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TRANSICIÓ ENERGÈTICA

LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PER A 
L'AUTOCONSUM A MONTORNÈS ES DISPARA I EN UN ANY 
I MIG SE N'HAN POSAT EL 83% DE LES EXISTENTS   11

TRANSPORTS

ELS TAXISTES DE MONTORNÈS ABAIXARAN 
LES TARIFES I PODRAN DONAR SERVEI A 
ALTRES MUNICIPIS DEL VALLÈS  6

Festa Major 19 a 23

DIARI DE MONTORNÈS I BAIX VALLÈS

sommontornes.cat

La capta de sang, primer 
punt de la competició de les 
colles, per als Pere Anton

El Ball de Diables i 
Drac canvien la 
Cremada de l'Ajuntament 
per un castell de focs

Ebri Knight i Ciudad Jara, 
caps de cartell musical, i 
Oye Polo i Vincent Vegas 
hi aportaran humor i màgia

Protagonisme 
gastronòmic, amb les 
postres de la Viñallonga i 
les cerveses d'AS

fotos: aj. montornès / segis gómez / penya pere anton / arxiu
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EN PORTADA

MOLLET.  L'en-

torn del car-

rer Portugal 

serà novament 

l'escenari de 

la popular Fira 

d'Artesans de Mollet, 

que va ser suspesa l'any passat 

per la pandèmia. Serà aquest cap 

de setmana del 17, 18 i 19 de se-

tembre, quan fins a una setantena 

de menestrals vinguts d'arreu del 

territori català, un 10% molletans, 

muntaran les seves parades per 

oferir productes i articles artesa-

nals als carrers del nucli antic, en 

la que serà la 37a edició de la mos-

tra. "L'any passat va ser molt dur 
haver de suspendre i aquest any 
hi havia moltes ganes de tirar-la 
endavant", explicava aquest di-

lluns Martí Turégano, president de 

l'AV de la Fira d'Artesans, durant la 

roda de premsa de presentació de 

l'esdeveniment. 

Fira amb restriccions
La Covid, pèro, marcarà la cele-

bració, que ha hagut d'adaptar-se 

a les mesures que marca el Proci-

cat per a la realització d'aquests 

esdeveniments. La regidora de 

Cultura, Mercè Pérez, explicava 

algunes d'aquestes limitacions. 

D'una banda, l'espai de la fira es-

tarà delimitat i només hi haurà un 

punt d'accés, que estarà situat al 

carrer Portugal, amb la Baixada 

de Can Rota. Allà es farà control 

d'accés dels visitants al recinte, 

que tindrà un aforament màxim 

de 950 persones. "Com no hi ha 
tallers ni activitats paral·leles, 
creiem que la gent farà la pas-
sejada i no s'hi estarà tant de 
temps a la fira com en altres 

El sol torna a sortir al carrer Portugal

Un dels atractius de la Fira d'Artesans 

ha estat sempre la programació cul-

tural que s'hi ha ofert, amb la popular 

sardinada, els concerts i les actua-

cions d'entitats de cultura popular 

molletana com castellers o gegants. 

Enguany, però, les restriccions per la 

Covid han fet que l'organització hagi 

decidit suspendre aquestes activitats. 

Només seran dos els actes que s'hi fa-

ran, d'una banda la tradicional exposi-

ció a La Marineta, titulada Poemes de 

llum, a càrrec de les artistes Verònica 

Manechini i Katrien Van Steen, i que es 

podrà veure fins al 18 d'octubre. L'altra 

acte cultural serà el concert d'havane-

res que servirà per cloure la fira. Serà 

diumenge a les 19 h al Mercat Vell i 

l'aforament està limitat a 170 persones. 

Les entrades ja estan a la venda on line 

o de manera presencial, a la Marineta. 

LA COVID LIMITA EL 
PROGRAMA CULTURAL 
PARAL·LEL A LA FIRA

LA DECORACIÓ 

HOMENATJA ELS 

TREBALLS ESSENCIALS 

DURANT LA COVID

Un dels trets d'identitat de la Fira d'Artesans de Mollet és la decoració dels ca-

rrers, elaborada pel mateix veïnat, i que cada any respon a un motiu diferent. 

