
POPULAR  LES ENTITATS DE CULTURA POPULAR TORNEN AMB EL SEU MÀXIM ESPLENDOR A LA FESTA MAJOR MONTMELONINA  22 i 23

Arrenca la gresca d'estiu, que 
recupera el format habitual

CORREFOC  Els diables montmelonins van ser un dels grans protagonistes de la revetlla de Sant Joan, omplint de foc el carrer d'Antonio Machado  28

DIABLES MONTMELÓ

MOBILITAT

L'estació de tren i el 
pavelló ja compten
amb un aparcament
per a patinets  14

CULTURA

La cantautora local Marta 
Shanti publica 'Avui és ahir', 
una cançó que formarà 
part del seu futur disc  31

CONVIVÈNCIA

El plenari acorda per 
unanimitat engegar un 
procés per regular l'ús de 
la pirotècnia al poble  14

GENT GRAN

L'Ajuntament preveu que 
es reprenguin les obres 
de la residència a fi nals 
del mes d'agost  8

ESPURNES DE SANT JOAN

 Edició Especial Impresa 1 juliol 2022

ESPORTS

DANIEL ROSA, NOU 
ENTRENADOR DEL CLUB
DE FUTBOL MONTMELÓ  26

MUNICIPALS 2023

MARCEL COMAS SERÀ EL CANDIDAT DE CANVIEM, 
DESPRÉS QUE MANILS HAGI ENCAPÇALAT LA 
LLISTA DEL PARTIT DES DEL 2011 16

DIARI DE MONTMELÓ I BAIX VALLÈS

sommontmelo.cat



DV, 1 JULIOL 20222

MOBILITAT L'AJUNTAMENT LICITA LES OBRES AMB UN PRESSUPOST DE POC MÉS D'UN MILIÓ D'EUROS, QUE FINANÇARAN ELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

La reurbanització de 
l'entorn de l'església 
expulsarà els cotxes i 
prioritzarà els vianants

MOLLET DEL VALLÈS.  La reurbanit-
zació de l'entorn de l'església de 
Sant Vicenç ja té projecte construc-
tiu definit i fons per finançar-se. El 
pla, que s'arrossega fa anys i que ja 
es preveia a l'anterior Pla de Mo-
bilitat de Mollet, pretén crear una 
plataforma única que guanyi espai 
per als vianants, eliminar tots els 
espais d'aparcament (una trentena 
de places de zona blava) i limitar 
la circulació de vehicles als del veï-
nat. La previsió és adjudicar l'obra 
abans de finals de novembre.

El projecte per vianalitzar l'en-
torn de l'església actuarà als carrers 
d’Espanya, de Pere Ramon, de l’Es-
glésia i de Sant Oleguer, en total una 
superfície de 2.370 m², actualment 
ocupada principalment per carrils 
de circulació i places d'aparcament, 
voreres estretes i poc arbrat.

L'objectiu de la reurbanització 
és "dignificar un espai de gran 

centralitat, formalitzant una 

plataforma única que guanyi 

espai pels vianants i millori la 

imatge del conjunt", apunten els 

redactors del projecte. Així doncs, 
amb la finalitat de prioritzar el vi-
anant i els desplaçaments a peu, la 
proposta elimina tot l’aparcament 
existent, disminueix el trànsit ro-
dat a vehicles de pas exclusiu per 
a residents (als seus pàrquings pri-
vats) i dificulta la circulació de la 
resta de vehicles amb la instal·lació 
d’una càmera de control de trànsit 
a la cantonada del carrer d'Espanya 
amb l’avinguda de Jaume I.

A més, per potenciar la socialit-
zació dels vianants a la via pública, 

s'establiran tres àrees verdes de 
relació, una a l'entrada del carrer 
d'Espanya des de Jaume I, amb tres 
grans parterres i banc i cadires; una 
altra davant l'accés al Centre Cultu-
ral la Marineta, i una altra davant 
de l’església, on es crearà una petita 
placeta, una gran àrea d’ombra per 
l’estiu, mantenint l’arbrat existent, 
amb la plantació d’un til·ler i col·lo-
cant bancs i cadires.

El projecte planteja un augment 
del verd urbà de l’espai públic, 
i a banda de mantenir la vegeta-
ció existent, s’afegeixen diferents 
línies d’arbrat per garantir-hi el 
confort a l’estiu.

El pressupost de la licitació és 
d'1.057.318,68 euros, i el termini 
d’execució és de cinc mesos. Les 
previsions municipals són poder 

ÀREA D'EXPECTATIVA 
ARQUEOLÒGICA
■ L'entorn de l'església és una àrea 
d'expectativa arqueològica on es 
podrien trobar elements del passat 
molletà. Al ple, Junts va reclamar que es 
facin les prospeccions arqueològiques 
necessàries perquè no es perdin 
aquestes possibles troballes. "Si es 

troben elements que siguin visibles i 

quedin com a testimoni de l'antiguitat 

de la nostra ciutat", deia el regidor Joan 
Daví. L'alcaldessa assegurava que se 
seguiran tots els protocols requerits.

ZONA D'ACTUACIÓ
· 2.370 metres quadrats
· Carrers d’Espanya, de 
Pere Ramon, de l'Església 
i de Sant Oleguer

L.ORTIZ

ENTORN Els carrers que envolten l'església disposen actualment d'una trentena de places de zona blava

adjudicar l'obra abans de finals 
del mes de novembre. 

EN PORTADA
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MOLLET DEL VALLÈS. La reurbanitza-

ció de l'entorn de l'església, forma 

part del paquet de mesures pre-

sentat per l'Ajuntament de Mollet 

al pla d'ajudes dels fons europeus 

Next Generation, dins el programa 

de subvencions per a la implanta-

ció de zones de baixes emissions a 

les ciutats. En total, la Unió Euro-

pea aportarà 2,1 milions d'euros 

a l'Ajuntament de Mollet per a les 

quatre actuacions que fomenten 

la mobilitat sostenible i aposta per 

la qualitat de l'aire. Concretament, 

els fons es destinaran a l'execució 

de les mesures del Pla Director 

de la Bicicleta; mesures per a la 

Els Next Generation finançaran 
connexions de carril bici i la  
creació de carrers de convivència  

LA UNIÓ EUROPEA APORTARÀ 2,1 MILIONS D'EUROS A L'AJUNTAMENT DE MOLLET PER FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE I L'APOSTA PER LA QUALITAT DE L'AIRE

Descarbonització

A més de l'execució de mesures del Pla 

director de la bicicleta, de la millora de 

l'accessibilitat al carrer i de la reurba-

nització de l'entorn de l'església, els 

fons Next Generation també subven-

cionen actuacions que afavoreixin la 

descarbonització del transport públic. 

A Mollet, les ajudes europees també 

serviran per a l'adquisició d'un auto-

bús elèctirc per a la flota de transport 

col·lectiu. El pressupost de l'actuació 

és de mig milió d'euros.

AJUTS PER 
ADQUIRIR UN 
AUTOBÚS ELÈCTRIC

LES OBRES S'HAN 
D'ADJUDICAR ABANS 
DEL 30 DE NOVEMBRE

n En les darreres setmanes s'han 

anat licitant els diversos projectes que 

comptaran amb subvenció dels fons 

europeus, que marquen que la data 

límit per a l'adjudicació de les obres en 

tots els casos és el 30 de novembre. Un 

cop estiguin adjudicades, es podran 

començar les obres. La previsió de 

l'Ajuntament és començar amb la 

reurbanització de l'entorn de l'església 

de Sant Vicenç.

millora de l'accessibilitat a la via 

pública, i l'adquisició d'un autobús 

elèctric per a la flota de transport 

públic de la ciutat.

Connexions per a bicis
Un dels projectes que se subvenci-

onarà serà l'execució de mesures 

del Pla director de la bicicleta. En 

aquest sentit, el projecte més cos-

tós, amb un pressupost d'actuació 

de 760.294 euros, és la implanta-

ció del carril bici segregat a l'avin-

guda Rivoli. Es reurbanitzarà la 

mitjana enjardinada per conver-

tir-la en un carril bici bidirecci-

onal, en el tram entre el carrer 

Sabadell i l'accés a l'aparcament 

del camp de futbol municipal dels 

Germans Gonzalvo, que estarà 

segregat i protegit per peces de 

brodó i parterres enjardinats a 

tots dos costats. A la zona de la ro-

tonda, el carril s'implementarà de 

manera unidireccional –part per 

la part superior i part per la infe-

rior– per facilitar la connectivitat i 

la seguretat en aquest punt. El ter-

mini d'execució de la construcció 

del carril és de sis mesos.

També es preveu l'ampliació i 

connexió de carrils bici al polígon 

de Can Magarola. En concret, es 

connectaran els dels carrers de 

Facundo Bacardí i Massó, d'Oc-

tavi Lecante, del Ferro, de Claudi 

Arañó i Arañó, del Rec de Dalt i 

del Coure i l'avinguda de Can Ma-

garola. El cost en aquest cas és de 

49.316 euros i el termini d'execu-

ció de tres mesos.

    

Pacificar la circulació
La tercera mesura dins el progra-

ma d'execució del Pla director de 

la bicicleta és la creació de carrers 

de convivència a diversos punts 

de la ciutat. L'objectiu de l'actu-

ació és pacificar la circulació re-

baixant la velocitat als carrers on 

s'ha considerat que la bicicleta i 

la resta de vehicles comparteixen 

calçada. El porejcte defineix la 

reurbanització de dotze encreua-

ments amb plataformes elevades 

a nivell de la vorera i senyalització 

amb pintura amb els pictogrames 

de velocitat màxima 30 km/h, pic-

togrames de bicicletes i sharrows 

(fletxes d'inidcacció de sentit) a 

les entrades, creuaments i sorti-

des d'aquests carrers. En aquest 

cas, el pressupost de l'actuació 

ascendeix a 216.575 euros i s'exe-

cutaria en quatre mesos. 

Millor accessibilitat
Un altre dels programes que sub-

vencionaran els Next Generation 

serà el de mesures per millorar 

l'accessibilitat. Amb un pressu-

post de 491.840 euros, es preveu 

actuar sobre guals de la ciutat per 

prioritzar el vianant. En concret, 

es plantegen 64 actuacions sobre 

un centenar de guals de la ciutat, 

NOUS CARRERS DE CONVIVÈNCIA

· Sant Isidre-Sant Valentí
· Maragall-Diputació
· Avinguda Rafael Casanovas 

  amb passatge Rafael Casanovas
· Anselm Clavé-Madrid
· Jaume I- Espanya i Sant Llorenç
· Fèlix Ferran-Zorrilla
· Feliu Tura-Pere III

· Via de Ronda-Feliu Tura
· Vicenç Plantada-Feliu Tura
· Jaume I-Sol
· Sol-Anselm Clavé
· Jaume I-Carme 

situats en els recorreguts priorita-

ris dels vianants per afavorir una 

mobilitat sense barreres, acces-

sible, segura i saludable. Aquests 

guals formarien part dels 295 

guals de vianants sense adaptar 

que en el seu moment va diagnos-

ticar el Pla de Mobilitat vigent, 

aprovat per l’Ajuntament el 2015. 

En els darrers anys se n'han adap-

tat uan setantena.  

EN PORTADA
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Contenidors intel·ligents i més neteja 
amb aigua als carrers de Mollet

VIA PÚBLICA EL PLE APROVA EL NOU CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA, QUE CREIX EN UN MILIÓ D'EUROS ANUAL

1.292 reines de vespa asiàtica capturades a Sant Fost Consells contra els incendis
L'Ajuntament de Sant Fost ha capturat 1.292 reines de vespa velutina o 

asiàtica. Van ser capturades a partir de les 30 trampes selectives que el 

consistori va instal·lar el mes de març a diversos indrets del municipi 

com a mesura de prevenció. En total, el Consistori ha realitzat quatre 

controls a la població en els darrers mesos.

L'Ajuntament de Martorelles ha creat un nou 

espai al web municipal per informar sobre la 

prevenció d'incendis forestals. En aquest espai 

s'hi poden trobar consells i recomanacions per 

fer front a un incendi a casa o al bosc.

SOCIETAT

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

substituirà els actuals contenidors 

de residus orgànics i rebuig per con-

tenidors amb obertura intel·ligent i 

augmentarà la neteja amb aigua de 

la via pública. Aquestes són algunes 

de les novetats que s'inclouen en el 

plec del nou contracte de neteja vià-

ria i recollida de residus municipals, 

que aprovava dilluns el ple munici-

pal, i que incrementa el seu cost en 

un milió d'euros anuals. El servei, 

que actualment ofereix Valoriza SM, 

SA, passarà dels 3.770.000 euros 

anuals als 4.800.200 euros anuals, 

amb una durada de cinc anys (2023-

2027). "Fem un esforç important 

per  augmentar el reciclatge i as-

segurar que tots els espai públics 

es mantinguin nets, però cal fer 

avanços en civisme", deia Raúl 

Broto, regidor Justícia Ambiental, 

Ecologisme i Transició Energética, 

qui apel·lava a la coresponsabilitat 

de la ciutadania en el manteniment 

de l'espai públic. 

Més operaris i dies de neteja
Pel que fa a la neteja viària, les prin-

cipals millores respecte a l'actual 

contracte són l'augment de neteja 

amb aigua a la via pública i l'ampli-

ació del servei de neteja al dissabte 

a la tarda. Per fer-ho possible el nou 

plec incrementa els equips i els ope-

raris per poder fer més hores. En 

concret, de dilluns a dissabte, du-

rant la tarda, s'afegirà un nou equip 

amb un peó especialista i es passarà 

dels tres operaris actuals a quatre. 

En el cas dels diumenges i festius, hi 

haurà quatre operaris nous i es pas-

sarà dels sis actuals a deu.

En l'àmbit de la recollida de resi-

dus municipals, l'objectiu és aug-

mentar la recollida selectiva del 

40% actual al 60% el 2030 i al 65% 

el 2035. Per aconseguir-ho, el go-

vern local ha optat per l'alternati-

va de substituir els contenidors ac-

tuals de matèria orgànica (FORM) 

i rebuig, per nous contenidors amb 

obertura intel·ligent, que perme-

tran conèixer els residus produïts 

per cada usuari.  

Es preveu una inversió per a la 

compra de 250 contenidors intel-

ligents de 3.000 litres de càrrega 

ARA MOLLET ERC MES I MOLLET EN COMÚ LAMENTEN QUE 
NO ES CONTEMPLI EL SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
■ El plec del nou contracte es va aprovar amb els vots a fa-
vor del govern de PSC i Podem i dels regidors de Cs i Junts, 
que van valorar positivament les noves condicions. Per la 
seva part, els partits majoritaris a l'oposició, Ara Mollet ERC 
MES i Mollet en Comú, s'hi van abstenir. Ambdós grups van 
lamentar que no s'hagi contemplat en el contracte la possi-
bilitat d'aplicar el sistema porta a porta per augmentar el re-
ciclatge com a alternativa als contenidors intel·ligents. "Cal 
anar cap a un model en què es pagui en funció del que es 
recicla i el que fa més temps que funciona és el porta a 
porta. El dels contenidors intel·ligents encara està en fase 
de proves a molts llocs", deia el regidor d'Ara Mollet, Sergi 
Suárez. El republicà reconeixia que en una ciutat densa, el 
porta a porta "no és fàcil", però apuntava que era el sistema 
triat per moltes ciutats europees. 

En el mateix sentit, la regidora Marina Escribano, de Mo-

llet en Comú, plantejava la possibilitat d'un sistema mixt, en 
què a barris com Riera Seca o Santa Rosa es pugués implan-
tar el porta a porta. Escribano, a més, valorava l'increment 
de recursos per a la neteja, que, amb tot "no sabem si seran 
suficients". Suárez també en celebrava l'increment, però 
assegurava que encara no es revertien les retallades en el 
servei que va fer l'Ajuntament fa deu anys. Per la seva part, 
el regidor Broto indicava que s'han fet estudis que indiquen 
que el sistema mixt "encareix molt el servei". "Optem per 
un sistema únic perquè els residus no viatgin de barri en 
barri", deia. Broto reconeixia que la implantació dels conte-
nidors intel·ligents és "un gran repte" i assegurava que es 
farà de manera progressiva.

Per la seva part, en un comunicat la CUP Mollet ha criticat 
la decisió d'adjudicar el servei a una empresa privada i ad-
voca per la gestió pública del servei. L.O.M.  

A.MIR

NETEJA VIÀRIA El plec preveu un increment d'hores i operaris per augmentar el servei a la via pública

lateral per a la fracció de resta i 205 

contenidors intel·ligents de 2.000 

litres per a la de FORM. També es 

canviarà el sistema de recollida de 

la fracció FORM de càrrega poste-

rior a càrrega lateral i s'eliminaran 

les àrees de contenidors soterrats 

del carrer Itàlia i de Pau Picasso.

El plec inclou la incorporació 

de nous vehicles i mitjans per a 

la substitució dels que han fina-

litzat la seva vida útil. En aquest 

cas, algunes de les inversions més 

destacades són la d'un nou camió 

grua amb plataforma elevadora i 

bolquet elèctric, dos recol·lectors 

de càrrega lateral, dues escombra-

dores i 14 bufadores elèctriques.

A més, s'implantarà un nou pro-

grama informàtic per a fer el segui-

ment de l'execució del contracte.

Pel que fa a la recollida de plàstic, 

paper i vidre, l'Ajuntament ha reno-

vat el conveni amb el Consorci per 

a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental per al període 2022-2025, 

amb els mateixos serveis. L.O.M.

CONVIVÈNCIA

Subvencions per al 

pagament de lloguer 

per a majors de 36

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 

(OAC) de Mollet romandrà ober-

ta de dilluns a divendres de 8 a 

15 h des del dia 27 de juny fins 

al 2 de setembre. A partir del 5 

de setembre es reprèn l’horari 

habitual de dilluns a dijous de 8 

a 18 h i divendres de 8 a 15 h. 

EQUIPAMENTS

L'Oficina d'Atenció 

Ciutadana inicia 

l'horari d'estiu

Sant Fost ha instal·lat senyals 

que alerten a la ciutadania sobre 

la presència de senglars. S'han 

situat a quatre punts del poble 

pròxims a les illes de contenidors, 

ja que són zones recurrents en la 

cerca de menjar d'aquests ani-

mals. L'Ajuntament també ha dis-

senyat un tríptic informatiu que 

detalla els impactes de la presèn-

cia de senglars a la localitat, així 

com les recomanacions i mesures 

de prevenció per a la ciutadania 

com pot ser el fet de llençar les 

escombraries dins dels conteni-

dors i tapar-los correctament. En 

cas de trobar-se amb l'animal es 

recomana no apropar-s'hi, ni to-

car-lo ni fer soroll per allunyar-lo.

HABITATGE

Senyals per alertar 

de la presència de 

senglars a Sant Fost

L’Ajuntament de Mollet informa 

que ja es poden presentar les 

sol·licituds de subvenció per al 

pagament de lloguer o preu de 

cessió d’habitatge o habitació 

(programa MITMA 2022) per a 

majors de 36 anys.  El termini 

per fer-ho és del 28 de juny al 

15 de juliol. Es tracta de sub-

vencions per facilitar l'accés i 

la permanència a l'habitatge a 

sectors de població en risc d'ex-

clusió social. La tramitació dels 

ajuts és pot fer de forma telemà-tica o  presencial, a l'O�icina Lo-
cal d’Habitatge de l’Ajuntament 

de Mollet, amb cita prèvia.
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El mal estat de dos edificis a Can Vila fa 

perillar l'escolarització de 70 alumnes

EDUCACIÓ  L'ESCOLA I L'AJUNTAMENT DEMANEN UNA SOLUCIÓ A LA GENERALITAT PERQUÈ PUGUIN COMENÇAR EL CURS EL 5 DE SETEMBRE

MOLLET. L'estat de ruïna tècnica 

de dos edificis de l'Escola d'Edu-

cació Especial Can Vila de Mollet 

afectarà l'escolarització d'una se-

tantena d'alumnes del centre, que 

a hores d'ara, no saben com ni on 

podran iniciar el curs al setembre. 

