el vermut de dissabte amb el seu 

directe rock-blues i rumba canalla 

fent les millors versions de Sabina, 

Extremoduro, Barricada o Fito, i 

fins i tot de Raimundo Amador i 

Kiko Veneno. Per últim, el darrer 

vermut musical serà diumenge i 

anirà a càrrec d'Alejandro Delgado 

Jazz trio.  

Versión Imposible i Seyka seran els altres 

protagonistes dels concerts nocturns

2 Princeses Barbudes, Frecuencia Bandarra

i un trio de jazz faran els vermuts musicals

las migas

LAS MIGAS  Actuaran divendres a les 21.30 h al pati de la Masia de Carrencà

ebri knight

LAIA ANGLADA  La bateria martorellesenca tocarà dissabte a casa amb Ebri Knight

El cap de setmana vinent Marto-

relles s'omplirà de música, espe-

cialment les nits del divendres 

10 de setembre i del dissabte 11. 

Divendres hi haurà tres propostes 

en diferents espais del municipi. A 

les 21 h, les Colles de Festa Major 

faran una sessió de dj per a joves al 

parc de Can Sunyer.

Mitja hora més tard arrencarà 

al pati de la Masia de Carrencà el 

concert de Las Migas, un dels prin-

cipals atractius musicals d'aques-

ta programació. Aquest grup amb 

el flamenc més femení, valent i 

alegre del panorama es defineix 

com a "quatre dones músiques, 

guerreres i viatgeres". Els espec-

tadors gaudiran, entre d'altres, 

dels temes del nou disc, Cuatro, 

que incorpora textures electròni-

ques alhora que es retroben amb 

les sonoritats flamenques dels 

seus inicis. Amb tot, Las Migas ce-

lebren més de quinze anys sobre 

l'escenari amb un espectacle que 

vol retre homenatge a totes les que 

alguna vegada van ser Migas i les 

que algun dia ho seran.

Per acabar la nit, un clàssic de 

les darreres festes baixvallesanes: 

Versión Impossible. El showman 

David Moreno presentarà el seu 

projecte musical acompanyat per 

cinc grans músics amb qui rendi-

ran tribut a diferents artistes de 

totes les èpoques i estils. Fito, Dani 

Martin, Shakira, Julio Iglesias, Ca-

milo Sesto, Eros Ramazzotti, Louis 

Armstrong o Estopa en seran al-

guns; però les espurnes de la mú-

sica urbana del moment tampoc 

hi faltaran en un xou amb molt hu-

mor i una constant interacció amb 

el públic.

Pel que fa a dissabte, el pati de la 

Masia de Carrencà acollirà a partir 

de les 22 h un doble concert amb 

aroma local. Els primers a actuar 

seran Seyka, qui ja es van estrenar 

a Martorelles el juny a la Festa de 

Primavera de Can Sunyer. Els vuits 

joves músics portaran a Carrencà 

l'essència del reggae més jamaicà.

Tot seguit serà el torn per a un 

altre dels plats forts de la festa, 

Ebri Knight, del qual en forma part 

la martorellesenca Laia Anglada a 

la bateria des del febrer del 2020. 

La banda de folk rock explica que: 

"Des del principi ens hem arre-

lat a les melodies que sortien 

del nostre poble, als instru-

ments tradicionals i a les veus 

populars que han sonat des de 

fa segles pels carrers de la Cata-

lunya folklòrica". Alhora reivin-

diquen que "allò popular no pot 

deixar de ser enèrgic i el folk té 

tota la força del poble que té al 

dani lopez

SEYKA  Tornaran a tocar a Martorelles, d'on són alguns dels seus membres

Popular

La trobada de motos antigues és un clàs-

sic de la programació. Enguany tindrà 

lloc aquest diumenge a partir de les 9 h 

al pati de Carrencà. L'entrada és gratuïta, 

però cal inscriure's mitjançant el telèfon 

629 43 79 48. La Caminada de Festa Ma-

jor, en la qual col·labora Trotacamins, 

també és una de les tradicionals. En 

aquest cas tindrà lloc diumenge 12 a les 

9 h i sortirà de la pista annexa del pavelló.

TROBADA DE MOTOS 

ANTIGUES I CAMINADA
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