"Aquest cop els vam demanar als joves de l'AV que havien d'involucrar-se i que 

la decoració havia de sortir d'ells", explicava Turégano. La idea va ser fer un ho-

menatge a totes aquelles persones treballadores de serveis essencials, que han 

treballat de valent durant la pandèmia. Els visitants podran gaudir de la decoració 

durant l’horari de la Fira, que serà divendres de 17 h a 22 h, dissabte de 10 h a 14 h 

i de 17 h a 22 i diumenge de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h. Als migdies també s’hi podrà 

accedir però és probable que moltes parades estiguin tancades.

l.o.

La Fira d'Artesans torna després d'un any en blanc 

per la Covid amb una setantena de parades 

Els carrers estaran delimitats i hi haurà control 

d'entrada al recinte amb un circuit per als visitants

edicions", fet que agilitzaria, se-

gons Pérez, l'entrada de visitants. 

Un cop a dins, s'haurà de seguir 

el circuit marcat que començarà 

a l'entrada pel carrer Portugal, 

seguirà pels carrers del Sol, Barto-

meu Robert i la plaça de l'Artesa-

nia i acabarà al carrer Can Pacià, 

on enguany no hi haurà parades ja 

que serà el punt on s'habilitarà la 

sortida de la fira. A més, entre les 

parades hi haurà una separació 

mínima d'1,5 metres.  

Productes artesans 100%
Pel que fa als productes que s'hi 

podran trobar, 32 parades –un 

46% del total– oferiran articles 

d'alimentació (formatges, pans, 

coques, embotit, entre altres) i les 

38 restants (54%) disposaran de 

productes d'oficis artesans, com 

l'orfebreria, el tèxtil, la pell, la fus-

ta o les joguines. "Són artesans 
que ofereixen els articles que 
ells fabriquen i això ha permès 
la qualitat de la fira durant tots 
aquests anys", deia Turégano. 

Una cita que, segons refermava 

l'alcalde, Josep Monràs, és d'una 

importància "extraordinària" 

per a la ciutat. "És un dels ele-
ments destacats del calenda-
ri cultural molletà però no és 
un acte local sinó de país, per 
aquesta qualitat i per la compli-
citat històrica que hi ha hagut 
entre l'Ajuntament i els veïns a 
l'hora d'organitzar-la", indicava.

Durant la roda de premsa, en què 

hi va haver presents alguns dels 

veïns organitzadors de la mostra, 

Turégano va tenir un record emo-

cionat per Manuel Moreno, un dels 

veïns iniciadors de la fira, que ha 

mort enguany.   laura ortiz mateo
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SOCIETAT

El setmanari SomMollet arriba aquest divendres al miler d'edicions
Teniu a les vostres mans l'edició número 1.000 del setmanari SomMollet, que cada divendres, des del 2001, apropa 

als ciutadans la informació de proximitat d'allò que passa a la ciutat i als municipis de l'entorn. El número 1.000 

arriba l'any en què la publicació, que va començar com a Contrapunt, ha fet els 20 anys des del seu naixement, dues 

dècades que han servit per convertir-lo en la referència informativa de la premsa escrita i digital del Baix Vallès. 

Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest llarg camí.

MOLLET.  Unes 300 persones, segons 

l'organització, es van concentrar 

aquest dimecres al vespre, a la pla-

ça Catalunya de Mollet per demanar 

l’absolució dels 13 CDR encausats 

per la denominada Operació Judes, 

iniciada fa gairebé dos anys, el 23 

de setembre del 2019, després que 

el magistrat de l'Audiència Nacio-

nal, Manuel García Castellón, els 

hagi processat per pertinença a 

organització terrorista i a 9 d'ells 

per tinença, dipòsit i fabricació de 

substàncies o aparells explosius i 

inflamables de caràcter terrorista.