L'Ajuntament de Mollet i l'AMPA 

del centre han reclamat per mitjà 

d'una carta al conseller d'Educa-

ció, Josep González-Cambray, una 

solució per a l'alumnat afectat.

Els edificis de secundària i habili-

tats de l’Escola d’Educació Especial 

Can Vila es tanquen aquest diven-

dres 1 de juliol davant les greus de-

ficiències estructurals que pateixen. 

El Departament d'Educació va cons-

truir aquests edificis el 2002, de ma-

nera provisional, per respondre a la 

creixent demanda de places a l’esco-

la, que és municipal, però que acull 

alumnes de més d'una vintena de 

municipis. De fet, dels 160 alumnes, 

només 46 són de Mollet.

Actuació d'emergència
Segons expliquen des de l'Ajunta-

ment, durant aquest any 2022 han 

aparegut "esquerdes molt signifi-

catives" que van ser inspecciona-

des al març conjuntament per tèc-

nics de l’Ajuntament de Mollet, i un 

tècnic del Departament d’Educació. 

Fonts municipals apunten que el 

Consistori va realitzar una actuació 

d’emergència per poder finalitzar 

el curs amb seguretat, però l’in-

forme va concloure que fruit dels 

danys, a partir d'aquest divendres 

s’ha de desocupar l’edifici. Per tant, 

el 5 de setembre no es podrà iniciar 

el curs allà perquè no es garantei-

xen les mesures de seguretat, una 

clausura que afecta una setantena 

d'alumnes. "Des del març que el 

Departament d'Educació és co-

neixedor d'aquest problema i 

no l'afronta decididament", diu 

el regidor d’Educació, Raúl Broto 

Cervera, qui assegura que des del 

Departament no s'ha rebut cap so-

lució ni provisional ni definitiva. A 

més dels dubtes sobre com comen-

çaran el curs els 70 alumnes afec-

tats, la clausura dels dos edificis 

també afectarà el dia a dia del cen-

tre, ja que s’hi troben espais impor-

tants com la secretaria, fisioteràpia, 

logopèdia o la sala de música.

Davant d’aquesta situació, i des-

prés de diverses peticions al Depar-

tament d’Educació, l’alcaldessa de 

Mollet, Mireia Dionisio Calé, i l’AM-

PA de l’escola han enviat una carta 

al conseller Josep Gonzàlez-Cam-

bray “perquè cerqui una solució 

definitiva en el menor període 

de temps possible”. Ambdues 

parts li demanen al conseller que 

assumeixi les seves competències 

obligatòries d’escolarització també 

amb aquests nens i nenes (de 3 a 

21 anys) d’educació especial i que 

assumeixi les seves obligacions 

d’inversió en els centres d’educa-

ció públics. L’alcaldessa de Mollet, 

Mireia Dionisio Calé, assegura: 

“Estem enormement preocupats 

per aquesta situació. Ens han dit 

que buscaran una solució d’es-

colarització pel dia 5 de setem-

bre, però no veiem voluntat de 

solucionar de manera definitiva 

aquest greu problema. La tota-

litat d’alumnes, i no només uns 

quants, tenen dret de seguir la 

seva educació a Can Vila”, diu Di-

onisio, qui reclama a la Generalitat 

que "assumeixi les seves respon-

sabilitats com a administració 

competent, ja que té la compe-

l.o.m.

MÒDULS AFECTATS Els edificis amb greus problemes estructurals s'han anat buidant aquests dies

EQUIPAMENTS

Sant Fost rep una 

petició per ampliar 

els serveis del 

centre de menors

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 

Fost ha rebut una sol·licitud per 

ampliar el nombre de places de les 

instal·lacions del Centre Residen-

cial d'Acció Educativa (CRAE) que 

hi ha a la carretera de Badalona. La 

proposta és per fer-hi "un recurs 

d'emancipació", segons han infor-

mat fonts del Departament de Drets 

Socials de la Generalitat a aquest 

diari. L'ampliació, doncs, no seria 

pròpiament del CRAE, però sí de les 

instal·lacions per fer-hi algun recurs 

d'emancipació –tipus residència o 

pis tutelat- adreçat als nois i noies 

més grans del sistema de protecció 

a la infància (a partir dels 16 anys, 

però sobretot dels 18). De moment, 

encara no s'ha decidit amb quantes 

places s'ampliarà, tot i que, proba-

blement, seran entre 6 i 8. 

La informació la treia a la llum el 

regidor d'ERC-Junts per Sant Fost, 

Carles Miquel, en el darrer ple mu-

nicipal, qui mostrava la seva "por" 

davant l'actitud de l'actual equip 

de govern, "especialment d'IUSF 

que ha mostrat reiteradament 

el seu rebuig a l'acollida de joves 

tutelats al nostre poble", deia.

La consulta demanada per IUSF
Miquel recordava com es va viure 

la proposta d'ubicar un centre de 

menors no acompanyats al munici-

pi quan ERC governava, quan IUSF 

va demanar convocar un referèn-

dum consultiu local preguntant so-

bre si convenia o no un centre que 

anava a ubicar 12 joves tutelats. 

"La nostra posició sempre va ser 

molt clara: els drets humans, els 

drets dels menors no es voten, es 

defensen", deia Miquel, qui afegia 

que la Generalitat va acabar deses-

timant ubicar el centre de menors 

no acompanyats a Sant Fost "per 

por a les represàlies que podien 

rebre els joves".

Ara, després de donar-se a 

conèixer aquesta nova proposta 

per ampliar places a les instal·laci-

ons del CRAE, Miquel va demanar 

al govern santfostenc si n'havia in-

format la població. El regidor tam-

bé es preguntava si el govern farà 

"un referèndum consultiu local 

o faran el que vam fer nosaltres, 

defensar els drets d'aquests jo-

ves tutelats a empadronar-se a 

Sant Fost i integrar-los com uns 

veïns més i ajudar-los en tot allò 

que sigui a les nostres mans", va 

concloure Miquel.

Des del govern local, no s'han 

manifestat al respecte, tot i ser 

consultats per aquest mitjà.  a.mir

EL DEPARTAMENT ESTUDIA REUBICAR-LOS 
A ESCOLES DE PRIMÀRIA DE LA CIUTAT
n El Departament d'Educació visitava aquesta setmana centres de primària de la 
ciutat per veure les possibilitats de reubicar la setantena d'alumnes afectats. Així ho 
ha confirmat el regidor Raúl Broto, qui considera que la reubicació pot ser una solució 
d'emergència però que "és absolutament necessari que vagi en paral·lel amb la 
solució definitiva". Aquest dijous, Broto feia arribar un informe dels professionals de 
Can Vila als Serveis Territorials d'Educació del Vallès Oriental - Maresme, que indica 
els inconvenients que tindria escolaritzar aquests alumnes, molts amb trastorns de 
l'espectre autista i trastorns de conducta, en un centre de primària ordinari. D'una 
banda, plantegen que la barreja d'edats (els que s'haurien de desplaçar de Can Vila 
serien els alumnes de 12 a 21 anys) no afavoriria cap dels serveis, i, s'hi afegirien les 
dificultats de compaginar les activitats complementàries com transport escolar o 
menjador. "Només acceptarem que Can Vila es divideixi en dos i que vagi a una 
escola de primària si es tracta d'una qüestió de setmanes o màxim d'un mes, 
perquè, si no és així, estaríem condemnant el projecte de Can Vila i el de l'escola 
primària on s'ubiquin aquests nens i això no ho podem permetre", opina el regidor, 
que ha reclamat com a solució que el Departament posi uns mòduls provisionals 
a Can Vila, com ja va fer el 2015, però que en paral·lel treballi ja en una inversió 
definitiva d'un nou edifici al centre d'educació especial, que substitueixi els que estan 
en mal estat. Aquesta serà la postura que defensarà dilluns l'Ajuntament en la reunió 
amb Educació. Per la seva part, educadors i familiars de Can Vila es concentraran 
dilluns davant la seu d'Educació a la Via Augusta de Barcelona per protestar.  l.ortiz

tència d’escolarització d’alum-

nes en edat obligatòria”.

Al maig, l’alcalde Josep Monràs va 

enviar una carta al director general 

de Centres Públics reclamant res-

postes i solucions i a inicis de juny el 

Consell Escolar de Can Vila i l’AMPA 

van enviar una carta al director del 

Servei Territorial demanant una so-

lució urgent. Segons l'Ajuntament, 

no va ser fins al dia 16 de juny, via te-

lefònica, i aquest dilluns 27 de juny, 

en una reunió telemàtica, que el De-

partament d’Educació va comunicar 

a l’Ajuntament que "no realitzaria 

cap inversió per solucionar la 

problemàtica, al·legant que el 

terreny és propietat de l’Incasol 

i que és una escola de titularitat 

d’activitat municipal". 

Per a Broto, el fet que sigui una es-

cola municipal no és motiu perquè 

el Departament no hi inverteixi. "No 

estem parlant de manteniment, 

que li pertocaria a l'Ajuntament, 

sinó d'inversió i que els terrenys 

són de l'Incasòl no pot ser una 

excusa perquè, de fet, ja van fer 

obres d'inversió el 2002 i el 2015 

fent edificacions i mòduls per 

augmentar places", explica.

L’Ajuntament està treballant i 

valorant presentar un contenciós 

administratiu.   
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URBANISME  L'OBRA TÉ UN PRESSUPOST DE 209.606 EUROS

Martorelles rep el 
projecte per construir la 
passera a Can Sunyer
MARTORELLES. L’Oficina Tècnica del 

Consell Comarcal va lliurar dijous de 

la setmana passada a l’Ajuntament 

de Martorelles el projecte executiu 

de construcció d’una passarel·la de 

vianants i ciclistes sobre el torrent 

de Can Sunyer. La intervenció se 

situa al parc de Can Sunyer, entre 

el final de la rampa d’accés al carrer 

Comerç i l'escola Les Pruneres, i per-

metrà la connexió d'aquesta zona 

amb el barri del centre i l'avinguda 

d'en Piera. El pressupost previst és de 209.606,24 €, IVA inclòs, amb un 
termini d'execució de tres mesos.

La passera s’ha projectat amb 

una amplada de 3,50 metres i una 

longitud aproximada de 13 metres. 

Compta amb una barana d’1,30 me-

tres d’alçada, adequada per al pas de 

bicicletes, i alhora incorpora un pas-

samà a cada costat per a vianants. 

Per facilitar la integració paisatgísti-

ca de la passarel·la amb cada costat 

de la llera, també s'incorporen qua-

tre bancs a cada extrem.

Cal destacar que actualment no 

hi ha cap passera d’accés directe al 

parc o a l’escola, sinó que l’accés es 

realitza per mitjà del pont del carrer 

Granada, o bé més al nord pel carrer 

de la Timba. També hi ha una peti-

ta passarel·la per creuar el torrent 

de Can Sunyer a l’alçada de la plaça El·líptica, però no compleix amb la 
normativa d’accessibilitat, ja que 

compta amb graons i té una ampla-

da insuficient.

L’alcalde, Marc Candela, es mos-

trava satisfet per aquest "projecte 

urbanísticament transformador 

i de millora urbana en una zona 

estratègica d'accés a l'escola Les 

Pruneres".  

MEMÒRIA HISTÒRICA  LA INFORMACIÓ INÈDITA QUE HI APORTA HA ESTAT UN FACTOR DECISIU

Genís Hernández s'endú 
el Premi Vicenç Plantada
MOLLET. El treball de recerca Memò-

ria històrica, víctimes i represaliats 

a Mollet del Vallès (1936 – 1975), de 

Genís Hernández Palau, ha estat el 

guanyador del 23è Premi Juvenil Vicenç Plantada que atorguen el 
Centre d'Estudis Molletans (CEM) 

i l'Ajuntament de Mollet.

El Genís ha analitzat "diferents 

temes de memòria històrica que 

s'han treballat a Mollet", ha fet 

"un repàs d'algunes de les vícti-

mes" i "posa sobre la taula infor-

mació inèdita relacionada amb 

un familiar seu", assenyalava 

dimarts el regidor d’Educació i del 

CEM, i president del jurat, Raúl Bro-

to, sobre la recerca guanyadora.

Es tracta, de fet, d'un treball que 

ja havia sobrepassat les aules amb 

una sèrie de propostes que van es-

devenir una moció aprovada per 

unanimitat pel plenari amb l'ob-

jectiu de fer arribar encara més la memòria històrica a la ciutadania.

A banda del treball del Genís, 

se n'havia presentat un altre, Els 

republicans molletans deportats 

a Mauthausen, d’Isabel Alonso de Pablo, també estudiant de l’Insti-
tut Gallecs, qui ha fet "una reco-

pilació de tota la informació que 

s'ha publicat i un repàs de les se-

GENÍS HERNÁNDEZ

s.c.r.

ves vides dels cinc molletans de-

portats", segons resumia Broto.

Sobre els dos treballs presen-

tats, el director del CEM, Jordi 

Bertran, va explicar que eren "in-

teressants" i que "el procés de 

deliberació va ser llarg", però 
hi va afegir: "El fet que (el treball 

del Genís) aportés informació 

inèdita, va ser el factor decisiu 

que va fer decantar la balança". 

En aquest sentit, Bertran apunta-

va: "Donar a conèixer algunes 

d'aquestes persones de qui fins 

ara ningú no n'ha parlat és molt 

interessant".

Pel que fa al guardonat –que es 

va endur un premi de 350 euros–, 

el Genís Hernández agraïa el pre-

mi "al jurat, a la Magda Rodrí-

guez (la seva tutora) i a la famí-

lia". Aquests darrers en van ser 

ben importants, "sobretot en la 

part del treball en què vaig voler 

indagar què va passar a la meva 

família durant la guerra civil i el 

franquisme", deia el Genís, qui va 

refermar que les repressions pati-

des aleshores "avui són més pre-

sents del que creiem".  

Tensió entre la policia i membres 
de la PAH en una concentració
MOLLET.  La PAH Mollet-Baix Va-

llès denuncia en un comunicat 

una agressió per part de la Policia 

Municipal de Mollet, que s'hauria 

produït dimecres quan "dues per-

sones volien lliurar una carta a 

l’Ajuntament", alhora que mem-

bres de la PAH estaven concen-

trats a l'exterior. La plataforma 

assegura que van ser "rebudes 

amb agressions per part del po-

licia de torn". "L'Abduahe ha es-

tat encastat contra la vidriera i 

gairebé tirat al sòl, acabant amb 

signes clars d’agressió; i la Ma-

riela també ha rebut empentes", 

detallaven. Amb tot, de moment no 

han denunciat els fets als Mossos 

d'Esquadra. Pel que fa al consisto-

ri, neguen rotundament que s'ha-

gin produït aquestes agressions. 

HABITATGE  LA PLATAFORMA ASSEGURA QUE VAN SER AGREDITS, I L'AJUNTAMENT HO NEGA

La nova adjudicació de
la residència, a tocar

MONTMELÓ.  Les obres de la re-

sidència i centre de dia de gent 

gran –al costat de l'escola bressol 

La Fireta– es van haver d'aturar 

ara fa uns dos mesos després de 

la fallida de l'empresa adjudicatà-

ria, Abolafio, i ja està tot encarrilat 

perquè es reprengui la feina. Fonts 

municipals informen que la setma-

na vinent se celebrarà un plenari 

extraordinari en què es donarà a 

conèixer la nova empresa que es 

farà càrrec de les obres.

Un cop l'adjudicació ja sigui fer-

ma i pública, la nova constructora 

arrencarà un procés de diagnosi 

d'aquestes obres que han quedat a mitges. És per això que des de les 
primeres setmanes de juliol ja s'hi 

podrà veure personal a les obres. 

Tanmateix, les màquines no torna-

ran a l'activitat fins a les acaballes 

del mes d'agost.

Aquesta aturada sobrevinguda 

pel concurs de creditors de l'ad-

judicatària farà endarrerir els ter-

minis previstos de finalització de l'equipament. El consistori, però, 
considera que l'abril del 2023 ja 

podria estar acabada.  

GENT GRAN  LES OBRES ESTAN ATURADES DES DE FA DOS MESOS

OBRES ATURADES  Les actuacions es podrien reprendre a finals d'agost

s.c.r.

11 anys defensant l'habitatge a Mollet
Dissabte va ser un dia "fantàstic i ple d'emocions, aprenentatges i apostes 
de futur" per a la PAH de Mollet, que va celebrar els seus onze anys 
d'activitat. Ho van fer amb una jornada a La Tramolla plena de tota mena 
d'activitats pensades per "gaudir, riure, ballar i compartir experiències", 
explica la Plataforma. Juanjo Ramon, portaveu de la PAH molletana, destaca 
que calia celebrar aquests "onze anys d'estar vives i organitzades per 
defensar el dret a l'habitatge i donar solucions i suport a les famílies que 
ho necessiten". També valora la "capacitat de replicar el projecte de la 
Plataforma d'Afectades per la Hipoteca a Mollet i que encara continuï amb 
més força que mai", o l'extensió territorial que han tingut especialment els 
darrers anys, quan ja actuen arreu del Baix Vallès. Aquesta dècada i escaig, 
Ramon la defineix de "muntanya russa", però alhora considera que, pel que 
fa a la comunitat i a la xarxa que han creat, es troben "en un moment molt 
dolç". Lamentablement, l'assemblea gairebé s'ha quadruplicat, i això és, per 
a la PAH, "una clara mostra dels temps durs que estem vivint", tot i que sí 
que assenyalen que de tot plegat n'han sortit "ben airoses".

pah mollet

n El Casal Cultural de Mollet acull di-
jous a les 18.30 h la sessió Convivència 

o soledat, en què Nostris Sènior (Lliçà de 
Vall) donarà a conèixer el seu projecte 
d'habitatge cooperatiu sènior. També hi 
participaran Walden XXI (Sant Feliu de 
Guíxols) i Can 70 (Barcelona).

COHABITATGE SÈNIOR
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Maria Mompart Gual
Que va morir el 14 de juny,

a l’edat de 86 anys 

Que t’acompanyi 
el nostre record, 

descansa en pau!

22/06 Marco Rovira Pastor    (Caldes de Montbui)

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

24/06 Lázaro Carreras García 79 anys

25/06 Elvira Ferrando Figuera 78 anys

MARTORELLES

22/06 Enriqueta Clos Mitjavila 86 anys

23/06 Francisco Gutierrez Ortega 63 anys

PARETS DEL VALLÈS

23/06 Antonia Sánchez Moreno 61 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

La Policia de Martorelles inicia 

les proves del nou radar mòbil

MARTORELLES. La Policia Local de 
Martorelles ha començat a provar 
un nou radar mòbil al poble. El 
dispositiu està en fase de proves, 
és a dir, encara no està sancionant 
els conductors. Un cop finalitzin 
aquestes proves, però, l'objectiu 
és col·locar-lo en aquelles zones 
del municipi on els agents hagin 

detectat una problemàtica d'excés 
de velocitat més recorrent.