A la convocatòria organitzada 

pels CDR de Mollet, van assistir-hi 

els cinc baixvallesans encausats 

–l'Esther Garcia, la Sonia Pascual, 

el Rafael Joaquín Delgado, el Ger-

minal Tomàs i l'Alexis Codina– i 

membres de diferents partits po-

lítics i entitats independentistes, 

entre altres l'ANC, la CUP, Junts i 

ERC. 

L'acte va començar a les 20 h, 

amb la lectura d'un manifest de-

manant l'absolució dels encau-

ENCAUSADES 23S  UNES 300 PERSONES ES MANIFESTAVEN DIMECRES AL VESPRE A MOLLET PER DEMANAR-NE L'ABSOLUCIÓ

L'Audiència Nacional processa per terrorisme 
els CDR baixvallesans de l'Operació Judes

sats, els quals consideren "vícti-

mes d’un muntatge policial" i 

d'un judici "injust". Un manifest 

on es va recordar que fa 2 anys 

de l'inici d'aquest "patiment" que 

han viscut els encausats i en el 

qual recordaven: "Hem vist com 

el secret de sumari s'imposava 

a les nostres defenses que rebi-

en les comunicacions judicials, 

una vegada i una altra pels mit-

jans de comunicació". Acabada 

la lectura, les persones concen-

trades es van desplaçar caminant 

fins al davant de l'Ajuntament, on 

es va fer la clausura amb el cant 

dels Segadors.

Processament judicial
En el seu acte de processament, 

el magistrat considera que els 13 

encausats formaven dins dels CDR 

l'anomenat Equip de Resposta 

Tàctica (ERT), una cèl·lula inte-

grada pels investigats formada 

per grup reduït d'individus de di-

ferents CDR, que "evidencien una 

gran radicalitat".

 La creació d'aquesta cèl·lula ve 

motivada, prossegueix el jutge, per 

la necessitat de comptar dins de 

l'estructura dels CDR amb un grup 

clandestí d'individus de la màxima 

confiança i que es mostren total-

ment lliurats a "la causa", havent-li 

estat encarregades la realització de 

les accions més sensibles.

Són moltes les reaccions a 

l'anunci de processament, entre 

elles la de la vicesecretària ge-

neral de Drets, Llibertats i Lluita 

antirepressiva d'ERC i regidora 

cdr

ABSOLUCIÓ COMPANYES 23S Era el lema d'una de les pancartes que va encapçalar la concentració dimecres

Col·lectiu Àvies i Avis

Dimecres 15 de setembre al migdia, el 
col·lectiu Àvies i Avis de Mollet per la 
llibertat va reprendre la rotllana set-
manal davant de l’Ajuntament.  La se-
güent rotllana setmanal del col·lectiu 
de gent gran està prevista que tingui 
lloc el proper dimecres, 22 de setembre, 
amb la presència de Dolors Bassa i Coll, 
exconsellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalun-
ya, que va ser condemnada l'octubre de 
2019, a 12 anys de presó i d'inhabilitació 
pels delictes de sedició i malversació. 

DOLORS BASSA, A LA 
ROTLLANA PER LA 
LLIBERTAT DE MOLLET

d'Ara Mollet-ERC-MES, Marta Vi-

laret, que a través d'una piulada a 

Twitter en demanava l'absolució: 

"El processament de les @detin-

gudes23 és demencial. No hi ha 

proves ni cas. 13 persones inno-

cents sotmeses a una acusació 

que els destrossa la vida i que 

només s'explica com a escar-

ment. No servirà! Al vostre cos-

tat, sempre, defensant arreu la 

vostra innocència", deia Vilaret 

demanant, finalment l'absolució.  
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Sant Antoni, 18 
(Cantonada la Fàbrica) 
PARETS DELS VALLÈS

Tel. 93 573 11 52 / 93 573 10 77
info@plantadamultigestio.org

TENIM 
LA MILLOR 

ASSEGURANÇA 
I PREU PER A TU!

Visita’ns sense
compromís!JUNTS 

SOM MÉS 
FORTS
Ens  adaptem 

a les teves 
nesessitats

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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Els taxis redueixen tarifes

MONTORNÈS.  L'Ajuntament ha fet 
els passos previs per adherir-se a 
l'Àrea Territorial d'Actuació del 
Taxi Vallès Oriental i Vallès Occi-
dental, una adhesió que permetrà 
que els taxistes de Montornès pu-
guin donar servei a altres munici-
pis. La inclusió de Montornès en 
aquesta àrea de taxis del Vallès, 
també suposarà una reducció en 
les tarifes del servei de transport.

El ple aprovava dijous de la set-
mana passada el nou reglament 
del servei de taxi i la modificació 
de les tarifes, pas previ a l'entra-
da de Montornès a aquesta àrea 
de prestació conjunta del Vallès 
Oriental i el Vallès Occidental, on, 

actualment, hi ha integrats una 
vintena de municipis: l'Ametlla del 
Vallès, la Garriga, la Llagosta, Lliçà 
de Vall, Martorelles, Mollet del Va-
llès, Palau-solità i Plegamans, Pa-
rets del Vallès, Polinyà, Sant Fost 
de Campsentelles, Santa Maria de 
Martorelles, Santa Perpètua de 
Mogoda, Sentmenat, Santa Eulàlia 
de Ronçana, Sant Feliu de Codines, 
Caldes de Montbui, Castellar del 
Vallès, Tagament, Sant Llorenç 
Savall, Llinars del Vallès, Figa-
ró-Montmany i Cardedeu.

L'àrea unificada comporta la fusió 
del servei i així, operar en qualsevol 
de les localitats i que els taxistes 
puguin usar qualsevol de les para-
des d'aquestes poblacions. Aquesta 
és una petició que ja fa temps que 
els taxistes montornesencs feien a 
l'Ajuntament i que, finalment, s'ha 
acordat. "Els veïns disposaran de 

més oferta de vehicles i a un cost 

inferior", deia la regidora de Mobi-
litat, Ana Madrona, durant el ple.

A més de la baixada de tarifes, 
l'adhesió a l'àrea única també com-

portarà el canvi de la imatge dels 
taxis de Montornès, que ara són 
de color blau fort i passaran a ser 
grisos. Amb tot, el nou reglament 
preveu una moratòria i el canvi de 
color no s'haurà de fer fins que el 
taxista no faci un canvi de vehicle o 
hi hagi un canvi de llicència.

El reglament, que encara s'ha 
d'aprovar definitivament, preveu 
que el servei es doni de 8 a 22 h i, 
pel que fa a les guàrdies nocturnes, 
n'hi hagi un vehicle entre setmana 
i dos el cap de setmana.

El punt de l'aprovació de la modi-
ficació del reglament del servei de 
taxi i del canvi tarifari es va tirar en-
davant amb el vot afirmatiu de tots 
els grups assistents i l'abstenció del 
regidor no adscrit, Luis Ramos. Se-
gons la regidora, "aquest continua 

sent un diàleg obert i es podria 

revertir si veiem que no és posi-

tiu ni per a taxistes ni per a ciuta-

dans", deia Madrona, qui afegia que 
"les experiències d'altres munici-

pis avalen que és una bona mane-

ra de treballar". ❉ laura ortiz mateo 

MOBILITAT L'AJUNTAMENT S'ADHEREIX A L'ÀREA DE SERVEI DE TAXI CONJUNTA DEL VALLÈS

Aprovat el pla 
contra incendis 
al nucli urbà i les 
urbanitzacions

El ple de 
Montornès es 
posiciona contra 
les armes nuclears

MEDI AMBIENT ENTITATS FINANCERES

MONTORNÈS. L'Ajuntament ja 
disposa del nou Pla de Prevenció 
d'Incendis Forestals a les Urbanit-
zacions i Nucli Urbà de Montornès, 
un pla redactat per la Diputació de 
Barcelona, que té com a objectiu 
determinar quines són les actua-
cions necessàries a fer per reduir 
el risc d'incendi a les zones habi-
tades del municipi i la seva propa-
gació a zones forestals. Aquestes 
actuacions també tenen com a ob-
jectiu facilitar l'accés dels equips 
d'extinció i maquinària. El pla és 
biennal i els costos municipals són 
d'uns 37.000 euros. 