Segons el regidor de Convivèn-
cia i Seguretat, Roger Parera, la 
finalitat és millorar la seguretat 
dels conductors i, en cap cas, rere 
la seva instal·lació hi ha una fina-
litat recaptatòria: "Sempre que 
s'instal·li el radar, quan aquest 

ja estigui operatiu, avisarem a 
través de les xarxes socials de 
la Policia Local el mateix dia", 
apunta Parera. 

La intenció d'aquesta actuació 
és evitar les velocitats excessives 
que es produeixen a alguns carrers 
del nucli urbà i el polígon, on se'n 
farà un major ús: "En aquesta fase 
de proves hem detectat vehicles 
a 70 km/h pel carrer de Colom, 
quan s'ha d'anar a 30 km/h, o 
un altre a 83 km/h al carrer de 
la Carrerada quan el límit és 50 
km/h", posa d'exemple Parera.

Les proves realitzades a l'avin-
guda d'en Piera, d'altra banda, in-
diquen que els vehicles circulen a 
una velocitat adequada. El control 
de velocitat per radar mòbil està 
senyalitzat a les entrades i sorti-
des del municipi. 

Per altra banda, dijous passat a 
la sala de plens de l'Ajuntament es 
va celebrar la primera Junta Local 
de Seguretat de Martorelles, amb 
la presència de diversos cossos. 

MOBILITAT EL DISPOSITIU HA DE SERVIR PER CONTROLAR L'EXCÉS DE VELOCITAT AL MUNICIPI

CAPTURAT El radar, adquirit per la policia, està actualment en fase de proves 

Aj. MArtorelles

Mollet va commemorar el passat dimarts el Dia Internacional de l'Orgull 

LGTBI+ penjant del balcó de l'antic Ajuntament una pancarta per mostrar el 

suport del consistori al col·lectiu LGTBIQ+. Així mateix, també es van pintar 

amb els colors de la bandera irisada les pilones de l'avinguda Jaume I a tocar 

de la Rambla. Per altra banda, aquest divendres s'inaugurarà l'exposició 

anomenada El Nazisme i l'homofòbia. L'acte d'inauguració es farà a l'Espai 

Molletà -local del grup municipal d'ERC- a les 17.30 h.  

Mollet llueix la bandera de l'Orgull el 28J

LGTBIQ+ INAUGURACIÓ DE 'EL NAZISME I L'HOMOFÒBIA'
s.c.

MOLLET. Com cada any quan co-
mencen les vacances, els Mossos 
alerten de l'increment de roba-
toris a domicilis que es registran. 
Per aquest motiu, el cos dona una 
sèrie de consells per posar més 

difícil que els lladres puguin en-
trar a casa. "És important no fer 
denotar que la casa està buida", 
explica Dani González, agent de 
la policia de proximitat de la co-
missaria de Mossos de Mollet. Per 

això aconsella fer servir sistemes 
domòtics per obrir o tancar llums 
i persianes, o, si no, que algú pugui 
anar de tant en tant al domicili i 
també aprofiti per recollir la cor-
respondència de la bústia. També 
creu convenient dificultar l'accés 
als lladres amb la instal·lació de 
reixes o sistemes de seguretat.

Un altre dels consells és evitar 
explicar que marxem de vacances 
i un cop al nostre lloc de destí no 
penjar fotos i informació a les xar-
xes socials. 

Els Mossos alerten de 
l'increment de robatoris 
a domicilis per vacances 

SEGURETAT  EL COS ACONSELLA L'ÚS DE SISTEMES PERQUÈ NO ES VEGI QUE LA CASA ESTÀ BUIDA

MOLLET. La Policia Local de Sant Fost 
continua treballant amb la valoració 
dels llocs de treball que ha de perme-
tre millorar les condicions laborals i 
econòmiques dels agents munici-
pals, el cos amb els sous més baixos 
del Baix Vallès segons mostrava un 
reportatge d'aquest diari el mes 
d'abril. La previsió és que aquesta 
valoració pugui estar enllestida a 
finals del mes d'agost i que serveixi 
per equiparar les condicions dels 
agents amb les que tenen poblaci-
ons de l'entorn com Martorelles o 
Mollet, segons ha explicat en decla-
racions a aquest mitjà l'inspector de 
la Policia Local, Jaume González.

En aquest sentit, des del con-
sistori santfostenc també s'està 
treballant amb l'objectiu de con-
vocar un nou concurs d'oposició 
d'agents de policia de cara el mes 
de setembre. Segons ha avan-
çat l'inspector: "La intenció és 
comptar amb una plantilla fixa, 
per evitar la fugida d'agents a 
altres localitats", apunta.

Nous vehicles policials
Per altra banda, una de les altres 
demandes de millora del cos és 
poder augmentar el parc de vehi-
cles policials, ja que actualment 
els agents només disposen d'un 

vehicle per donar servei a la loca-
litat de més de 13 km² d'extensió. 
La intenció és adquirir de cara al 
setembre o octubre un totterreny 
i dues motos, les que s'afegirien 
al turisme que ja disposa el cos, 
segons ha informat González. Pre-
cisament, sobre aquesta qüestió de 

la mobilitat dels agents s'hi referia 
en el darrer ple municipal el regidor 
Carles Miquel, d'ERC-Junts per Sant 
Fost, qui va demanar durant la tan-
da de precs i preguntes explicacions 
al govern municipal sobre el fet que 
s'hagués vist als agents conduint el 
vehicle dels serveis tècnics munici-
pals. Una situació, que segons apun-
ta l'inspector de la Policia Local, va 
ser "puntual", ja que el vehicle poli-
cial s'havia dut a "revisió".

Amb tot, González, apunta que 
mentre no disposin d'aquests 
nous vehicles, el cos haurà de llo-
gar-ne un per poder oferir el ser-
vei de seguretat previst durant la 
celebració de la festa major. 

SEGURETAT  EL COS AMPLIARÀ A QUATRE EL PARC DE VEHICLES 

El govern santfostenc
està treballant per a 

convocar un nou concurs 
d'oposició per a policies

Sant Fost vol equiparar 
els sous dels policies 
locals del municipi als 
de poblacions veïnes 
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Incrementa la xifra de persones ingressades 
amb Covid-19 a l'Hospital de Mollet
BAIX VALLÈS. La situació epidemi-

ològica a l’Hospital de Mollet es 

manté en línia amb la situació ge-

neral a Catalunya. Després de set-

manes d’una certa fluctuació, "du-

rant l’últim mes s’ha notat un 

increment de les persones amb 

Covid que ingressen a l’Hospital 

de Mollet tot i que la Covid no és 

la causa de l'ingrés en molts dels 

casos", segons apunten des de la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM).

Així mateix, des de la FSM indi-

quen que l'afectació de l'UCI del 

centre hospitalari és "molt bai-

xa". Malgrat això, consideren que 

és "important mantenir les me-

sures de protecció i prevenció 

sobretot les persones majors 

de 60 anys i les que es troben en 

una situació vulnerable".

També assenyalen com a pri-

mordial que es posin la dosi de 

record tots aquells qui, per dates, 

ja se la poden posar, ja que assegu-

ren que "la possibilitat de rein-

fectar-se és més alta si has patit 

la malaltia que si t’has posat la 

dosi de record".

Al Baix Vallès, el risc de rebrot 

ha incrementat en les darreres set-

manes i se situa en els 348 punts 

i l'RT (velocitat de reproducció de 

la malaltia) està en l'1,16. 

Pic de contagis el  juliol
Des del Departament de Salut es 

demana "mantenir la prudèn-

cia" davant l'increment de les in-

feccions de Covid. Durant la roda 

de premsa celebrada dimarts, la 

secretària de Salut Pública, la Dra. 

Carmen Cabezas, feia una crida a 

mantenir al dia les dosis de record 

i a no visitar-se per simptomatolo-

gia lleu del virus.

Per la seva banda,  la investigado-

ra del Computational Biology and 

Complex Systems (BIOCOMSC) 

de la Universitat Politècnica de 

SANITAT EL DEPARTAMENT DE SALUT FA UNA CRIDA A LA "PRUDÈNCIA" DAVANT L'AUGMENT DE CASOS GENERALITZAT I A MANTENIR AL DIA LA DOSI DE RECORD

Catalunya, Clara Prats va mostrar 

els estudis que han estat duent a 

terme els últims mesos, d’anàlisi 

de les variants, i va indicar com 

la BA.5 està guanyant terreny a la 

resta de variants. Segons Prats, ac-

tualment, entre un 80% i un 90% 

dels nous contagis per Covid-19 ja 

serien per la variant BA.5. 

Així mateix, segons va explicar 

Prats, les prediccions situen el pic 

de contagis entre la segona i la ter-

cera setmana de juliol, a falta de 

concretar-ho durant la setmana 

que ve, amb les dades que hi ha se-

qüenciades un cop passat el pont 

de Sant Joan. Amb tot, la professora 

va declarar que s’ha de veure si re-

alment les prediccions es complei-

xen, ja que el model és canviant a 

causa del comportament humà.  

n Un estudi liderat per la Fundació Lluita contra les Infeccions junt amb l'Institut 

d'Investigació de la Sida IrsiCaixa i la Gerència Territorial Metropolitana Nord de 

l'Institut Català de la Salut (ICS) –amb la participació, entre altres, dels CAP Vallès 

de Granollers, Les Franqueses, Montmeló, Montornès i Can Pantiquet de Mollet–, 

amb la col·laboració de DENTAID Research Center, ha demostrat l'activitat viricida 

en saliva dels glopeigs bucals amb clorur de cetilpiridini (CPC) contra el SARS-

CoV-2, cosa que confirma in vivo els resultats que ja s'havien observat prèviament 

en estudis in vitro realitzats per personal investigador d'IrsiCaixa. 

UN ESTUDI DEMOSTRA QUE ELS COL·LUTORIS 
REDUEIXEN EL CORONAVIRUS EN LA SALIVA

La Plataforma per la Sanitat 
demana que es fiscalitzi el 
superàvit de la FSM
BAIX VALLÈS. La Plataforma per la 

Defensa de la Sanitat Pública del 

Baix Vallès es va reunir el passat 17 

de juny amb responsables de Sa-

lut a la Regió Metropolitana Nord. 

La trobada era per posar sobre la 

taula diverses qüestions en l'àmbit 

sanitari, segons informa en un co-

municat l'entitat. Entre els temes 

tractats, van demanar explicacions 

sobre el superàvit acumulat de 12 

milions d’euros de la Fundació Sa-

nitària de Mollet (FSM). 

Segons exposen, el CatSalut els 

va informar que "aquest superàvit 

no és únic de Mollet, sinó que el 

tindran tots els centres sanitaris 

de Catalunya, perquè s’ha fet un 

ingrés extraordinari per a gesti-

onar l'activitat Covid durant els 

darrers dos anys". Així mateix, 

indiquen que la recomanació del 

CatSalut respecte els superàvits és 

que "es gastin en patrimoni per-

què no es poden reinvertir en 

despesa corrent". La plataforma 

demana "fiscalitzar millor en què 

gasten els nostres diners, doncs 

a Mollet acabarà sent patrimoni 

privat", consideren. 
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Catalunya Ràdio emetrà des de 
Carrencà un especial sobre Derbi
MARTORELLES. Aquest dissabte 

Martorelles celebra el primer plat 

fort del centenari de Rabasa-Der-

bi. L'Ajuntament i l'Associació 100 

anys Rabasa-Derbi han programat 

una jornada plena d'activitats que 

arrencarà des de Carrencà, a les 8 

h, amb una sortida de motocicletes 

Derbi. Aquesta marxa de motos 

antigues passarà per l’antic circuit 

del polígon industrial i, un cop al 

Circuit de Catalunya, es realitzarà 

una volta d’honor, prèvia a les 24 h 

de motociclisme.

Des de primera hora, també es 

podrà gaudir del programa de Ca-

talunya Ràdio El suplement que en 

Roger Escapa i el seu equip eme-

tran en directe des de Carrencà. El 

programa viurà la festa del cente-

nari entrevistant a diferents per-

sonalitats vinculades a la història 

de la companyia. La jornada aca-

barà a les 12 h amb la presentació 

del pòdcast 100 anys d'història de 

Derbi.

 

Pendents d'instal·lar el rètol
Amb tot, durant la jornada de dis-

sabte encara no es podrà visualit-

zar el rètol que durant tants anys 

va il·luminar la façana de Derbi 

MEMÒRIA HISTÒRICA L'AJUNTAMENT I L'ASSOCIACIÓ 100 ANYS RABASA-DERBI HAN PROGRAMAT UNA JORNADA PER COMMEMORAR EL CENTENARI DISSABTE AL MATÍ

La línia R8 ampliarà la 
freqüència de pas el 2023

La línia R8 entre Granollers i Mar-

torell duplicarà la freqüència de 

pas de trens l'any vinent. Així ho 

va anunciar dissabte el secretari 

general del Departament de Vi-

cepresidència, Polítiques Digitals 

i Territori, Ricard Font, a la inau-

guració de la nova estació Riera de 

Caldes de la línia, al terme munici-

pal de Santa Perpètua de Mogoda. 

La nova infraestructura connec-

ta aquest municipi del Vallès Occi-

dental amb la UAB i facilita que s'hi 

arribi des de Granollers i Mollet 

del Vallès. L'estació va començar 

a funcionar, dissabte, a les 12.43 

hores. Durant la inauguració, el 

secretari general del Departament 

de la Vicepresidència, Ricard Font, 

va anunciar que l'objectiu de la Ge-

neralitat de cara al 2023 és doblar 

la freqüència de pas de l'R8, amb la 

finalitat que els trens passin cada 

mitja hora, en comptes de cada 

hora com ho fan actualment.

Per la seva banda,  l'alcaldessa 

de Santa Perpètua de Mogoda, Isa-

bel García, celebrava que "per fi" 

comenci a funcionar l'estació Rie-

ra de Caldes. 

MOBILITAT DISSABTE S'INAUGURAVA L'ESTACIÓ RIERA DE CALDES

ENLLESTIDA La nova estació Riera de Caldes, al terme de Santa Perpètua

acn/carola lópez

Mollet i Montmeló, condemnen 
la massacre a la tanca de Melilla
MOLLET/MONTMELÓ. Amb el lema 

Les vides negres importen, Mo-

llet celebrarà aquest divendres, 

a les 19.30 h, als 4 bancs, una 

concentració unitària de rebuig 

a les morts a les fronteres. Per al-

tra, banda, el ple de Montmeló va 

aprovar per unanimitat una moció 

presentada per Canviem Montme-

ló, de condemna de la massacre a 

Melilla. Els regidors de Canviem 

Montmeló van donar el seu vot 

positiu amb una samarreta amb el 

missatge Cap persona és il·legal. 

DRETS HUMANS ES FARÀ UNA CONCENTRACIÓ ALS 4 BANCS

i que l'Ajuntament tenia previst 

col·locar a la rotonda de Can Puig, 

després d'haver-lo adquirit l'any 

passat. Les obres que s'estan duent 

a terme en aquest punt del polígon 

s'han endarrerit i l'Ajuntament 

haurà d'esperar que finalitzin per 

poder ubicar-hi l'emblema de Der-

bi, segons ha explicat a aquest diari, 

l'alcalde Marc Candela.

Així i tot, el consistori ja té el pro-

jecte confirmat per part de la Dipu-

tació. L'actuació, a banda d'inclou-

re la col·locació del  llorer de Derbi 

també preveu instal·lar unes lletres 

de Benvinguts a Martorelles.  
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CONSULTORI

El treballador al qual se li deixi de 
pagar el salari pot adoptar diferents 
accions.

En primer lloc, pot posar-ho en co-
neixement de la Inspecció de Treba-
ll, a fi  que s’investigui el succeït i, en 
cas d’acreditar-ho, s’obligui a l’em-
presa a pagar el que és degut, amb 
imposició d’una multa.

Així, el treballador pot reclamar el 
que és degut, presentant una pape-
reta de conciliació davant el servei 
de mediació, incloent-hi l’interès per 
mora del 10%. Aquest organisme ci-
tarà a l’empresa i al treballador, as-
senyalant un dia per a intentar acon-
seguir un acord. Si s’arriba a l’acord, 
el treballador cobrarà la quantitat 
deguda; si no, el treballador haurà 

de reclamar els salaris impagats da-
vant el Jutjat social.

D’altra banda, el treballador podrà 
sol·licitar l’extinció del contracte de 
treball per incompliment greu i reite-
rat de l’empresari, amb dret a perce-
bre una indemnització. Cal recordar 
que, encara que es deixi de pagar el 
salari, el treballador no pot abando-
nar el seu lloc de treball, almenys 
fi ns que una resolució judicial l’au-
toritzi, ja que, si ho fes, l’empresari 
podria acomiadar-lo sense dret a 
cap indemnització.

Natalia Pauner

Advocada

Què fer davant 
l’impagament de salaris

S'instal·len dos aparcaments 
per a patinets a Montmeló
MONTMELÓ.  L'estació de tren 

compta des d'aquest mes de juny 

amb un aparcament per a patinets, 

que se suma a l'aparcament per 

a bicicletes –Mobike– que també 

s'hi va col·locar recentment.

El consistori ha explicat que 

després que s'hi instal·lés l'apar-

cament per a bicis van rebre la 

demanda d'habilitar-hi un espai 

per als patinets. "Valorada la pe-

tició i la conveniència de la seva 

instal·lació, s'han adquirit dos 

aparcaments per a aquest tipus 

de vehicles", informa l'Ajunta-

ment. L'altre aparcament es troba 

al Pavelló.

També es preveu instal·lar-ne 

més després de l'estiu i un d'ells 

serà a l'institut, adreçat principal-

ment a l'alumnat, ja que "també 

han estat demandants".

Carrils bici al Vial de Ronda
D'altra banda, i també emmarcat 

en la mobilitat sostenible, l'Ajun-

tament preveu crear carrils per a 

bicicletes al Vial de Ronda.

Així ho explicava l'alcalde, Pere 

Rodríguez en el debat municipal 

que van fer els portaveus a Vallès 

Visió: "Hem bolcat tot el trànsit 

cap a les rondes, cap al vial del 

Congost, i ara és on hem d'actu-

ar, ara hem de pacificar el tràn-

sit en aquella zona, generant 

carrils bici, que ja estan disse-

nyats". En el mateix debat, el bat-

lle també deia que estan acabant 

de posar fil a l'agulla per "posar en 

marxa el carril bici que ha d'unir 

Montornès i Montmeló".  

MOBILITAT  ESTAN UBICATS A L'ESTACIÓ –AL RECINTE DEL MOBIKE– I AL PAVELLÓ ESPORTIU

A L'ESTACIÓ  L'aparcament de patinets dins del recinte del Mobike

s.c.r.

LA FIRETA  Pròximament s'adjudicarà la seva nova gestió

s.c.r.

A concurs la gestió de 
l'escola bressol La Fireta

MONTMELÓ.  El contracte del servei 

de la gestió de l'escola bressol mu-

nicipal La Fireta ha sortit a licitació 

–el període de presentació d'ofer-

tes va cloure dimecres– i està pre-

vist que aquest juliol ja se'n cone-

gui l'empresa adjudicatària.

Es tracta d'un contracte d'uns 

419.000 euros i amb una durada 

d'un any, tot i que amb tres possi-

bles pròrrogues anuals que farien 

que l'empresa pogués gestionar 

La Fireta un màxim de quatre anys 

fins a la pròxima licitació.

El criteri que més punts sumarà 

per les empreses que s'hi presentin 

és la millora del preu (40 punts), 

mentre que sumaran 10 punts ca-

dascun de la resta de criteris –pro-

jecte educatiu, projecte curricular, 

pla anual de centre, activitats diri-

gides a famílies en horari extraes-

colar, oferta de menús gratuïts dià-

riament i servei de cuina–.  

EDUCACIÓ  EL PREU DEL CONTRACTE ÉS DE 419.000 EUROS

MONTMELÓ.  El ple ordinari celebrat dimarts 

va aprovar amb els vots a favor del PSC, Can-

viem Montmeló i ERC, i l'abstenció de Fem 

Montmeló, una moció que demana iniciar 

un procés per regular la pirotècnia.

La moció, presentada per Canviem, dema-

na que l'Ajuntament de Montmeló es com-

prometi a regular la utilització de la piro-

tècnia al municipi, especialment d’aquella 

que suposa un alt impacte sonor o un alt risc 

de generar incendis, delimitant els dies, els 

horaris i les ubicacions concretes en què es 

podrà fer ús d’artefactes pirotècnics.

Albert Monserrat (ERC) demanava que el 

debat es fes "amb el màxim consens possi-

ble i tenint en compte l'opinió d'entitats 

i de professionals". Mentre que Pep Be-

nach (Fem) volia que la regulació es portés 

a terme mitjançant una "consulta pública". 

"Cal un debat molt més profund i conèi-

xer l'opinió de la ciutadania i de les en-

titats afectades abans d'agafar compro-

misos d'acords per una futura regulació 

municipal", deia.

Per la seva banda, el regidor de Canviem 

Jordi Manils recalcava que el que es demana 

és precisament "iniciar un procés de de-

bat per regular-ho". Amb tot, se sumava 

a la petició de Benach: "Tant de bo es faci 

amb una consulta ciutadana; però sabem 

què és difícil".

La resta de mocions
També hi va haver altres mocions de Canvi-

em, dues de les quals finalment es van pre-

sentar de manera conjunta per les quatre 

forces polítiques del plenari. Es tracta, d'una 

banda, d'una moció que insta el Govern de la 

Generalitat "a destinar el 25% del pressu-

post sanitari a l’atenció primària". L'altra 

va ser una moció a favor de la diversitat se-

xual i de gènere i per la igualtat de drets de 

les persones LGTBI.

Una moció que no va rebre'n el suport 

unànime va ser la que reclamava millorar la 

qualitat ambiental i l'ús social del Bosquet 

de l'Aplec, i entre les propostes concretes 

instava el consistori a podar i desbrossar els 

arbres, matolls i herbes quan pertoqui, per 

tal que la flora i fauna no envaeixin els ha-

bitatges veïns. El vot del PSC, en aquest cas, 

va ser abstenció, i el regidor Imanol Martín 

explicava que "moltes de les coses que es 

demanen, o ja es fan o els tècnics ens re-

comanen no fer-les". Martín també apun-

tava que "els últims anys hi hem anat fent 

inversions" i que "la penúltima plantada 

popular es va fer allà".  

El ple acorda fer un procés 
per regular la pirotècnia

FEM MONTMELÓ, QUE S'HI VA ABSTENIR, DEMANAVA UNA CONSULTA PÚBLICA

Se n'instal·laran més 
després de l'estiu, i un d'ells

serà a l'institut, adreçat
principalment a l'alumnat
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L’expert responL’expert respon

Previsible allau d’empreses 
en situació d’insolvència 
a partir del 30 de juny
El proper dijous dia 30 de juny 
finalitza la moratòria concur-
sal que va entrar en vigor el 
passat mes de març de 2020, 
en plena crisi sanitària i eco-
nòmica causada per la Co-
vid-19. I és molt probable que 
per a moltes empreses que 
durant aquest temps han ex-
perimentat greus dificultats i 
han vist severament afectada 
la seva activitat, la finalització 
d’aquesta moratòria suposi, 
ara sí, l’inici del camí vers la 
liquidació i el tancament, amb 
tots els perjudicis addicionals 
a la pèrdua del lloc de treball 
que això pot comportar pels 
integrants de la plantilla.

Dos mesos de termini

La Llei Concursal encara en 
vigor estableix que les em-
preses han de declarar-se en 
situació de concurs de cre-
ditors dins el termini de dos 
mesos a partir del moment 
de comprovar que no estan 
en situació de poder fer front 
a les seves obligacions de pa-
gament o quan resulta evident 
que no podran fer-ho en un 
futur immediat. Aquest enun-
ciat hauria d’estar acompa-
nyat de tot tipus de matisos i 
puntualitzacions, doncs no per 
res la Llei Concursal és una de 
les normes tècnicament més 
complexes del nostre ordena-
ment legislatiu. Però aquesta 
és la regla general i, en cas de 
no complir amb l’obligació de 
declarar-se en concurs quan 
es donen aquestes circums-
tàncies, els administradors 
de l’empresa poden incórrer 
en tot tipus de responsabili-
tats, incloent-hi l’obligació de 
fer front als deutes de la socie-
tat amb el patrimoni propi.

Precisament, per tal d’evitar 
que moltes empreses que pa-
tien dificultats greus derivades 
del terratrèmol econòmic cau-

sat per la Covid-19 es veiessin 
en l’obligació de declarar-se 
en concurs malgrat tractar-se 
d’una situació que es conside-
rava conjuntural i passatgera, 
es va aprovar la moratòria. 
Però el cert és que la llarga 
durada de la moratòria ha 
afavorit que siguin moltes les 
empreses que no han instat 
concurs de creditors mal-
grat és evident que ja han 
deixat de ser viables i no ho 
tornaran a ser mai.

Protegir els interessos de les 
plantilles i els creditors

És previsible que les empre-
ses sostingudes de forma 
artificial per la moratòria no 
tinguin altre remei que decla-
rar-se en situació de concurs. 
O el que és el mateix, po-
sar-se sota control de l’admi-
nistració concursal que haurà 
de ser qui vetlli per tal que la 
gestió de l’empresa s’orienti 
a intentar redreçar la seva 
trajectòria o, en la majoria 
de casos, acabar liquidant 
de forma ordenada la soci-
etat per satisfer de la millor 
forma possible les obligacions 
de pagament pendent.

Per a les persones que treba-
llen en una empresa en situa-
ció de concurs és imprescin-
dible obtenir assessorament 
de professionals experts en 
la matèria per patir els menors 
perjudicis econòmics i estar 
degudament representats en 
un procediment que pot ser 
llarg i complex i no veure vul-
nerats els seus drets. Perquè 
cal tenir present que malgrat 
els deutes de l’empresa amb la 
seva plantilla tenen la conside-
ració de privilegiats i haurien 
d’estar especialment protegits, 
la realitat és que la Llei Con-
cursal no sempre privilegia 
els treballadors i treballado-
res com hauria de fer-ho. 

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

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

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

Marcel Comas serà el cap de 
llista de Canviem Montmeló 
MONTMELÓ. L'actual portaveu de 

Canviem Montmeló, Marcel Co-

mas, ha anunciat que es presenta-

rà com a candidat del partit a les 

municipals del 2023. Substituirà 

així com a cap de llista a Jordi Ma-

nils, qui ha encapçalat la formació 

política en els darrers tres comicis, 

i qui fa només unes setmanes que 

havia avançat que el 2023 deixaria 

la primera línia de la política local.

"Després d’un temps meditant, 

valorant i parlant amb la fa-

mília i amistats, m’he decidit a 

presentar-me per encapçalar 

la llista de Canviem Montmeló a 

les properes eleccions munici-

pals", diu Comas en el seu comuni-

cat, en el qual també assenyala que 

és "tot un repte i una responsa-

bilitat que assumeixo amb l’en-

tusiasme i la tranquil·litat de 

saber que amb les companyes i 

companys de Canviem Montme-

ló formem un equip de somni".

El candidat assegura estar 

"disposat a exercir d’alcalde al 

servei de tothom, sense fer cap 

mena d’excepció ni discrimina-

ció. Estic disposat a seguir es-

coltant, com ho estic fent ara des 

de l’oposició". També es mostra 

"disposat a obrir l’Ajuntament 

perquè sigui la casa dels 8.798 

habitants del poble. Disposat a 

canviar prioritats i dinàmiques 

adquirides, perquè les persones 

estiguin sempre al centre de les 

decisions i guanyi la vida".

Marcel Comas va nèixer el 1979 

a Montmeló i ha participat en di-

verses entitats i associacions del 

poble com: Agrupació Sardanista, 

Ball de Bastons, Escola Esportiva, 

Club de Futbol Montmeló, Associa-

ció Excursionista Pedraneu, Esplai 

Esplaia’t, Joves per la Igualtat i la 

Pau entre els Pobles, Escola de Mú-

sica o Plataforma Cívica pel Soter-

rament de les Vies, entre d'altres.

Professionalment, ha treballat 

de cambrer, monitor, periodista, 

professor, arxiver, documentalista, 

tècnic de Cultura i bibliotecari. Des 

del 2009 és director de la Biblioteca 

Montserrat Roig de Martorelles.  

MUNICIPALS 2023  SUBSTITUEIX JORDI MANILS QUE DEIXARÀ LA PRIMERA LÍNIA POLÍTICA

CANVIEM

MARCEL COMAS

Ojeda, candidata dels 
comuns a Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Yolanda Ojeda serà la candidata 

de Santa Maria en Comú per a les 

eleccions municipals de 2023, en 

substitució d'Olivia Mones. Ojeda 

és jurista i, en l'àmbit laboral, és 

treballadora de l'Ajuntament de 

Santa Perpètua de Mogoda. Pre-

cisament, els seus coneixements 

de l'administració municipal i el 

seu perfil gestor han estat valorats 

pel partit a l'hora de fer la tria de 

la candidata. Ojeda ja va formar 

part de les llistes de Santa Maria en 

Comú en les passades eleccions tot 

i que no a llocs de sortida. Com a 

cap de llista, marca com a objectius 

de la formació fer de Santa Maria 

"un lloc amb més cohesió soci-

al, amb més serveis, preservant 

l'entorn privilegiat del qual dis-

posem", apunta. La cap de llista 

dels comuns defensa mantenir la 

identitat del poble i les seves "pe-

culiaritats, úniques i que val la 

pena preservar", diu.

Fa gairebé 20 anys que Ojeda és 

veïna de la població. L'any 2016, 

juntament amb un parell de veïnes 

i veïns del poble, va crear l'Associ-

ació Taller de Música, per apropar 

la música als més petits. 

YOLANDA OJEDA

S.M.C.
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ENTREVISTES ELECTORALS 

Marina Escribano

Candidata a l'Alcaldia de Mollet el 2023 per Mollet en Comú

–Serà el segon cop que ets candidata de Mollet en 

Comú. Què necessita una persona per ser cap de llista?

–Un equip que li doni suport, ganes, il·lusió i motivació i 
una certa fortalesa perquè requereix molt d'esforç i per-
què hi ha moments complicats. Molta honestedat i ganes 
de parlar amb la gent i de treballar.
–Quins són els teus punts forts en aquest sentit?

–Crec que em sé comunicar i arribo a la gent, tinc força 
empatia i m'agrada escoltar. Crec que sóc capaç d'unir per-
sones de procedències i sensibilitats diferents, ser un ele-
ment que ajuda a cohesionar.
–I els teus punts febles?

–En tinc molts... Sóc molt exigent amb mi mateixa.
–Des del 2007 ets regidora i tota la teva trajectòria ha 

estat a l'oposició. Què t'ha aportat aquesta posició?

–Perseverança, no defallir, ànim de lluita, d'esforç. També 
la visió crítica i inconformista perquè veig molta gent que 
ha entrat a govern o han donat suport al govern i de cop i 
volta s'han invisibilitzat. Nosaltres no perdem la visió crí-
tica però som capaços de ser constructius. 
–Hi ha qui diu que és la posició més còmoda perquè es 

pot criticar sense la responsabilitat de governar.

–Nosaltres no ens hem dedicat a criticar només. Hem de-
nunciat allò que no estava bé però també hem fet un munt 
de propostes en positiu, moltes que s'han tirat endavant 
encara que no s'hagi fet ressò de qui les havia proposat. 
És difícil governar però tens una sèrie de recursos al teu 
abast. L'oposició en aquesta època Monràs ha estat molt 
dura per la manca de transparència i d'accés a la informa-
ció, per tant, estar a l'oposició no és una tasca senzilla.
–Reivindiques l'oposició constructiva i dius que s'han 

executat propostes vostres sense que se us reconeguin...

–Aquí hi ha el repte de la comunicació. Per exemple, tot 
el tema dels pisos socials al Longarón. Nosaltres ho vam 
plantejar el 2013 i el govern ens va dir que no i anys des-
prés s'està tirant endavant... Al final és un tema de consci-
ència, i estem satisfets que això que va ser una proposta 
nostra es tiri endavant pel bé de la ciutat.
–Us reivindiqueu com a alternativa, què oferiu?

–El PSC està plantejant continuisme, un model que ja els 
funciona amb una sèrie de gent afí i anar tirant. Nosaltres 
som alternativa en temes com el Calderí, el POUM, com pen-
sem la ciutat. Estem molt implicats en com les ciutats han 
de fer front a l'emergència climàtica i no concebem anar 
construint i construint perquè sí. Hi ha un abandonament 
de molts barris, i creiem que amb la concepció de barri po-
dem cuidar la convivència, la comunitat, enfortir la cohesió 
de la ciutat i la seva identitat, però no basada en una marca 
o uns premis, sinó la identitat de poble, on la gent es coneix, 
s'ajuda i fa xarxa, i en què l'Ajuntament és un agent més.

“Podem ser determinants 
en el futur govern i el vot 
als comuns ha de ser un 

vot útil i de canvi”

L.O.M.

L'assemblea de Mollet en Comú ha triat Marina Escribano com a candidata 

per a les municipals de 2023, una cap de llista que reivindica "l'oposició 

constructiva" i que es presenta com a alternativa amb un model de Mollet 

"pacifista, clarament ecologista, feminista i republicana". Per Laura Ortiz Mateo

–Què creieu que necessita la ciutat?

–D'una banda renovació. De l'altra, necessita un impuls en 
molts àmbits que han estat abandonats. La cultura, una impli-
cació de fons amb l'educació i les escoles... plantegem políti-
ques d'esquerres molt més contundents i desacomplexades. 
Plantegem una altra forma de relacionar-nos amb la ciutada-
nia que no sigui en base a favors o a la política d'estàs amb 
mi o contra mi... Nosaltres volem governar per tothom i amb 
les mateixes oportunitats i amb una tasca de mediació impor-
tant. Falten polítiques d'infància, de ser una ciutat per a les 
famílies i que el jovent tingui recursos d'oci, d'emancipar-se... 
–Reivindiques polítiques d'esquerres contundents i des-

acomplexades. Això us pot allunyar de sectors com l'eco-

nòmic o industrial?

–S'associa la gent d'esquerres amb ser antiempresaris i això 
és fals. Al final el comerç, els industrials, els empresaris, el 
que volen és enfortir-se però de forma duradora i que les 
polítiques no siguin pedaços. S'està apostant per la logística 
i hi ha un sector a qui li pot semblar bé però si posem sobre 
la taula una proposta per crear més llocs de treball, com-
promesa amb el medi ambient i amb creixement econòmic, 
qui pot dir que no a això? I això és d'esquerres contundent.
–Quin serà el pal de paller del vostre projecte el 2023?

–Mirar amb detall els barris i anar a les seves necessitats 
del dia a dia. També el model de ciutat, amb temes com el 
Calderí i el POUM, que entronquen també amb l'emergèn-
cia climàtica. No neguem que s'han fet coses i les valorem. 
I un altre eix serà l'habitatge i com plantegem polítiques 
per recuperar habitatge i no només crear-ne de nou, que 
sembla que sigui l'única política.
–Però creieu que només recuperant habitatge, sense 

el Calderí, hi haurà prou per respondre a la demanda?

–Creiem que sí. Amb els que hi ha buits, quedaria cober-
ta. Però cal incentivar perquè es puguin posar a lloguer, 
més difusió de l'Oficina Local d'Habitatge, el treball con-
junt amb la PAH... es poden fer moltes més coses de les que 
s'estan fent. La necessitat urgent d'habitatge social no pot 
esperar al desenvolupament del Calderí. 
–Si Mollet en Comú arriba al govern què està a temps 

de fer respecte al POUM i al Calderí?

–Depèn dels tempos del POUM. En teoria cap a la tardor 
se'n resolen les al·legacions i s'aprova provisionalment. 
Previ a l'aprovació definitiva es podria parlar amb l'equip 
redactor i reformular elements.
–Quins elements reformularíeu? 

–La reivindicació dels veïns de Santa Rosa pels pisos dels 
Pinetons; concretar més i ser més ambiciós en l'activitat 
econòmica que volem que s'implanti a Mollet; fer un nou 
procés de participació; recosir el sector del riu perquè no 
es concreta massa; dinamitzar eixos comercials, i incloure 

el Calderí, però, en aquest cas, ja estem en un punt en què 
haurem de veure com evoluciona el recurs contenciós. 
–Per fer tot això hauríeu de governar i governar en so-

litari es planteja difícil. Amb qui estaríeu disposats a 

governar? Esteu oberts a tot?

–Som conscients que ningú podrà governar en solitari, és 
força difícil. Per programa, per ganes de plantejar una al-
ternativa, podem ser determinants i el vot a En Comú Po-
dem ha de ser un vot útil i de canvi. Tenim coses en comú 
amb el PSC i amb ERC i, ara mateix, tenim bona sintonia 
amb les dues formacions.
–Per tant, no descarteu acords ni amb ERC ni amb PSC...

–No vull que se'm malentengui. Amb el canvi d'alcaldes-
sa estem veient un cert canvi de tarannà, però no oblidem 
que no fa ni un mes del canvi a l'Alcaldia i el que s'ha fet 
és una declaració d'intencions. Ara bé, tenim en marxa un 
contenciós pel Calderí, unes al·legacions del POUM i una 
sèrie d'elements amb els quals no entonem. El tarannà aju-
da, però al final és programa i què volem per la ciutat.
–Marta Vilaret (ERC) i Mireia Dionisio (PSC) seran les 

teves principals adversàries. Què en penses d'elles?

–Penso que són molt bones candidates, són unes grans ad-
versàries i m'alegra que hi hagi un ventall de dones a la 
primera línia de la política local. Hi tinc bona relació i pen-
so que això serà positiu per a la campanya i per a la ciutat.
–Abans d'arribar a un acord de govern s'ha d'arribar a 

un acord amb Podem. Què diu l'acord marc d'En comú 

Podem a nivell català?

–Diu que s'ha de presentar una candidatura unitària i que 
la cap de llista, en aquest cas, seria jo mateixa com a can-
didata de Mollet en Comú d'acord amb els resultats obtin-
guts en les darreres eleccions municipals.
–I com estan les negociacions amb Podem Mollet?

–La situació està igual, no han tornat a haver converses a 
nivell local i sí que n'hi ha entre les direccions nacionals. 
Espero que en pocs dies es puguin anar tancant coses per-
què de cara a la ciutadania ha de quedar clar. 
–Creieu que si es tanca l'acord de Mollet a nivell nacio-

nal la candidatura local no tingui prou cohesió?

–Per això urgeix que anem tancant aquests temes perquè 
hi comencem a treballar, qui vulgui treballar-hi. Clar que hi 
ha dificultats, no direm que no, però es pot treballar però 
cal fer passos i cal començar a seure's. Nosaltres apostem 
per sumar i portem molt de temps fent un treball proposi-
tiu i som coherents amb les idees a nivell local i general. La 
nostra carta de presentació 
és un model de Mollet paci-
fista, clarament ecologista, 
feminista i republicà i és pel 
que treballarem.