MONTORNÈS. L'Ajuntament s'ha 
sumat a la reclamació de la comu-
nitat internacional pel desarma-
ment nuclear. El 2017, les Nacions 
Unides adoptava el Tractat sobre 
la Prohibició de les Armes Nucle-
ars, que entrava en  vigor aquest 
mes de gener, després d’haver 
aconseguit la signatura i ratifica-
ció de 50 estats. Per tal que aquest 
tractat aconsegueixi el seu ob-
jectiu, cal que els Estats del món 
s’hi sumin activament, i la moció, 
aprovada per unanimitat, insta el 
Govern de l’Estat espanyol a sig-
nar-lo i ratificar-lo.

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

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

Més de 2.600 estudiants iniciaven dilluns el nou curs escolar a Montornès, un 

curs que manté algunes de les mesures derivades de la pandèmia de la Covid, 

com per exemple, l'accés esglaonat als centres educatius i els dispositius polici-

als a les entrades i sortides de les escoles per reforçar la seguretat. En concret, 

per edats, 1.566 alumnes han començat el curs a Infantil i Primària, i 961 a ESO i 

Batxillerat. 66 joves han començat els cicles formatius de grau mitjà i 30, el Pla 

de Transició al Treball. També han començat el curs els més petits, els del tram 

de 0 a 3 anys, a la Llar d’Infants Pública El Lledoner, que inicia l'any amb 56 nens 

i nenes, i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre iniciarà les classes 

el 21 de setembre. foto: ajuntament de montornès

Nou curs amb més de 2.600 alumnes

xxx

NOVA IMATGE Els taxis de Montornès hauran de canviar de color i retolació i passaran de blau fosc a gris
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SERVEI POSTAL

Correus creu que 

compleix  amb 

els paràmetres de 

qualitat del servei
Després de les múltiples queixes 
sobre el servei de Correus al Va-
llès Oriental recollides pel Consell 
Comarcal, responsables de l'ens 
supramunicipal i de Correus es van 
reunir per buscar solucions a les 
incidències que afecten 22 munici-
pis de la comarca. Segons el Consell 
Comarcal, des de Correus es va ex-
plicar que s'ha fet "una profunda 

comprovació per verificar la si-

tuació de les unitats operatives 

i oficines", i es va assegurar que 
"especialment al Vallès  es com-

pleixen amb escreix els paràme-

tres de qualitat". Amb tot, s’han 
compromès a contactar amb els 
ajuntaments afectats.  

SANT FOST. Fa nou mesos que 
l'Ajuntament santfostenc no té 
secretari  i poc més d'un any i mig 
que tampoc compta amb la figura 
de l'interventor de carrera, dues 
places claus pel funcionament del 
consistori que han acabat enfron-
tant en els últims plens el govern 
i ERC-Junts.

Ajuntaments com el de Sant Fost 
que superen els 5.000 habitants, 
segons marca la llei, necessiten un 
secretari i a més, un interventor 
pel funcionament diari de l'ens.  

Mentre que l'interventor és qui 
ha d'exercir el control i la fiscalit-
zació interna de la gestió econò-
mica i pressupostària de la corpo-

ració; el secretari és el que ha de 
donar fe de tot el que passa en un 
ajuntament. Sense aquesta última 
figura, per exemple, no es podria 
celebrar un ple. En canvi, sí que es 
podria fer la sessió sense l'alcalde. 