Pots llegir 

l'entrevista íntegra 

a través d'aquest 

codi QR 



DV, 1 JULIOL 202218

Cursos per joves emprenedorsCinc distincions Biosphere repartides al Baix Vallès
El Mollet Hub incorpora noves formacions 

adreçades a jovent emprenedor. El centre 

manté els tallers col·laboratius i els casos 

d’èxit, i incrementa les sessions informati-

ves presencials dels divendres.

La Llotja de Mar de Barcelona va ser l’escenari, dimarts, de l’acte d'entrega 

de les distincions del programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere. Al Baix Vallès van rebre la certi�icació 
l'Ajuntament, el Mercat Municipal i el Museu Abelló de Mollet; el Celler Can 

Roda de Santa Maria i l'allotjament rural Can Sala de Montornès.

ECONOMIA

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

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

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

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Merck inverteix 14,5 milions 
per ampliar la planta molletana

MOLLET. La companyia farmacèu-

tica Merck ha invertit 14,5 milions 

d'euros a la planta que té a Mollet. 

En concret, els destina a la divisió 

Electronics, dedicada a la fabri-

cació de productes químics. La 

inversió té com a objectiu, segons 

ha informat l'empresa, satisfer 

l'augment de la demanda dels pro-

ductes Tham i Titriplex, ambdós 

excipients farmacèutics amb un ús 

cada vegada major en diverses so-

lucions biotecnològiques, com ara 

en la producció d'algunes vacunes 

contra la Covid-19.

Segons la companyia, el projecte 

d'ampliació de la planta Electro-

nics de Merck a Mollet represen-

ta "una nova manifestació de 

l'aposta del grup per Espanya" i 

"reforça el compromís d'aques-

ta planta amb l'abastiment de 

solucions a nivell mundial", ja 

que la producció del nou edifici 

s'exportarà arreu del món. 

"Mesos després d'haver co-

mençat el projecte es va decla-

rar la pandèmia i lluny de desis-

tir, ens va motivar encara més 

a finalitzar per contribuir als 

processos de fabricació d'algu-

nes vacunes contra la Covid-19", 

explica Ramón Ribas, Electronics 

Site Director de Merck a Mollet.

Per la seva banda, Miguel 

Fernández Alcalde, director gene-

ral de Merck a Espanya, assenyala 

que "en els últims 4 anys Merck 

ha invertit un total de 90 mili-

ons d'euros aproximadament 

en la planta de Mollet i en la bio-

tecnològica de Tres Cantos (Ma-

drid), fet que ha tingut un clar 

impacte en la nostra capacitat 

de producció i exportació des 

d'Espanya". Així mateix, Fernán-

dez ha indicat que al voltant del 

99% de la producció que es desen-

volupa a la planta de Mollet s'ex-

porta a altres països.

Més de 60.000 treballadors
Merck, nascuda a Alemanya l'any 

1668, compta amb un equip for-

mat per més de 60.000 persones. 

A Espanya té tres plantes de pro-

ducció, la biotecnològica situada a 

Tres Cantos, a la comunitat de Ma-

drid i la farmacèutica i la química, 

ubicades a Mollet. 

INDÚSTRIA LA FARMACÈUTICA INCREMENTARÀ LA PRODUCCIÓ DE SOLUCIONS PER VACUNES COVID

A MOLLET La multinacional alemanya  té dues plantes de producció

MERCK

El Mercat Municipal de Mollet va acollir dimarts el sorteig dels 47 premis com 

a cloenda del Mollet és Fira d'enguany. Amb una petita piscina inflable farcida 

de butlletes, diversos infants van anar fent de mans innocents per treure les 

paperetes guanyadores. N'hi havia prop de 40.000 que optaven a algun dels 

següents regals: 6 premis de 1.000 euros, 10 premis de 200 euros i 100 euros per 

gastar als establiments participants; 5 vals de 50 euros per compres al Mercat 

Municipal i 5 targetes regal de 30 euros per gastar a l'Abacus, entre altres.

ES REPARTEIXEN GAIREBÉ 50 PREMIS COM A 
CLOENDA DEL MOLLET ÉS FIRA D'ENGUANY

COMERÇ SE SORTEJAVEN UN TOTAL DE 6.000 EUROS

MÀ INNOCENT Una nena donant una butlleta premiada a la regidora Mercè Pérez 

S.C.

MERCAT LABORAL UN JOVE QUE TREBALLA A MOLLET VA PARTICIPAR A L'ACTE EXPLICANT EL SEU CAS

Empresaris i joves migrants valoren la 
seva experiència laboral a la comarca
La sala Bernat Martorell de Sant 

Celoni va acollir la primera jornada 

Obrint camí, com futur, organitza-

da pel Consell Comarcal. La inicia-

tiva buscava visibilitzar la joven-

tut migrada sola que viu al Vallès 

Oriental i aproximar empreses i 

joves, així com trencar estereotips 

i prejudicis i apropar una realitat 

molt sovint amagada: l’experièn-

cia vital de molts joves que venen 

a guanyar-se la vida i l’experiència 

dels empresaris que aposten per 

donar-los una oportunitat.  

En l'acte va participar l'Ibrahim 

El Mosaidy, qui té PFI Hosteleria 

i treballa al restaurant Socarrat a 

Mollet, qui explicava content que 

“al meu cap li ha agradat com 

treballo i m’ha fet un contracte”. 

També recordava el patiment que 

va passar per a tenir papers en re-

gla i l’escull de l’idioma en arribar a 

Catalunya. 
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

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

Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
 DIETES PERSONALITZADES
 EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
 ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
 SEGUIMENT EVOLUTIU
 TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
 VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR 

MEDICINA ESTÈTICA
 ÀCID HIALURÒNIC
 BOTOX
 FARCIMENT FACIAL
 FARCIMENT DE LLAVIS
 FILS TENSORS
 MESOTERÀPIA CORPORAL
 MESOTERÀPIA FACIAL
 PEELING
 FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
 VARIUS

La tecnologia més avançada i els tractaments 
més efectius per cuidar de la teva bellesa

30
AL TEU COSTAT

ANYS

“Recupera la teva figura,

1a VISITA 
GRATUÏTA

ressalta la teva bellesa”

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

93 562 25 53
TRUCA I T’INFORMEMAv. Catalunya, 155. 

Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com
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Després de molts anys al calaix, l'Ajuntament ha decidit espolsar el projecte 

per vianalitzar l'entorn de l'església Sant Vicenç, el rovell de l'ou de la 

ciutat que amb els anys s'ha anat degradant i ha quedat reduït al pas de 

vehicles que busquen aparcament. Per la seva posició estratègica, és un 

punt important de connectivitat entre la plaça Prat de la Riba i l'avinguda 

Jaume I i s'adiu a l'estratègia de crear espais amables amb prioritat per als 

vianants que serveixin per promoure la mobilitat a peu, la més habitual a 

Mollet. L'actual Pla de Mobilitat Urbana de Mollet, aprovat el 2015 i amb una 

vigència de sis anys, ja preveia aquesta actuació que havia quedat sense 

executar. L'arribada dels fons europeus Next Generation per promoure les 

zones de baixes emissions a les ciutats ha permès ara recuperar el projecte 

per dignificar aquest espai històric. Millor tard que mai.

APROFITAR L'OPORTUNITAT

Editorial

ls que dubtem del perquè existim 
els humans en mig d’un Univers 
que potser està desert; els que 
no hi hem trobat una explicació 

ni en la ciència terrenal ni en els designis di-
vins, ens situem sovint en l’atzucac a què ens 
porta no tenir resposta al perquè profund 
de la vida humana.  Maria Zambrano (1904-
1991), filòsofa espanyola, va escriure: "La 
vida es ante todo esa confusión en que las 
criaturas vivientes se debaten". Situació de-
licada, potser perillosa, que hem de resoldre 
essent conscients de les nostres limitacions 
humanes. No som Déus!

A l’anterior columna, tot intentant trobar 
un camí de sortida a aquest cul-de-sac, us 
deia: "El sentit de la vida no és tenir, sinó ser. 
Sentir-se viu, gaudir de tot allò que la natura 
ens ha donat...". Arribar a la placidesa. Ai las! 
Potser sí que és això, però podem assolir-ho 
en mig d’aquest món materialment destruc-
tiu, moralment decadent, humanament in-
sensible? 
      Els meus passos     −al claustre−

ressonen en silenci.
Només tu     −pedra−
sents l’eco del meu viure.
Després em cobriràs.

Podem aconseguir-ho fora del «monestir», 
del reducte íntim del silenci, de la meditació, 
de la música, de la natura plena d’espiritua-
litat de què tant ens en parla en Josep Gordi 

E

SENSE DATES: L'AMOR

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

Serrat. Per la meva experiència −que és la meva i segurament no generalitzable− fora del «monestir» he trobat sentit a la vida −però 
no resposta al perquè profund de l’existèn-cia− delectant-me en l’impuls vital incom-
parable de l’enamorament, fruint de la pa-
ternitat, gaudint del retornar a les persones, 
a la humanitat, si més no una part d’allò que 
m’han donat. És a dir, he trobat sentit a la vida 
en diverses formes d’amor. Per això escrivia:

     
     Res no omple el buit

de l’amor perdut.
Tampoc la vida.

Soc força conscient que cap d’aquestes mos-
tres de benaurances que donen sentit a la vida 
no són plenament pures, no inclouen un total 
despreniment. Són humanes i, per tant, limita-
des. Així, sovint les hormones accentuen la ve-
hemència de l’enamorament, com el cofoisme 
dona la mà a la generositat. Tanmateix, aquests 
ingredients humans als nostres fets més emo-
cionals no poden ni han d’eclipsar mai l’essèn-
cia humanista dels actes d’amor passionals, 
maternals/paternals o socials.

En resum, sense les manifestacions, les 
sensacions, les accions d’amor amb més component espiritual −intern, profund, conscient, humà− la vida humana no només 
estaria envoltada del dubte del perquè, sinó 
que, a més, perdria tot sentit, precisament 
humà. Si fos així, la Humanitat podria desa-
parèixer sense que l’Univers ni se’n assaben-
tés. I els humans, de nou, seriem expulsats 
del Paradís. Nosaltres triem.

Les poesies es troben a Dels poemes 

en trauràs les dates (Oriol Fort, 2021)

Per compartir

ncara patim els efectes de la Co-
vid-19. Una pandèmia que ha dei-
xat milers de morts, especialment 
a les residències de gent gran, que 

alguns ja qualifiquen de genocidi. La pandèmia 
encara provoca morts i seqüeles importants.

Aquesta situació ha estat, també, un gran 
negoci per a alguns. El Servei Català de la Sa-
lut va fer un ingrès extra als centres sanitaris 
per poder gestionar l'activitat extraordinària 
derivada de l'atenció prestada per la lluita 
contra la Covid-19: es van establir tarifes ex-
traordinàries per a la reserva de llits per con-
tingència Covid-19, en concret més de 43.000 
euros per a cada llit d’UCI, a més, es van seguir 
pagant activitats no realitzades, sobretot pro-
ves mèdiques i cirurgies no urgents ajornades 
per la situació, i tot i amb això, el personal sa-
nitari i els i les pacients seguim sent els grans 
damnificats d’aquesta crisi sanitària.                                                                                                                                      

La Fundació Sanitària de Mollet ha acumu-
lat uns beneficis de més de 12 milions d'eu-
ros durant la pandèmia, amb aquesta despesa 
anomenada Activitat Extraordinària Co-
vid-19, i en comptes d'invertir-los en millorar 

El superàvit de les fundacions
la situació a l’hospital, com ara reduir les llistes 
d'espera, millorar les condicions laborals dels 
i les treballadores o contractar més personal, 
ho gastaran en fer negoci; un patrimoni privat 
que serà per a la Societat de Socors Mutus de 
Mollet, amb la connivència de l'Ajuntament de 
Mollet i la Generalitat de Catalunya.                                                                                                             

Cal recordar que la Fundació Sanitària Mo-
llet va ser creada l’any 1996 per la Societat de 
Socors Mutus de Mollet (Mutualitat Federada 
de Previsió Social), gestora del centre hos-
pitalari històric del municipi i rep el 100% 
de recursos públics per gestionar diversos 
serveis públics com són l’Hospital públic de 
Mollet, l’Hospital Sociosanitari de Mollet, el 
Centre de Salut Mental Jaume Vilaseca i Puja-
des i les residències de gent gran Santa Rosa 
de Mollet i Pedra Serrada de Parets del Vallès i 
la residència per a persones amb discapacitat 
intel·lectual La Vinyota.

Des de la Plataforma en Defensa de la Sa-
nitat Pública del Baix Vallès ens oposem fer-
mament a qualsevol iniciativa que afavoreixi 
interessos privats en contra dels interessos 
de la ciutadania i del seu dret a rebre una as-
sistència sanitària de qualitat. I denunciem 
que no s’ha de permetre que cap entitat pri-
vada es lucri a costa de l’erari públic, és a dir, 
dels nostres diners.

La Plataforma continuarà treballant en de-
fensa de la sanitat pública i col·laborant en to-
tes aquelles reformes i canvis que tinguin com a 
finalitat millorar l’atenció que rep la ciutadania.

E

MIRIAM

SAMPERE
Plataforma en Defensa de la 

Sanitat Pública del Baix Vallès/

Marea Blanca CAT 

er la meva formació, amb un 
rerefons  religiós molt impor-
tant, tinc molt clar que totes les 
persones són dignes, indepen-
dentment de la forma de vida 

que han escollit. I reflexionant sobre la seva 
constitució física i psíquica em reafirmo en 
la meva idea. Aquesta dignitat és bàsica per 
a la convivència que la història ha traït. Tra-
ïció que continua al segle XXI. Diferències 
de gènere, diferències culturals, diferències 
econòmiques i, sobretot, diferències polí-
tiques i religioses són les responsables del 
fet deshumanitzador. Darrerament ha res-
sorgit amb força el moviment LGTBI en de-
fensa de la dignitat humana dels seus com-
ponents. No és cap secret que el sexe és el 
responsable natural de la història i dels mo-
dels de convivència. Despersonalitzar per 

P

DIGNITAT PEL SOL FET DE SER PERSONA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

raons de sexe és intentar corregir el pro-
grama de la natura. No nego la meva amis-
tat amb persones gais i sovint em pregunto 
si la heterosexualitat i la transsexualitat és 
una veritat natural o cultural. La cultura 
és fonamental en la història de la convi-
vència. Per què aquest moviment ha des-
pertat amb tanta força quan el feminisme 
reivindica els seus drets i valors històrics 
exigint un canvi social de convivència? I la 
meva conclusió em diu per culpa de la des-
personalització de la paternitat i sobretot 
de la maternitat. Els moviments feminista 
i LGTBI, amb l’exercici de la llibertat, con-
dueixen a la racionalització de la història. 
A una nova etapa en la que el pensament 
amb la paraula racionalitzarà els models 
de convivència respectant la dignitat de les 
persones que és fonamental per a la pau.
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OPINIÓ

a fa dies que li dono voltes a 

aquest article. De fet, des que vaig 

comentar en una trobada de pe-

riodistes la il·lusió que m’havia 

fet tornar-me a posar davant els micròfons 

de Ràdio Mollet, en aquest cas com a entre-

vistada de l’espai 40+1 del programa Posa’t 

les piles que la maravellosa Emma Balea fa 

per remmemorar els 40 anys d’aquesta 

emissora municipal per la que tantes perso-

nes hem passat en aquests ara ja 41 anys de 

vida d’aquesta ràdio que va néixer per Sant 

Vicenç de l’any 1981. Una vida que a Mollet 

i a bona part de Catalunya (també a Andalu-

sia, al País Basc i a Galícia) i en el marc de tot 

un moviment de creació d’emissores muni-

cipals al territori, començava a principis dels 

anys 80 amb el naixement dels primers ajun-

taments democràtics fruit de les primeres 

eleccions municipals (abril 1979) després 

dels 40 anys de dictadura franquista. Abans 

hi havia hagut les primeres eleccions gene-

rals (juny 1977) i després van venir les pri-

meres eleccions al Parlament de Catalunya 

(març 1980). Tot estava tornant a començar 

després del pou mortal, fosc i ranci en el que 

es va enfonsar Espanya amb la guerra civil 

i la dictadura sorgida del cop d’estat (juliol 

1936) contra el govern de la Segona Repú-

blica. I tan petita i feble era aquella jove de-

mocràcia que per poc no la tornem a perdre 

aquell 23F (23 de febrer de 1981) després de 

l’assalt al Congrés dels Diputats de Madrid a 

cops de pistola.

Doncs fins a aquest 17 de juny, quan vaig 

anar a la inauguració de l’exposició La marie-

ta del segle passat que es pot visitar al Centre 

Cultural La Marineta de Mollet, no m’he ins-

pirat per escriure aquest article.

I ara us preguntareu què tenen a veure els 

40 o 41 anys de Ràdio Mollet amb l’exposi-

ció que remmemora els anys de la Marieta 

(1984-2001) més enllà del revival? Doncs 

per mi molt, perquè a la inauguració de l’ex-

posició vaig reviure (i m’atreviria a dir que la 

majoria de les persones que hi eren -en falta-

ven moltes, també s’ha de dir- van reviure el 

mateix o semblant) l’eclossió, l’energia i les 

ganes de fer i de dir que es vivia en aquells 

primers anys de la democràcia. I això també 

és el que passava a Ràdio Mollet i, segura-

ment, a la majoria de ràdios que van néixer 

aquells anys.

La Marieta era -diu un dels textos de l’ex-

posició- “un centre cultural (no oficial, es-

pontani, improvisat i quasi clandestí) de pri-

mera línia, que res tenia a envejar a la famosa 

Movida madrilenya, i només pel fet d’estar 

allunyat dels focus mediàtics més pijos no 

tenia el mateix ressó”. Potser això va ser un 

avantatge enlloc d’un inconvenient…

El cas és que tot aquell esclat cultural, tota 

aquella “moguda”, va sorgir de la necessitat 

i de les ganes de comunicació i de partici-

pació que es respirava en aquells primers 

anys de democràcia, quan les ganes de fer, 

de crear i de construir unien la gent per tirar 

La moguda molletana
endavant projectes que necessitaven molta 

energia. Igual que la ràdio, que es va crear 

“amb una sabata i una espardenya” (22-1-

1981) amb un grup impulsor d’estudiants 

de periodisme (Joaquim Elcacho i Francisco 

Rabal, entre d’altres) que van buscar suport 

municipal i el van trobar en forma d’un petit 

estudi i locutori al 5è pis de l’edifici munici-

pal de Jaume I. Una ràdio que amb el temps 

va anar prenent forma i creixent en estruc-

tura,  professionalitat i persones col·labora-

dores (molt important!!!) fins a ser una ràdio 

amb cara i ulls ja al 6è pis d’aquell mateix 

edifici des d’on continuava radiant i donant 

espai a les noves veus de la democràcia, les 

entitats i associacions que naixien i creixien 

i necessitaven un espai d’expressió per con-

solidar-se. Jo vaig tenir el plaer de participar 

en aquestes dues etapes de Ràdio Mollet que 

ara he pogut reviure des del tercer escenari 

de l’emissora, al Centre Cultural El Lledoner.

Ràdio Mollet va suposar un important 

canal per a la comunicació, l’expressió i la 

participació del teixit social de la ciutat que 

a principis dels 80 comptava amb poc més de 

35.000 habitants. Un teixit associatiu que, un 

cop reconstruit, necessitava fer un pas més 

avançant i que buscava espais de trobada, 

d’expressió creativa, d’intel·lectualitat i de 

creació de projectes, com el que oferia La 

Marieta, que va obrir portes el 1984 i on “a 

més d’anar-hi a menjar i beure, també s’hi 

podia veure, tocar i trobar aliment per a l’es-

perit”.

En el cas de Mollet, a més, hi havia -i hi 

ha- el pòsit de la lluita ecologista, pionera a 

Catalunya, que va reunir el 1978 unes 8.000 

persones en una manifestació per preservar 

l’espai natural de Gallecs d’una macrociutat 

projectada pel govern franquista i que va 

plantar la llavor d’una revolució verda que 

sempre s’ha mantingut en aquest territori: 

Gallecs Verd i Agrícola.

Han passat més de 40 anys des d’aleshores. 

Hem viscut un nou cicle i ens trobem davant 

d’un nou canvi de paradigma i de valors que 

ens han d’ajudar en la reconstrucció d’un 

futur més col·laboratiu, més verd i més sos-

tenible, i en el que les ciutats han de tenir un 

paper important. Un futur que faci possible 

la utopia que fa dècades que somniem i llui-

tem. Tenim les eines, els llocs, l’espai natural 

preservat i gent jove que empeny en la lluita 

per un món millor. Les trobades i revivals que 

propicien Ràdio Mollet o l’exposició sobre La 

Marieta a La Marineta resulten inspiradores 

i potser poden contribuir a reactivar i rein-

ventar la moguda molletana.

J

MIRIAM
VIAPLANA 

BLASCO
Periodista

Amb la inauguració de l'expo 

sobre La Marieta vaig reviure 

l'eclossió i l'energia dels primers

anys de la democràcia

l 24 d’octubre de 2019 assumia 

la presidència del Consorci Besòs 

Tordera, una etapa que arriba a la 

seva fi per la meva renúncia com a 

alcalde de Mollet, tot i que hi continuaré vin-

culat com a vicepresident. Des d’aleshores han 

transcorregut dos anys i vuit mesos, durant els 

quals, des del Consorci, hem hagut de fer front 

a grans reptes. Al cap de poques setmanes, es 

produïa l’incendi d’una fàbrica de dissolvents a 

tocar del Besòs, a Montornès, amb importants 

afectacions al medi. Va ser la primera “gran 

fita” que hauria de gestionar com a president 

i que va deixar palès el gran equip tècnic i pro-

fessional que hi havia darrere d’aquest ens, el 

seu grau de professionalitat i d’implicació.

Malauradament, no seria l’única crisi a la 

qual ens enfrontaríem. Poques setmanes des-

prés vam patir els danys del temporal Glòria i, 

al març, esclataria la crisi de la Covid, que ha 

marcat gran part del mandat i durant la qual, 

des del Consorci, vam demostrar la gran capa-

citat de readaptar-nos per garantir el servei es-

sencial que és la depuració de l’aigua residual.

Tot i les dificultats que ha suposat aquesta 

pandèmia, des del Consorci hem continuat tre-

ballant i dissenyant els rius del futur, sempre 

intentant millorar els serveis de depuració i 

els entorns fluvials, i apostant pel treball co-

ordinat amb altres administracions i entitats. 

Així, hem elaborat l’ambiciós projecte Viu el 

Besòs; el BioVO, per a l’obtenció de biometà; 

Compromís, professionalitat, innovació 

hem participat en el projecte Sarsaigua, per al 

seguiment del virus de la Covid-19 a les aigües 

residuals; hem seguit desenvolupant el pla 

de camins, i hem inaugurat l’EDAR Montseny 

i les obres d’ampliació i millora de l’EDAR la 

Llagosta. La llista és molt més llarga. I en tots 

ells, he trobat també sempre el suport i les ga-

nes de tots els membres dels òrgans de govern 

d’aquest Consorci, especialment de la Comissió 

Executiva i de la Comissió de Govern.

També ha estat en aquest darrer temps que 

hem posat en funcionament i hem consolidat 

la Fundació RIVUS, des d’on estem donant una 

forta embranzida a l’educació i divulgació am-

bientals, a la recerca i a l’estudi dels nostres 

entorns fluvials. A l’octubre la presentàvem 

en societat en el marc del IV Congrés de l’Aigua 

a Catalunya i fa només unes setmanes la Fun-

dació RIVUS ocupava un espai propi a la Fira 

d’Economia Verda i Circular de Granollers, que 

va atraure centenars de visitants. Veure com 

aquest projecte és ja una realitat em fa sentir 

una especial il·lusió, perquè darrere d’aquesta 

entitat hi ha el somni d’un professional i amic 

que hi va creure, que va voler crear la fundació 

“dels amics dels rius”, el meu estimat, el nos-

tre estimat, Sergi Mingote, qui va ser també 

president del Consorci entre 2011-2018. Sens 

dubte, el 16 de gener de 2021, data en què Min-

gote perdia la vida durant una expedició al K2, 

el Consorci, i tots els que hi hem format part, 

ens vam quedar una mica orfes. La seva pèrdua 

ha estat irreparable, però si d’alguna manera 

l’hem pogut homenatjar i recordar és seguint 

el llegat que ens va deixar. Així ho he intentat 

fer, i agraeixo enormement a totes les persones 

i professionals que m’heu acompanyat i heu fet 

possible que aquesta etapa hagi estat tan fàcil, 

tot i les dificultats. De tot cor, Gràcies.

E

JOSEP
MONRÀS

Vicepresident del Consorci 

Besòs Tordera

l passat 10 de juny vam assistir a un 

fet excepcional: l’elecció d’un nou 

alcalde o alcaldessa de la ciutat des-

prés de la renúncia d’en Josep Mon-

ràs el passat 3 de juny quan resten onze mesos 

per al final del mandat. 

Des d’Ara Mollet-ERC no volíem contribuir 

a convertir aquest Ple d’investidura en un trà-

mit polític o administratiu més. Volíem que les 

molletanes i molletans poguessin escoltar els 

diferents projectes polítics que existeixen a 

Mollet per poder decidir quin futur volen per 

a la nostra ciutat i la seva gent, tenint en comp-

te que l’horitzó electoral s’acosta cada vegada 

més. Alhora, vam voler visibilitzar l’existència 

d’una alternativa real de canvi i una nova ma-

nera de governar per construir un nou Mollet.

Vam presentar a la regidora Marta Vilaret i 

Garcia com a candidata a l’Alcaldia i ho vàrem 

fer per convicció i perquè creiem que encap-

çala el projecte de futur que necessita la ciutat, 

un projecte de canvi necessari que contrasta 

Marta Vilaret: l'alternativa
el recanvi que considerem ha suposat l’elecció 

de nova alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio. 

Valorem que ha estat un procés de transició es-

trany, com ja vam manifestar al Ple de comiat 

de l’anterior alcalde, que perpetua les mateixes 

polítiques esgotades dels darrers anys. Mollet 

necessita un canvi, necessitem impulsar un 

model de ciutat per a tota la ciutadania, no un 

recanvi de cares que no canvia les males políti-

ques d’aquests darrers anys. 

Ara toca repensar totes les polítiques mu-

nicipals. Mollet ha d’impulsar una nova estra-

tègia de desenvolupament urbà i econòmic 

que garanteixi la protecció dels nostres espais 

naturals, preservant-los i adaptant-los al can-

vi climàtic. Alhora, es fa necessària una nova 

política d’habitatge, una oferta cultural que 

estigui al costat i enforteixi les entitats de la 

ciutat, unes polítiques de joventut que s’apli-

quin o revitalitzar el comerç local i els nostres 

polígons industrials.

Des d’Ara Mollet ERC apel·lem a la resta de 

forces progressistes i de canvi a fer possible el 

canvi que Mollet necessita el 2023. Perquè és 

urgent una alternança política a la nostra ciu-

tat que faci un Mollet més obert, participatiu, 

plural, proper, just, feminista transparent i di-

alogant. Perquè els molletans i molletanes ens 

mereixem molt més. Comença el canvi. 

E

SERGI 
SUÁREZ

Regidor d'Ara Mollet ERC MES

El teixit associatiu reconstruït

buscava espais de trobada,

d'intel·lectualitat i d'expressió

creativa i creació de projectes 
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F E S T A  M A J O R 
D E  M O N T M E L Ó

Com no podia ser d'una altra mane-

ra, el Toc d'inici va donar aquest di-

jous, un any més, el tret de sortida a 

la festa major de Montmeló. Una ce-

lebració que recupera la normalitat 

després de dos anys amb una festa 

adaptada a causa de les restriccions 

de la Covid-19 i que torna a comp-

tar amb la col·laboració de les en-

titats locals de cultura popular del 

poble per fer gaudir als veïns mont-

melonins de la seva festa gran. 

Un Toc d'inici que començava 

a les 20 h a la plaça de la Quintana 

amenitzat amb els balls de les colles 

de Diables, Gegants i Gitanes i que 

finalitzava amb els montmelonins i 

les montmelonines prenent, com ja 

és tradició, la plaça a ritme de polca.

El correfoc de la Colla de Diables, 

el sopar popular i la festa Lúppiter 

amb música, llum i efectes visuals, 

posaven el punt final al primer dia 

de la gresca que continua durant 

tot el cap de setmana amb un pro-

grama ple d'actes i activitats per a 

petits i grans.

Entre les activitats tradicionals, 

destaquen els espectacles de foc 

com el correfoc de la Colla Infantil 

de Diables que començarà diven-

dres a les 21.45 h des del passeig 

de les Corts Catalanes i finalitzarà a 

la plaça de la Vila; el correfoc jove 

de Festa Major a càrrec de la Colla 

Jove de Diables de Montmeló que 

es farà dissabte 21.15 h amb un re-

corregut que anirà des del passeig 

de les Corts Catalanes fins al carrer 

Timbaler del Bruc. 

Com a colofó, a les 23 h, el Rap-

te, l'espectacle participatiu de foc i 

aigua que tindrà lloc a la plaça de la 

Vila.

41a Trobada Gegantera
Els gegants tornaran a sortir a esce-

na dissabte per celebrar la 41a Tro-

bada gegantera amb la participació 

de les colles de Montornès, Parets, 

Santa Eulàlia de Ronçana, Tavertet, 

les Borges Blanques i Montmeló. A 

les 18.30 h, a la plaça de Santa Ma-

ria es farà la plantada i a les 19.30 h 

començarà la cercavila. 

La cirereta del pastís per donar 

per acabada la festa la posarà el 

castell de focs que es podrà veure 

des de la zona de Llosa, diumenge a 

partir de les 22.30 h.  

TRADICIONS  EL TOC D'INICI VA INAUGURAR AQUEST DIJOUS LA GRESCA D'ESTIU MONTMELONINA QUE S'ALLARGARÀ FINS DIUMENGE

GEGANTS A PLAÇA  La Colla de Gegants de Montmeló celebrarà dissabte la 41a Plantada de Gegants 

arxiu

Després de dos anys amb una celebració adaptada, Montmeló recupera la gresca de 

les gresques amb una programació plena d'activitats per fer gaudir tota la família

Tret d'inici de la festa major 2022

30a Degustació 
Popular d'Aperitius

Diumenge torna una de les activi-

tats més esperades, la Degustació 

Popular d’Aperitius de Festa Ma-

jor, que arriba a la seva 30a edició. 

El tast començarà a les 13 h i tindrà 

lloc als Jardins de la Torreta. Du-

rant l'activitat es podran provar 

les delícies elaborades per diver-

ses entitats. L'acte estarà amenit-

zat a ritme de música.  

GASTRONOMIA

a som a l’estiu,  passat 

Sant Joan i depenent de 

l’any més o menys a prop 

de Sant Pere, arriba la 

nostra Festa Major, la festa 

grossa de Montmeló. 

Venim de dos anys de pandèmia, 

tot i que a Montmeló no hem volgut 

deixar de celebrar la nostra festa 

en formats diferents, el 2020 amb 

el Calidoscòpia i amb el Montmeló 

Parade on les entitats ens van oferir 

una mostra de cultura per diferents 

carrers del municipi, va ser una Fes-

ta Major des de casa. 

I al 2021 on Montmeló som bom-

bolla ens va servir per celebrar 

diferents actes de Festa Major en 

un format diferent però no menys 

divertit i on encara ens acompanya-

ven la mascareta i les distàncies. 

Aquest any, SI, arriba la Festa Ma-

jor de totes totes, amb plena norma-

litat. Des de la regidoria de Cultura 

i Festes han preparat un programa 

carregat d’activitats, on amb la col-

laboració de les entitats del munici-

pi, ens oferiran moments de música, 

foc, aigua, tradició, cultura, gegants, 

ball, esports, ... tot i més des del 30 

de juny i fins el 3 de juliol. 

Sortiu, passegeu, participeu, gau-

diu, retrobeu-vos amb els veïns i 

veïnes que també viuen la Festa 

Major, perquè la Festa Major és per 

viure-la, no deixeu que us l’expli-

quin. Visca la Festa Major! 

J

PERE

RODRÍGUEZ
Alcalde de 

Montmeló

Benvinguda Festa 
Major!
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L'envelat de la Quintana i 

els Jardins de la Torreta, els 

escenaris musicals de la gresca

La gresca a ritme de música no 
faltarà en aquesta tornada a la 
normalitat de la festa major mont-
melonina. Així, l’envelat de la 
Quintana tornarà a omplir la plaça 
de balladors amb tres de les mi-
llors orquestres de Catalunya. La 
Swing Latino, la Pensylvania i la 
Selvatana, que com cada any rea-
litzaran els tres concerts del diu-
menge, en versió cobla, bigband i 
orquestra de ball. 

Per altra banda, els Jardins de la 
Torreta tornaran a omplir-se de 
gent per ballar al ritme dels grans 
èxits de l’estiu. La Banda Neon, els 
Animal Show, els Raggatuning i DJ 
Sendo arriben a Montmeló per fer 
moure l'esquelet i divertir a tot-
hom fins a la matinada.  

El carrer és nostre, serà una al-
tra de les propostes musicals que 

amenitzarà la festa la nit de di-
vendres. L'espectacle a càrrec de  
Always Drinking Marching Band 
pretén reivindicar el màxim apro-
pament entre el públic i la música 
amb un recorregut pels carrers del 
poble que començarà a les 23 h a la 
Plaça de la Quintana i acabarà als 
jardins de la Torreta.

Gòspel, havaneres i cant coral
Tampoc faltaran a la cita la can-
tada d'havaneres de la Coral del 
Casal de la Gent Gran dirigida per 
Montse Trisan i Pepi Marcén, i que  
tindrà lloc divendres a les 18.30 h, 
a la Sala de la Concòrdia; el concert 
coral de Festa Major a càrrec de la 
Coral de Montmeló de l'Agrupa, 
dirigida per Mercè Bertran i Vivi-
ana Salisi al piano que es farà a les 

19.30 h a la Sala de la Concòrdia i 
el concert a càrrec del cor Gòspel 
de l’Escola de Música de Montmeló 
dirigit per Òscar Altide i acompa-
nyat al piano per Jordi Gaig que es 
podrà escoltar a la Sala Polivalent, 
dissabte a les 20.30 h. 

MÚSICA CONCERTS DE GÒSPEL, HAVANERES I ELS ÈXITS DE L'ESTIU  AMENITZARAN LA FESTA

CONCERTS La Selvatana serà una de les tres orquestres que actuaran diumenge a l'envelat de la Quintana

orquestra selvatana

L'aigua, la protagonista 
de la celebració de l'estiu

Aquest any l’aigua torna a ser una 
de les principals protagonistes de 
la festa. Dissabte la gresca arrenca-
rà a les 11 h, a la plaça de la Quin-
tana amb la Festa de l’Aigua, orga-
nitzada per veïns de Montmeló. Tot 
seguit, la Festa Holli Dolly omplirà 
la mateixa plaça de la Quintana de 
colors i aigua. 

La jornada matinal del dissabte 
clourà amb l'arrossada popular al 
passeig de les Corts Catalanes, a 
les 14 h. Els tiquets de l’arrossada 

s’hauran de comprar el mateix dis-
sabte dia 2 a la plaça de la Quintana 
a partir de les 10:00 h. 

Torna el tobogan
Els amants de l'aigua, però, no hau-
ran de guardar el banyador, perquè 
diumenge al matí torna el tobogan. 
Una de les activitats que més va 
triomfar a l’edició anterior i que 
enguany espera repetir l'èxit amb 
la baixada dels banyistes a tota ve-
locitat pel Turó de la bandera. 

INFANTIL TORNEN LA HOLLI DOLLY I EL TOBOGAN 

INDISPENSABLE La Holli Dolly omplirà de nou la plaça Quintana de colors i aigua

aj. montmeló

F E S T A  M A J O R  D E  M O N T M E L Ó D E L  3 0  D E  J U N Y  A L  3  D E  J U L I O L

Activitats per a tota la família
La plaça de la Vila serà divendres 
el centre neuràlgic de les activitats 
infantils i familiars. A les 11 h del 
matí tindrà lloc el Mercat de Xauxa 
a Hawaii organitzat pel CIJ Espla-
ia’t que acabarà amb un concert i 
festa de l’espuma a càrrec de l’ani-
mador infantil Jaume Barri. I a la 
tarda a partir de les 18 h, els infants 
podran jugar amb la instal·lació in-
teractiva Trepitgem fusta. Mentre 

que a les 20 h podran participar de 
l’Escape Room El vilatà de l’any, on 
hauran de recórrer tot Montmeló 
per posar a prova el seu enginy i 
demostrar que són qui més saben 
sobre el poble. Diumenge, a l’amfi-
teatre de la Torreta, serà l'escenari 
de l’espectacle La Fita, de la Cia. Un 
show de màgia, acrobàcia, equili-
bris, trapezi..., i sobretot molt
d’humor i amor.  

POPULAR UN ESCAPE ROOM AMENITZARÀ LA TARDA DE DIVENDRES

Elements festius

Des del 27 de juny ja es poden comprar el 

mocador i el barret de la festa. Es venen 

la biblioteca, la carnisseria Manils, el 

Rebost de la Rosa, els Electrodomèstics 

CID, el forn Farriol, l'Hostal Serra, la 

papereria l'Aglà i la Torreta.

A LA VENDA, EL 
MOCADOR DE LA FESTA
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Partit internacional al Plana LledóParets premiarà els seus esportistes i equips
L'equip Cadet del CB Mollet ha participat en 
una jornada internacional amb un combinat 
de jugadors d'Escòcia. Els molletans han pogut 
gaudir d'un partit amistós al Pavelló Plana 
Lledó contra el combinat escocès.

La 22a edició de la Nit de l'Esport de Parets se celebrarà aquest 
divendres al Teatre de Can Rajoler des de les 20 h. La gala premiarà als 
millors esportistes i equips de la temporada 2021/22. Les 19 entitats 
esportives de Parets han nominat enguany a 81 esportistes i a 11 
equips, tant de categories masculines com femenines.

La nova Superlliga Catalana 
provoca reaccions oposades 
al CF Mollet UE i al CF Parets

MOLLET / PARETS. L'Assemblea de 
la Federació Catalana de Futbol, 
en la sessió de dilluns celebrada 
a la Ciutat Esportiva de Blanes, 
va donar llum verda a la creació 
de la Superlliga, la nova categoria 
del futbol català que es posarà en 
marxa a partir de la temporada 
2023/24. Els equips baixvallesans 
de Primera Catalana, CF Mollet UE 
i CF Parets, tenen opinions dispars 
sobre la nova divisió.