Per reconduir aquesta mancan-
ça, durant tot aquest temps, l'Ajun-
tament de Sant Fost ha funcionat 
amb secretaris i interventors no-
menats de forma accidental –un 
fet que també s'ha donat en ante-
riors mandats–. Actualment hi ha 
només una persona que exerceix 
les dues funcions, una situació 
que acostuma a donar-se en ajun-
taments petits, on els recursos 
i els sous solen ser inferiors als 

d'ajuntaments més grans. Això fa 
que, en moltes ocasions, aquestes 
places –que preferiblement hauri-
en d'estar ocupades per persones 
que s'hagin tret l'oposició– acabin 
quedant-se vacants com ha succe-
ït a Sant Fost i les ocupi de forma 
interina una altra persona de l'ens 
municipal.   

Un fet que des d'ERC-Junts, el 
regidor Carles Miquel, ha denun-
ciat en els últims plens, on s'ha 
donat llum verda al pressupost, 
ja que consideren que la persona 
que s'havia nomenat per exercir 
aquestes funcions, un càrrec de 
confiança de Podem, "no tenia la 

capacitació per fer-ho". Per la 

seva banda, l'alcaldessa Montser-
rat Sanmartí li recriminava a Mi-
quel, que en el seu govern també 
havia signat decrets la mateixa 
persona i, fins i tot, d'altres amb 
categories inferiors.

De moment, des del govern han 
posat fil a l'agulla. Per tal de cobrir 
la plaça de secretari, l'executiu lo-
cal ha publicat les bases i la convo-
catòria del concurs-oposició lliure 
d'una plaça de tècnic en adminis-
tració general en règim de per-
sonal funcionari.  Una plaça que 
esperen cobrir en "dos mesos" i 
que acabi amb l'"alentiment" que 
pateixen, segons el regidor d'Hi-
senda,  Juan Fernández . 

POLÍTICA FA NOU MESOS QUE L'AJUNTAMENT SANTFOSTENC NO TÉ SECRETARI I POC MÉS D'UN ANY I MIG QUE TAMPOC TÉ  INTERVENTOR DE CARRERA

La figura del secretari enfronta el 
govern de Sant Fost amb ERC-Junts

MOLLET. Membres de la comunitat 
musulmana Al Huda tornaven a 
concentrar-se davant de l'Ajun-
tament de Mollet per reclamar 
l'obertura del local de l'avinguda 
Badalona amb Àngel Guimerà, 
que el govern municipal manté 
precintat des de fa vuit anys. La 
comunitat insisteix que volen fer 
servir l'espai com a centre cultu-
ral i acusen el govern molletà de 
"discriminació racial i religio-

sa". El portaveu d'Al Huda, Ahmed 
Balghouch, acusava l'alcalde d'"a-

bús de poder" i demanava direc-
tament al soci de govern del PSC, 
Podem, que s'hi posicionés.

La convocatòria va aplegar un 
centenar de persones que van 
mostrar pancartes demanant 
"igualtat davant la llei" i en con-
tra dels prejudicis. 

L'entitat tenia fins al dia 15 per 
presentar al·legacions a l'última 
denegació del permís per obrir el 
local. Balghouch apuntava: "Si no 

ens cedeixen el local anirem un 

altre cop a la via judicial però 

La comunitat Al Huda 
continua fent pressió 
perquè s'obri el seu local

CIUTADANIA  EL COL·LECTIU MUSULMÀ ALERTA QUE POT TORNAR A LA VIA JUDICIAL PERÒ QUE NO ABANDONARAN EL CARRER

Ple

Sant Fost ha donat llum verda definiti-

vament al pressupost d'enguany per un 

import de 9.435.902 euros. Una apro-

vació que es va fer divendres passat, 

en un ple extraordinari i sense comptar 

amb els vots favorables de l'oposició, 

després que un veí del poble presen-

tés al·legacions. Tant ERC-Junts  com 

el PSC van oposar-se a un pressupost 

que va tirar endavant gràcies als vots de 

l'equip de govern - Independents Units 

per Sant Fost i Sant Fost En Comú Po-

dem.  El pressupost integra la millora de 

les condicions dels treballadors de l'ens.