La Superlliga Catalana es troba-
rà entre la Tercera RFEF i l’actual 
Primera Catalana i tindrà un grup 

únic de 16 equips. La nova catego-
ria ja afectarà la temporada que 
ve. A la 2022/2023, la Primera 
Catalana seguirà comptant amb 
3 grups de 16 equips, on els cam-
pions de grups pujaran a Tercera 
RFEF com fins ara, els classificats 
entre la segona i la cinquena posi-
ció entraran a la nova Superlliga i 
hi hauran menys descensos a Se-
gona Catalana.

Descontent al CF Mollet UE
Des del CF Mollet UE es mostren 
contraris a aquesta decisió. L'en-

trenador del primer equip, David 
Parra, afirma que la creació de 
la nova divisió els deixa "un any 

molt complicat" de cara a la prò-
xima temporada. El tècnic valora 
que mantenir-se a la màxima di-
visió catalana serà més complicat: 
"Si no quedem entre els cinc pri-

mers serà com si baixéssim una 

categoria". Parra creu que la nova 
Superlliga provoca "un embut" al 
futbol català i afirma que es podria 
"haver fet diferent".

Per afrontar aquest any, Parra 
demana a l'afició que estigui "uni-

da" i que converteixi el Germans 
Gonzalvo en "un fortí".

Il·lusió a Parets
Des del CF Parets l'opinió és molt 
diferent. Àlex Rodríguez, entrena-
dor del primer equip, afirma que 
des del cos tècnic estan d'acord i 
"molt il·lusionats" amb la creació 
de la nova Superlliga. El prepara-
dor creu que la nova divisió supo-
sa "un nou al·licient per als clubs 

que no tenien un objectiu clar".
Tot i la bona temporada que ha 

fet aquest any el club paretà, Rodrí-
guez es marca com a objectiu per 
l'any que ve "salvar-se" i després 
ja buscar acabar "entre el segon i 

el cinquè lloc", les places que do-
nen accés a la nova divisió.  s.c.

FUTBOL ELS EQUIPS BAIXVALLESANS VEUEN AMB DIFERENTS ULLS LA CREACIÓ DE LA SUPERLLIGA

UNA NOVA DIVISIÓ  El CF Mollet UE i el CF Parets opten a entrar a la Superlliga

s.c.

Les futbolistes podran 
competir a les divisions 
masculines catalanes
BAIX VALLÈS. El futbol femení pas-
sarà a ser universal a Catalunya a 
partir de la pròxima temporada 
2022/2023. Això vol dir que les ju-
gadores tant de futbol com de fut-
bol sala podran participar en qual-
sevol categoria masculina d’àmbit 
territorial, sigui amateur o de base. 
Així ho va determinar per votació 
l’Assemblea de la Federació Cata-
lana de Futbol, on els clubs van vo-
tar favorablement aquest nou pas 
per la plena igualtat entre el futbol 
masculí i el femení.

La modificació reglamentària 
habilitarà qualsevol futbolis-
ta femenina a tramitar llicència 

federativa en un equip masculí, 
des d’aquest mateix divendres. 
D’aquesta manera, s’elimina el to-
pall pel futbol mixt, fixat ara en la 
categoria cadet, incorporant tam-
bé les jugadores en edat juvenil i 
sènior, que podran competir fins 
a la Preferent Juvenil masculina, 
en el primer cas, i fins a la Primera 
Catalana en el segon.

Altres de les novetats que es van 
presentar van ser la introducció 
de la categoria Cadet futbol 11 a 
partir del pròxim curs, així com la 
posada en marxa de la categoria 
Preferent Infantil femenina a la 
temporada 2023/2024. 

Aitor García i Andoni 
arriben al CF Mollet UE
MOLLET. El CF Mollet UE segueix re-
forçant-se per la pròxima tempo-
rada. Aitor García i Andoni Molina 
són les incorporacions anunciades 
aquesta setmana pel primer equip, 
que ja compta amb 9 cares noves 
per la 2022/23.

Aitor García és un davanter pro-
vinent de l'EC Granollers. David 
Parra, entrenador del CF Mollet 
UE, el defineix com un jugador 

amb "molta experiència i que ja 

ha jugat a la categoria"- El tècnic 
també valora la seva predisposi-
ció pel Mollet: "Tenia propostes 

més bones i ha apostat per venir 

aquí".
L'altre fitxatge és Andoni Moli-

na, qui ja va militar a les categories 
de base. Molina arriba des del juve-
nil de l'UE Cornellà i donarà el salt 
a la categoria sènior al Mollet. 

FUTBOL | Primera Catalana  DOS NOUS FITXATGES PER A L'EQUIP
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Adolfo Fernández tanca la 
temporada amb quatre títols

SANT FOST. Adolfo Fernández, ju-

gador del Barça del futbol sala i 

veí de Sant Fost, va tancar dissabte 

passat una temporada històrica. El 

futbolista va guanyar la lliga amb 

l'equip blaugrana, tancant una 

temporada on ha aconseguit 4 tí-

tols.

El Barça va guanyar el títol lli-

guer a la pista del Palma Futsal. Els 

blaugranes van remuntar i acon-

seguir un 2-4 que els donava el 

trofeu, després d'haver guanyat el 

primer partit de la final.

Adolfo Fernández reconeix que 

el partit era "molt difícil", però 

ells van plantejar "un partit seri-

ós". La consecució del títol de lliga 

és un fet "increïble i històric", se-

gons el resident a Sant Fost. 

Una temporada per enmarcar
Fernández i el Barça han aconse-

guit 4 títols aquesta temporada: la 

Lliga, la Copa d'Espanya, la Cham-

pions i la Supercopa d'Espanya; i 

només se'ls hi ha escapat la Copa 

del Rei. El jugador valora la tem-

porada com "espectacular i his-

tòrica" amb tot el que han aconse-

guit: "Hem aixecat quatre títols 

i la manera en la qual ho hem 

fet". Fernández admet que no 

s'esperaven tenir una temporada 

tan bona, tot i que eren conscients 

de "la qualitat i la força" que te-

nia l'equip.

Individualment, Adolfo Fernán-

dez està molt satisfet amb la seva 

temporada: "He aportat molt a 

l'equip i he aixecat títols, que és 

el més important per a tots els 

jugadors". Ara, el veí de Sant Fost 

afirma que és "moment de gaudir 

i deixar la temporada a un cos-

tat".   sergi casanovas

FUTBOL SALA  EL JUGADOR DEL BARÇA I VEÍ DE SANT FOST VA GUANYAR LA LLIGA EL DISSABTE

QUATRE TÍTOLS Amb la lliga, Adolfo Fernández ha aixecat 4 trofeus aquest any

a.f.

Daniel Rosa, nou tècnic 
del CF Montmeló UE
MONTMELÓ. Daniel Rosa dirigirà 

el primer equip del CF Montme-

ló UE a la temporada 2022/23. El 

tècnic va ser presentat a l'acte que 

va organitzar el club a la Sala de la 

Concòrdia de l'ajuntament.

Daniel Rosa substitueix a Pablo 

Martínez, qui va acabar aquesta 

temporada amb el club montme-

loní en dotzena posició a Tercera 

Catalana. L'objectiu de Rosa serà 

acostar als de Montmeló a les posi-

cions altes de la classificació, unes 

places que porten uns anys sense 

assolir.

L'entrenador del primer equip 

va ser anunciat a l'acte que el CF 

Montmeló UE va celebrar a la Sala 

de la Concòrdia. Allà, el club va 

presentar el seu projecte esportiu 

per l'any vinent, amb l'objectiu de 

seguir fent creixer el club i les se-

ves categories formatives. L'acte 

va comptar amb la presència de 

tots els entrenadors que dirigiran 

els diferents equips del club. 

FUTBOL  L'ENTRENADOR AGAFA EL RELLEU DE PABLO MARTÍNEZ

DANIEL ROSA El tècnic va ser presentat en un acte a la Sala de la Concòrdia

Cf MontMeló Ue

JOAN MANUEL BURGAROLAS

BÀSQUET

Burgarolas rebrà la 
medalla d'argent 
de la Federació

MOLLET. Joan Manuel Burgarolas, 

directiu del CB Mollet, rebrà la me-

dalla d'argent de la Federació Ca-

talana de Bàsquet aquest dissab-

te, a la Nit del Bàsquet Català que 

se celebrarà a Barcelona. El del 

Mollet és una de les 10 persones 

premiades amb aquest reconeixe-

ment enguany, que valora la tasca 

desenvolupada en pro del bàsquet 

dels guardonats. Joan Manuel 

Burgarolas porta quasi 20 anys a 

l'equip directiu del CB Mollet. 

FUTBOL  LA MILLORA ES FARÀ ABANS QUE PASSIN DOS ANYS

L'Ajuntament avançarà 
el canvi de la gespa del 
camp Juan Bocanegra
MOLLET. L'Ajuntament ha anunci-

at que es compromet a canviar la 

gespa del camp Juan Bocanegra 

abans que arribi al final de la seva 

vida útil. Tot i això, el canvi no es 

produirà aquest estiu.

Els tècnics municipals van esti-

mar que la superfície de la instal-

lació pot aguantar dos anys més, 

tenint en compte l'ús que se li dona 

actualment. No obstant això, el 

consistori ha decidit que la canvi-

arà abans de complir aquest perí-

ode, segons ha anunciat el regidor 

d'Esports, Josep Monràs.

El regidor explica que la subs-

titució de la gespa serà "l'abans 

possible", però reconeix que "en 

cap cas" serà aquest estiu. L'Ajun-

tament ha iniciat els primers trà-

mits per dur-lo a terme, però és un 

procés que encara té mesos fins a 

la seva execució.

Monràs assegura que el consis-

tori "ha acordat" aquestes obres 

amb la UD Lourdes, en una visita a 

les instal·lacions que es va realit-

zar aquesta setmana.  

Obres pendents
El que té un futur més incert són 

les obres planejades al camp per a 

aquest estiu. El projecte, ja apro-

vat, incloïa diverses millores en els 

accessos i tancaments del camp, 

així com un arranjament de les zo-

nes en mal estat de la gespa.

El concurs públic d'aquest pro-

jecte ha quedat desert, deixant 

en l'aire la seva execució. Monràs 

assegura que les obres es duran a 

terme "tan aviat com hi hagi una 

empresa interessada", un fet que 

s'espera que sigui aquest estiu. 

El CH Sant Fost acaba 
quart a l'Europeu Màster

SANT FOST. El conjunt màster del 

CH Sant Fost va aconseguir la 

quarta posició a l'Europeu Màster 

celebrat el passat cap de setmana a 

Granollers. Els de Sant Fost van ar-

ribar fins a les últimes rondes a la 

categoria per a majors de 45 anys.

El CH Sant Fost va passar la fase 

de grups amb una victòria, un em-

pat i dues derrotes. Tot i això, es 

va classificar per les semifinals, 

on va perdre per la mínima davant 

el CDV Sevilla. A la final de conso-

lació, el CH Sant Fost no va poder 

superar una selecció de jugadors 

portuguesos i va caure per 14-11.

D'aquesta manera, el CH Sant 

Fost aconsegueix una quarta pla-

ça a un torneig europeu d'hand-

bol, on van participar 41 equips 

de 12 països de tota Europa i on 

els santfostencs van poder jugar 

contra clubs d'Espanya, d'Eslovà-

quia, d'Hongria i de Portugal. 

HANDBOL  EL TORNEIG MÀSTER ES VA CELEBRAR A GRANOLLERS

QUARTA POSICIÓ  Els jugadors santfostencs van acabar a les portes del podi

Ch sant fostCB Mollet

"El canvi de la gespa del
Juan Bocanegra serà l'abans

possible, però en cap
cas serà aquest estiu"
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11.00 - 13.00 H
MARTES 18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES 18.00 - 20.00 H
JUEVES 17.00 - 20.00 H
SÁBADO 11.00 - 13.00 H

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
C/ Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com

JUEVES 20.00 - 21.00 H
SÁBADO 09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

Les 24 Hores de Catalunya de 
Motociclisme aterren al Circuit
MONTMELÓ / BAIX VALLÈS. Les 24 

Hores de Catalunya de Motociclis-

me ja han començat al Circuit de 

Barcelona - Catalunya. Tots els en-

granatges es van posar en marxa 

dijous amb una jornada d'assaigs 

privats i els motors seguiran en 

funcionament durant tot el cap 

de setmana. La cursa presenta 54 

equips inscrits, 214 pilots, 6 mar-

ques diferents de motos i moltís-

simes hores de batalla per davant. 

Velocitat, estratègia, habilitat, 

constància i ritme hauran d'ali-

ar-se per a aconseguir l'or.

L'espectacle arrencarà oficial-

ment aquest divendres a les 16 h, 

amb la disputa dels entrenaments 

lliures, que donaran l'última opor-

tunitat de posar-ho tot a punt per 

als assaigs qualificatius. Aquests 

tindran lloc de 18 a 20.30 h, amb 

els pilots rodant dividits en dife-

rents grups.

El dissabte serà la primera jor-

nada oberta al públic. Seguint amb 

la novetat de l'any passat, els pilots 

disposaran d'una sessió de warm 

up el dissabte de 9.45 a 10.15 h per 

a acabar d'ultimar detalls abans de 

la sortida, la qual es realitzarà a les 

12 h. Un dia més tard es donarà la 

bandera de quadres i es coneixa-

ran els guanyadors.

Les 24 Hores de Catalunya de 

Motociclisme comptaran amb un 

campionat suport, la Copa Yama-

ha bLU cRU. El divendres a la tar-

da realitzaran els entrenaments 

qualificatius i la primera cursa del 

cap de setmana, mentre que a les 

10.40 h del matí del dissabte faran 

la segona. 

MOTOR LA 27a EDICIÓ DE LA PROVA SE CELEBRA AQUEST CAP DE SETMANA FINS AL DIUMENGE

24 HORES DE MOTOS El motociclisme omplirà el Circuit durant tot el dia i la nit

CIRCUIT DE CATALUNYA

El CB Mollet, l'INS Gallecs i 
Alkaria recullen calçat esportiu

MOLLET. El CB Mollet i l'INS Gallecs han dut 

a terme una campanya solidària de recolli-

da de calçat esportiu durant les últimes set-

manes, en col·laboració amb l'ONG Alkaria.

Les tres entitats han estat recollint cal-

çat i material esportiu durant els mesos 

d'abril, maig i juny. Alkaria farà arribar tot 

el material recaptat al club de bàsquet Kol-

da del Senegal, un dels clubs amb el qual 

col·labora habitualment l'ONG. El calçat és 

especialment important a aquestes zones, 

ja que és la peça de roba que més necessi-

ten per evitar que els infants facin esport 

descalços.

La campanya solidària va acabar amb un 

partit i una jornada de bàsquet a la pista 

annexa del pavelló de Plana Lledó, amb la 

presència dels nois i noies del CB Mollet i 

de l'INS Gallecs.

Carlos Nuez, president del CB Mollet, 

afirma que "les famílies s'han bolcat"

amb aquesta campanya i que "han portat 

moltes sabatilles i vambes dels seus 

nens i nenes". 

BÀSQUET  L'ONG FARÀ ARRIBAR EL MATERIAL AL CLUB KOLDA DE SENEGAL

SOLIDARITAT Els joves del CB Mollet i de l'INS Gallecs van jugar un partit per tancar la campanya

ONG ALKARIA

Alèxia Putellas jugarà 
l'Eurocopa aquest estiu
MOLLET. Alèxia Putellas jugarà la 

seva tercera Eurocopa amb la se-

lecció espanyola. La de Mollet ha 

estat convocada pel seleccionador 

espanyol Jorge Vilda pel torneig 

europeu, que es disputarà des del 

6 de juliol a Anglaterra. La de Mo-

llet capitanejarà una convocatòria 

de 23 jugadores a la màxima com-

petició europea de seleccions. 

Putellas sumarà amb aquesta la 

seva tercera participació a l'Euro-

copa, després d'haver jugat a les 

edicions de 2013 i 2017, arribant 

en ambdós casos a quarts de final. 

L'actual Pilota d'Or i premi The 

Best de la FIFA serà la capitana i 

estrella de la selecció espanyola, 

que figura entre les favorites a ai-

xecar la copa continental.

La molletana portarà el dorsal 

14 a la competició en comptes del 

seu habitual 11, en un homenatge 

a la seva companya Virgina Torre-

cilla, qui ha superat un càncer ce-

rebral en els darrers mesos.

El camí de Putellas a la compe-

tició europea començarà el diven-

dres 8 de juliol, quan la selecció es-

panyola debutarà contra Finlàndia. 

Els seus altres rivals de la fase de 

grups són Alemanya i Dinamarca. 

FUTBOL  DURÀ EL DORSAL 14 EN HOMENATGE A VIRGINIA TORRECILLA

El Summer Festival porta una jornada 
esportiva d'estiu al CEM Can Lladó
El CEM Can Lladó de Sant Fost prepara el Summer Festival, una jornada es-

portiva per aquest dissabte. L'equipament municipal oferirà diverses acti-

vitats esportives per a tots els públics, amb un torneig de pàdel com a acte 

estrella del dia. La jornada també comptarà amb altres activitats, com acti-

vitats dirigides, activitats pels infants, piscina o parades de comerços locals.

POLIESPORTIU
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BAIX VALLÈS.  Les revetlles de Sant 
Joan van tornar a celebrar-se di-
jous de la setmana passada amb 
les tradicionals programacions 
plenes d'activitats i foc al territori.

La plaça de Catalunya, primer, 
i el parc de Ca l'Estrada, després, 
van ser els centres neuràlgics de 
la revetlla molletana. Al primer 
emplaçament, les sardanes van 
ser-ne protagonistes, així com la 
rebuda de La Flama acompanyada 
dels parlaments del nou respon-
sable d'Òmnium Cultural Mollet, 
Pere Gordi, del cap de colla dels 
Castellers de Mollet, Javi Carvajal, 
de Valentí Careta, del Club Mun-
tanyenc Mollet, i de l'alcaldessa, 
Mireia Dionisio. "L'espectacular 

actuació del Ball de Diables amb 

llums i focs, que va ser l’atracció 

de petits i grans", com defineix 
Mollet amb Cuba, el sopar i la mú-
sica a càrrec de dj Maceta Sound, 
van tenir el pes nocturn de la festa.

Als diferents pobles del Baix 
Vallès hi van haver tota mena d'ac-
tes. A Montmeló, per exemple, la 
Cucurny va ser el nucli de la revet-
lla, amb concerts, la Flama i corre-
foc de Diables, entre daltres.

D'altra banda, cal destacar que 
només dos dies depsrés, dissabte 
25 de juny, la Joventut Sardanista 
de Martorelles va celebrar a Car-
rencà la 38a edició de la revetlla 
de Sant Pere, amb sardanes i sopar 
popular.  

POPULAR  LA PLAÇA DE CATALUNYA I EL PARC DE CA L'ESTRADA VAN TORNAR A SER ELS EMPLAÇAMENTS PRINCIPALS DELS ACTES DE LA REVETLLA MOLLETANA

A MOLLET  Ballant sardanes a la plaça de Catalunya després de la rebuda de la Flama del Canigó

SERGIO CARRILLO

A MARTORELLES  El sopar de dissabte per celebrar la revetlla de Sant Pere

AJ. MARTORELLES

Revetlles farcides 

de foc i festa

A MONTMELÓ  Els Diables van fer un correfoc per Sant Joan al carrer d'Antonio Machado

DIABLES MONTMELÓ

CULTURA

El Bibliobús La Mola, a Santa MariaSortida per descobrir les plantes remeieres

El parc de la Torrentera de Santa Maria tornarà a 
acollir aquest mes de juliol el Bibliobús La Mola
–amb el suport de la biblioteca Central de Terrassa–. 
Concretament hi serà els divendres divendres 1 i 15 de 
15.30 h a 18 h i els divendres 8 i 22 d'11.30 h a 13.30 h.

L'Escola de la Natura del Corredor i l'Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles organitzen aquest dissabte (de 9 h a 12 h) una sortida de camp per aprendre a reconèixer i identi�icar les principals plantes 
medicinals del entorn, així com descobrir els seus usos i les seves 
propietats remeieres. La sortida arrencarà a la plaça Joan Matons.
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La Xarxa al parc!, primer gran 
projecte executat per la nova junta

ARTS ESCÈNIQUES  EL PARC DE LES PRUNERES ACOLLIRÀ ESPECTACLES GRATUÏTS ELS TRES PRIMERS DIJOUS DE JULIOL

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL

MOLLET. El Narcís Bolívar, l'Estela 

Mas, la Susanna García, el Xavier 

Carreras i el Manolo Alfaro encap-

çalen des del març del 2020 la junta 

de La Xarxa Mollet, entitat dedicada 

a promoure el teatre infantil i fami-

liar. Just amb l'arribada de la pan-

dèmia es va produir aquest relleu, 

i ara, dos anys més tard, es fan visi-

bles els primers tocs personals de 

la nova direcció amb la programa-

ció del primer cicle cultural titulat 

La Xarxa al parc! "Teníem ganes 

de fer alguna cosa més", diu l'Es-

tela Mas, qui concreta que, d'una 

banda, volien oferir alguns xous 

gratuïts i, alhora, cercaven algun 

espai exterior "per a espectacles 

que a sala no són possibles per 

les dimensions o per l'estètica".

El moment seleccionat per ce-

lebrar aquest projecte ha estat el 

juliol. "Sempre fem programació 

fins a la MITMO i ens semblava 

que se'ns feia curta; i vam veu-

re que del març fins a l'octubre 

ens quedava raconet", diu Mas. 

Van descartar l'agost per no fer-ho 

coincidir amb la festa major i han 

apostat per fer-ho els dijous "per-

què els caps de setmana de juliol 

la gent acostuma a marxar".

I pel que fa a la ubicació, el parc 

de les Pruneres en va ser la més 

votada, amb el suport de tots els 

membres de la junta a excepció 

d'un vot que apostava per Can 

Mulà. Sigui com sigui, La Xarxa, 

que vol que aquesta programació 

estival tingui recorregut any rere 

any, no descarta que en altres edi-

cions puguin apostar per traslla-

dar els espectacles a altres parcs 

de la capital baixvallesana.

"Volem que ens visualitzi la 

gent que ni ens coneix ni està 

molt familiaritzada amb la cul-

tura familiar. Que els nens que 

estiguin jugant a les Pruneres i 

que la gent que hi sigui a la plaça 

i senti la música s'hi apropi", ex-

plica l'Estela Mas sobre l'objectiu 

de portar a l'estiu els es-

pectacles als carrers.

Mas assegura que tenen 

"un munt d'idees" per 

anar incorporant al pro-

jecte de La Xarxa i referma 

la importància de crear 

sinergies amb la resta d'en-

titats culturals de Mollet, un 

fet que ja han executat durant 

el curs amb l'Esbart Dansaire o 

que ara sumen a les Colles de Mo-

rats i Torrats, que seran les encar-

regades de posar les barres els tres 

dijous d'activitat.

Les tres propostes artístiques
La Xarxa al parc! ofereix tres es-

pectacles de disciplines ben di-

ferents els tres primers dijous de 

juliol a les 19.30 h al parc de les 

Pruneres. El primer xou serà el 

dia 7, amb Kasumay, de Circo Los. 

Aquesta representació circense 

està ambientada als anys 60 i 70 

i mostrarà tres personatges 

que hauran 

d'aprendre 

a 

conviure entre ells i a tolerar les 

bogeries de la resta.

Per al dia 14, l'aposta és itine-

rant, a càrrec de Teatre Nu i amb la 

performance Teatre Arrossegat de 

Catalunya. Els assistents coneixe-

ran una companyia que mou el seu 

escenari pel món, per represen-

tar a places i carrers les històries 

més conegudes i estimades del 

repertori universal. L’escenari del 

Teatre Arrossegat es desplega 

davant dels ulls del públic per 

oferir un teatre popular, que 

s’inspira en l’art i l’ofici dels 

còmics ambulants. Una 

proposta plena de joc, popularitat 

i complicitat amb el públic.

Per últim, Txema Muñoz clourà 

el dia 21 aquesta primera edició de 

La Xarxa al parc! amb The PostCard. 

Un mim fent màgia de prop, l’únic 

carter que ha repartit cartes en més 

de vint països dels cinc continents 

–algunes d'elles a gent tan reco-

neguda com la Reina d’Anglaterra, 

el Papa i un president de la Casa 

Blanca–, en finalitzar la jor-

nada laboral s'adona que 

té un paquet sense adreça 

ni remitent; no podia sospi-

tar què li podria passar amb 

aquest paquet sense pro-

pietari.    S.CARRILLO

Tallers per a infants

La botiga Abacus de Mollet continua 

programant tallers per a infants els dis-

sabtes a les 12 h. Aquest mes de juliol ho 

fa sota el nom de Dissabtes a la fresca i 

amb cinc tallers diferents. El primer serà 

Crea i decora la teva màscara amb car-

tó!, el dia 2 de juliol. El dia 9 serà el torn 

d'Aprèn a donar color a la teva roba amb 

tècnica Tie Dye, amb la col·laboració de 

Catwalk. El 16, Abacus convidarà la cana-

lla crear un fons marí amb diferents ma-

terials. El 23, els jocs de taula per a l'estiu 

en seran els protagonistes. I Vine a crear 

imants divertits amb Hama! és el nom del 

darrer taller, que es farà el dia 30.

'DISSABTES A LA 
FRESCA', A ABACUS

ROCK PER XICS

R.P.X.

Guateque i Rock 
per xics engeguen 
les Nits d'Estiu de 
Sant Fost

SANT FOST.  Aquest divendres ar-

renca una nova edició de les Nits 

d'Estiu, que, organitzades per 

l'Ajuntament, portarà diversos es-

pectacles a la zona esportiva. L'es-

trena anirà a càrrec del grup Gua-

teque, amb música dels 70, dels 80 

i dels 90 per gaudir i ballar entre 

les 20 h i la 1 h.

L'endemà dissabte, de 19 h a 0 

h, serà el torn de Rock per xics, un 

xou musical  on es fusionen el rock 

i la cançó popular catalana per 

transmetre la cultura i els valors 

del rock a les noves generacions. 

"T’imagines les cançons d'AC/

DC, Led Zeppelin, ZZTop, Ra-

mones… amb les lletres de Paff 

el Drac Màgic, En Joan petit, El 

monstre de Banyoles, Si tu vas al 

cel…?", es pregunta la banda que 

farà parada a Sant Fost.  

'Dansa en família', 

amb el CRA'P

MOLLET.  L'entitat CRA'P (Pràcti-

ques de Creació i Recerca Artísti-

ca) de Mollet ofereix aquest dis-

sabte (d'11 h a 12.30 h) el taller 

Dansa en família, a càrrec de Io-

landa Moya del Vado, de Moure’ns 

per viure, qui convida a "gaudir en 

família d’un petit oasi expressiu 

dins del ritme frenètic quotidià 

mitjançant el joc i el moviment" i 

assenyala que durant l'activitat es 

crearà "un espai de seguretat per 

l’infant i per l’adult perquè el cos 

esdevingui la principal eina de co-

municació entre nosaltres”. L'acti-

vitat s'adreça a infants d'entre 3 i 

7 anys i es durà a terme a la seu de 

CRA’P.

La programació de l'entitat per a 

aquest juliol està plena de propos-

tes, com el taller Cos escènic (fins al 

dia 14), o l'espectacle WIN-DO-W, 

de la montmelonina Sara Pons (8 

de juliol, al parc de les Pruneres), 

entre d'altres.  
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Ara Mollet ERC engega
un grup de lectura

MOLLET. La secretaria de feminis-

mes d'Ara Mollet ERC ha impulsat 

el grup de lectura Llibres i Miralls 

que va celebrar dimarts a les 19 

h la seva primera sessió a l'Espai 

Molletà –seu del partit–. El grup 

està obert a tothom i els llibres que 

es llegiran seran escrits per dones.

"L'Espai Molletà sorgeix de la 

necessitat de generar dinàmica 

cultural al poble", va explicar l'Ag-

nès Galdon, responsable de la se-

cretaria de Feminisme d'Ara Mollet 

ERC, alhora que hi afegia: "Donat 

que tenim un local, vam pensar 

que era adient obrir-lo a la ciuta-

dania perquè la gent pogués par-

ticipar, i organitzar-hi coses".

La primera activitat cultural que 

s'hi duu a terme és precisament el 

grup de lectura. "Va sortir com a 

proposta inicial fer aquesta ac-

tivitat, un punt de trobada per 

veure'ns a partir d'un llibre i de 

la cultura, perquè hi trobàvem 

aquesta necessitat", deia la Mi-

reia Oliva, participant del grup i 

militant d'ERC.

El grup de lectura "ha tingut 

molt bona resposta", segons deia 

Galdon, amb més d'una desena de 

participants. El llibre protagonista 

de dimarts va ser Una dolça cançó, 

de Leïla Slimani. Els pròxims dos 

llibres que es tractaran seran: Elles 

parlen, de Miriam Toews (19 de ju-

liol); i Largo pétalo de mar, d'Isabel 

Allende (20 de setembre).  

LITERATURA  LA PRIMERA SESSIÓ VA SER DIMARTS A LA TARDA

A L'ESPAI MOLLETÀ  Començant la primera sessió del grup de lectura

s.c.r.

La música, protagonista en 
l'estrena del nou cicle Refresc'Art
MOLLET.  Arriba el juliol i arriba 

una nova edició de la programa-

ció cultural Refresc'Art, impulsa-

da per l'Ajuntament i en la qual 

participen també diverses enti-

tats de la ciutat.

Tot plegat arrenca farcit de mú-

sica. L'Escola Municipal de Músi-

ca i Dansa de Mollet ja van actuar 

dijous a Can Gomà, i aquest diven-

dres els segueix l'Estoc de veus, a 

les 21.30 h a la terrassa del Museu 

Abelló –5 euros, reserves a estoc-

deveus@gmail.com–.

Dissabte a les 19.30 h serà el torn 

del concert d'estiu de l'Associació 

Musical Pau Casals (AMPC), amb un 

concert de fi de curs a la plaça Major 

que significarà el comiat de l'activi-

tat de la banda fins al curs vinent. 

Serà una actuació plena de ritme en 

què la banda de l'AMPC oferirà una 

selecció musical de bandes sonores 

i de música moderna plena de rit-

CONCERTS  L'ESCOLA MUNICIPAL, L'ESTOC DE VEUS, L'ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS O AMAM SÓN ALGUNES DE LES ENTITATS LOCALS QUE HAN PROGRAMAT ACTUACIONS

BANDA DE L'ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS  Actuaran dissabte a les 19.30 h a la plaça Major de Mollet

ampc

me., amb temes de John Williams, 

Phill Collins, James Horner o Deep 

Purple, entre d'altres. Es podrà 

gaudir de l'espectacle de manera 

gratuïta i el concert serà dirigit per 

Mario Roldán Muñoz.

Per últim, Aleix Tort actuarà 

diumenge a les 12.30 h amb la seva 

guitarra elèctrica en la segona edi-

ció de l'any del Directe al Carrer, a 

càrrec de l'Associació de Música 

i Art de Mollet (AMAM). Serà a la 

plaça de Catalunya.

Altres propostes culturals que es 

podran gaudir en aquest programa 

són: L'art africà de nit, amb una vi-

sita a la Casa del Pintor i copa de 

cava al pati (dijous 7 a les 20 h), els 

concerts de la Jazz Band de l'EMMD 

(dissabte 9 a les 20 h al parc de les 

Pruneres), o el concert de Mirla Ri-

omar (dijous 14 a les 20 h a la Ter-

rassa del Museu), entre d'altres.  

MOLLET.  El Jardinet del Casal Cul-

tural acull aquest dissabte a les 

19 h una nova proposta cultural, 

en aquest cas, musical. El cor Am-

pacanta, format per familiars dels 

joves estudiants de l'Escola Muni-

cipal de Música de Mollet, oferirà 

un repertori dedicat als composi-

tors Francesc Vila i Manuel Oltra. 

Es tracta de dos referents del món 

coral, que enguany es commemora 

el centenari dels seus naixements. 

Aquesta no és l'única activitat 

que organitza el Casal Cultural els 

pròxims al mateix Jardinet, ja que 

dimecres a les 18 la mestra cuine-

ra molletana Montse Tàpia hi dina-

mitzarà un taller de cuina d'estiu. 

Per participar-hi, cal inscripció 

prèvia i el preu de l'activitat és de 

7 euros.  

El cor Ampacanta, al Jardinet

DISSABTE A LES 19 H HOMENATJARAN ELS COMPOSITORS FRANCESC VILA I MANUEL OLTRA

Premis de paella per a La Gallineta i Junts

El passat 19 de juny va tenir lloc el 33è concurs de paelles al Jardinet, 
organitzat pel Casal Cultural, i que va comptar amb la participació 
d'entitats i col·lectius diversos de la ciutat. Unes 180 persones van
assistir-hi i es van fer sis paelles que optaven al concurs, a banda de
la paella del Casal. La Gallineta va ser guardonada per la paella més
gustosa i Junts a Mollet va guanyar el premi a la més vistosa.

junts a mollet

dissabte 2

diumenge 3

divendres 1

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

Força núvols baixos fins a 

mig matí, amb temperatu-

res que no pujaran gaire 

fins que acabi sortint  el sol 

i s’enfilin amb moderació.

S’inicia un nou episodi de 

fortes calors, en un dia en 

el qual predominarà el cel 

serè, amb algun núvol prim, 

i de nou calor intensa.

La temperatura continu-

arà pujant, amb valors 

àmpliament superiors als 30 °C, en una nova onada 
de calor canicular, tot i que 

més breu que l'anterior.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 23 29ºC 20ºC 29ºC - 31 km/h SSW

DIVENDRES, 24 31ºC 19ºC 26ºC - 35 km/h SE

DISSABTE, 25 28ºC 19ºC 27ºC - 29 km/h SE

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

DILLUNS, 27 28ºC 21ºC 27ºC 1 24 km/h SE

DIMARTS, 28 31ºC 19ºC 30ºC - 32 km/h SSW

DIMECRES, 29 30ºC 19ºC 28ºC - 32 km/h SSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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COR AMPACANTA
Dissabte 2 de juliol a les 19 h al Jardinet

El Cor de L’AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
farà un repertori dedicat a dos compositors, 

Francesc Vila i Manuel Oltra, dos referents del món 
coral, que enguany fa 100 anys del seu naixement.

ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA

ELS COMUNS RECLAMEN AQUESTA EINA DES DEL 2017

El govern molletà 
assegura que l'agenda 
d'entitats estarà en un mes
MOLLET. El govern molletà està 

enllestint l'agenda compartida 

d'entitats, una proposta que des 

del 2017 ha estat reclamada pels 

comuns, i que segons s'explicava 

durant el ple municipal del passat 

dilluns podria estar enllestida en 

un mes.

L’agenda compartida és una 

antiga reivindicació de l’espai dels 

comuns a Mollet, que agilitzaria 

i facilitaria la tasca de les entitats 

ciutadanes a l'hora d'organitzar 

activitats i demanar els espais a 

ocupar. "Es tracta d’un espai web 

d’accés públic que permetés a 

les entitats de la ciutat conèixer 

les activitats del conjunt d’asso-

ciacions especialment pel que 

fa a l’ocupació d’equipaments 

públics. Això facilitaria l’orga-

nització d’activitats i oferiria 

transparència i diversitat pel 

que fa a l’ús dels espais munici-

pals", expliquen des de Mollet en 

Comú.

Aquesta reclamació ja es va 

aprovar com a moció el 2017 i va 

formar part del conjunt de pro-

postes que va fer Canviem Mollet a 

finals del 2018 de cara als pressu-

postos del 2019. "Tot i que al seu 

moment l’equip de govern va 

acceptar-la dient que seria fàcil 

d’aconseguir i que justament 

estaven treballant en aquest 

tema, encara no s’ha fet reali-

tat", lamenten.

Finalment, al ple de dilluns, la 

regidora de Cultura, Mercè Pérez, 

com a resposta a una pregunta de 

la portaveu de Mollet en Comú, 

Marina Escribano, assegurava 

que en qüestió d’un mes aquesta 

agenda compartida podria ser una 

realitat.

En el ple, els comuns també van 

presentar com a prec, una propos-

ta perquè des de l'Ajuntament es 

prenguin mesures per promoure 

i enfortir el teixit associatiu de la 

ciutat.  

'Avui és ahir', darrer
tema de Marta Shanti

MONTMELÓ.  La cantautora mont-

melonina Marta Shanti ha publi-

cat aquesta primavera Avui és ahir

en format acústic, una cançó que 

formarà part del disc que està en-

registrant –On comença el camí– i 

que veurà la llum el 2023. En la 

versió acústica, hi participen Dídac 

Santisteban a la guitarra i Nil Gas-

cón Bosch a la percussió. Es tracta 

"d'una balada de rock suau, que 

crida a abraçar la quotidianitat i a 

estimar i estimar-se dia a dia". La 

cançó està enregistrada a Montor-

nès, a casa dels avis de Marta Shanti: 

"Una localització única i extrema-

dament íntima de la cantautora 

que, ara que ambdós avis ja no hi 

són, mai més tornarà a ser igual".

Les pròximes actuacions de 

Marta Shanti seran: aquest diven-

dres a les 23 h a la festa major de 

Barberà del Vallès; dissabte a les 

22.30 h participant a El Rapte, de la 

festa major de Montmeló, a la pla-

ça de la Vila; i divendres 8 de juliol 

a les 19.30 h a El Foment –carrer 

dels Mercaders, 14, Girona–.  

MÚSICA  LA CANÇÓ FORMARÀ PART DEL DISC QUE TRAURÀ EL 2023

FRAME DEL VIDEOCLIP  Nil Gascón, Marta Shanti i Dídac Santisteban

M.S.

ENTITATS

Can Mulà torna a 
acollir 'Gazpacho 
por sevillanas'
MOLLET.  El parc de Can Mulà serà 

dissabte l'escenari del tradicional 

esdeveniment Gazpacho por se-

villanas, que organitza el Centro 

Cultural Andaluz de Mollet, una 

activitat que no s'ha pogut realit-

zar des del 2019, a causa de l'esclat 

de la pandèmia.

Al matí, a partir de les 10.30 h, 

tindrà lloc el concurs de sevillanes, 

impulsat per la coordinadora ju-

venil. I a la tarda hi arribaran més 

actuacions. A les 18.30 h arribarà 

la cercavila, que anirà des de Can 

Gomà fins a Can Mulà, amb la ban-

da de tambors de l'entitat. En ar-

ribar-hi, cap a les 19 h, engegaran 

les actuacions, que protagonitza-

ran els quadres de ball de l'entitat 

–Semilla flamenca, Triana, Arte 

y Compás, i Pasión flamenca–, el 

coro rociero de l'entitat –Amigos 

del Rocío–, així com actuacions 

de les classes de ball i de guitarra 

del Centro Cultural Andaluz, amb 

la participació del professor David 

Jiménez. A més, cal destacar que 

els artistes convidats seran Rocío 

Ramírez i Sevillanía.  
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