APROVAT UN 
PRESSUPOST DE 
9,4 MILIONS D'EUROS

perquè hem d'aconseguir els 

nostres drets a través de la jus-

tícia? Podem tornar a la via ju-

dicial però no abandonarem al 

carrer", deia. En la concentració de 

divendres van ser presents mem-
bres d'Ara Mollet i de Mollet en 
Comú. El col·lectiu, que ja es va ma-
nifestar el 10 de setembre, preveu 
una nova concentració el dia 24.  

l.o.

CONCENTRATS  Membres d'Al Huda es manifestaven davant l'Ajuntament
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MOLLET DEL VALLÈS
07/09 Luis Abarca Garcia 85 anys
11/09 Jose Casasnovas Lascorz 76 anys
11/09 Jaime Alcoberro Escalada 72 anys

PARETS DEL VALLÈS
10/09 Adoración Carrascosa Belmonte 75 anys 

MARTORELLES
08/09 Margarita Lecha Muntada 72 anys

LA LLAGOSTA
10/09 Francisco Villar Rendo 79 anys
12/09 Manuela Cánovas González 93 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
07/09 Jaime Marín Rodríguez 82 anys
07/09 Emiliana Gómez Rabadán 95 anys
08/09 Francisca Rubí Fuentes 93 anys
12/09 Luisa García Álvarez 90 anys
14/09 Ángel Pina García 89 anys

MONTCADA I REIXAC
09/09 Pedro Gómez Ballesta 65 anys
10/09 Carlos Montagut Beltrán 73 anys
12/09 Antonio Berbel Pérez 66 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Mor Teresa Isern, filla de Cicles 
Isern i mestressa de casa Rebull
MOLLET.  Divendres passat va mo-

rir a 88 anys Teresa Isern Tartí, 

una dona vinculada a dues popu-

lars famílies de comerciants de 

Mollet. Isern va néixer el 1932 al 

carrer Berenguer III. Era filla de 

Jaume Isern Plans i Maria Tartí 

Torres, que van ser els iniciadors 

l'any 1926 d'un dels primers ta-

llers de bicicletes de Mollet, Ci-

cles Isern, al carrer Berenguer III 

número 83, on es reparaven i s'hi 

fabricaven bicicletes. Durant la 

seva joventut, va ajudar els pares 

a la botiga, on més tard també va 

treballar Josep Isern, el seu germà 

i continuador del negoci familiar, 

OBITUARI  VA MORIR DIVENDRES PASSAT A 88 ANYS I VA SER ENTERRADA AL CEMENTIRI DE MOLLET

TERESA ISERN TARTÍ

que es va reconvertir cap al sector 

de la motocicleta. La feina a la boti-

ga familiar la va fer molt coneguda 

a Mollet i a poblacions veïnes.

El 1955 es va casar a Emilio Re-

bull i va deixar de treballar a la bo-

tiga dels pares per incorporar-se al 

negoci de la botiga de queviures de 

la família Rebull, també a Beren-

guer III. Amb Rebull van tenir tres 

fills, Jordi Rebull, actualment al 

càrrec del negoci familiar als Qua-

tre Cantons, el desaparegut Josep 

Rebull, qui va ser regidor de CiU i 

productor televisiu, i Roser Rebull.

Isern va ser enterrada al cemen-

tiri de Mollet.  

Fineix Jose Casasnovas, un 
dels fundadors de Ràdio Mollet

MOLLET. Dissabte moria a 76 anys 

Jose Casasnovas, tècnic i fundador 

de Ràdio Mollet ara fa 40 anys. Ca-

sasnovas, pare de l'actual tècnic 

Pep Casasnovas, va ser un dels 

fundadors de Ràdio Mollet a inicis 

dels anys 80 i durant molts anys 

i fins a la seva jubilació va treba-

llar-hi com a tècnic. 

Va ser un dels tres iniciadors de 

l'emissora molletana, un grup de 

radioaficionats format també per 

Lluís Ramon i Màrius Galian, que 

a finals dels anys 70 es trobaven 

al garatge de casa per muntar tota 

la infraestructura que permetria 

que, més tard, es pogués emetre 

primer en AM i més endavant en 

FM. "Com que érem radioaficio-

nats teníem el cuc a dins i a ban-

da volíem fer una ràdio a Mollet, 

perquè n'hi havia molt poques 

aleshores", explicava Casasnovas 

en una entrevista el passat juliol al 

programa Posa't les piles, de Ràdio 

Mollet.  

VA SER-NE UN DELS INICIADORS, COM A TÈCNIC DE LA RÀDIO

JOSE CASASNOVAS A LA RÀDIO

Traspassa Vicenç Safont, un
històric de Ràdio Sant Fost
SANT FOST. Dimecres va morir als 

54 anys i fruit d'una malaltia en 

Vicenç Safont, un dels membres 

històrics de Ràdio Sant Fost, des 

dels seus orígens als anys 80 fins a 

l'actualitat. Safont va arrencar als 

80 l'aventura amb Ràdio Sant Fost, 

situada aleshores a la part posterior 

del Centre Cultural i Recreatiu, sent 

un especialista en programes mu-

sicals, però també en la sàtira, amb 

programes com Sant Fost els Ploms, 

on imitaven personatges de tota 

mena. El 1992 va tancar la ràdio i, 

gairebé vint anys després, Safont va 

ser un d'aquells antics locutors que 

van voler reprendre el projecte. Des 

del 2011 ha presentat i col·laborat 

en programes musicals i culturals, 

en tertúlies polítiques i també en 

espais d'humor. També era mem-

bre de la junta de l'emissora i havia 

fet de dj i havia dinamitzat molts ac-

tes al poble, incloses algunes nits de 

festa major i de Cap d'Any.  

VA PARTICIPAR DE LES DUES ETAPES DE L'EMISSORA MUNICIPAL

VICENÇ SAFONT FENT DE DJ

ràdio sant fost

TAXI GUALBA

SE TRASPASA LICENCIA DE TAXI 
DEL MUNICIPIO DE CARDONA (BARCELONA), 

por dificultades para poder atender el servicio. 
Licencia de taxi del municipio, sin horarios ni días de libranza obligatorios. 

Excelente oportunidad de autoempleo con muy pequeña 
y fácil inversión, idónea para personas que quieran abrirse camino 
por sí mismas o como complemento a otras actividades en la zona.

625 77 62 53 · 93 293 31 11

JAUME ALCOBERRO ESCALADA

Jaume Alcoberro, 
arquitecte molletà, 
mor a 72 anys

MOLLET. Dissabte passat, 11 de se-

tembre, moria a 72 anys l'arquitecte 

molletà Jaume Alcoberro Escalada, 

víctima d'un càncer. Llicenciat en 

arquitectura des de l'any 1973, car-

rera que es va pagar treballant de 

mestre de matemàtiques a l’Acadè-

mia Mollet  (actual Centre d'Estudis 

Mollet),  Alcoberro  va estar sempre 

vinculat a la ciutat. El seu treball de 

fi de carrera va ser sobre la reorde-

nació del parc de Can Mulà i un cop 

llicenciat va tenir el seu despatx al 

centre de Mollet, ubicació que va 

mantenir fins als últims anys, quan 

el va situar al seu domicili. 

La seva obra es pot veure en car-

rers principals com avinguda Lli-

bertat i Jaume I. Entre els edificis 

més característics de l'arquitecte 

molletà hi ha l’antiga discoteca te-

atre, el petit bulevard simulant els 

bulevards de grans ciutats, l’edifici 

de l’Ateneu o la rehabilitació de la 

façana de l’església.

 "L'últim any de malaltia es va 

sentir molt estimat i acompa-

nyat. Moltes persones es re-

ferien a ell com a un gran amic, 

germà, pare o mestre, tenia una 

forta personalitat que mai deixa-

va indiferent a ningú, el tindrem 

sempre en el record ", esmenta la 

família. 
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MONTORNÈS.  El nombre d'instal-

lacions de plaques fotovoltaiques 

d'autoconsum a Montornès ha cres-

cut exponencialment en els darrers 

dos anys. Segons dades de l'Institut 

Català de l'Energia (ICAEN), el juny 

d'aquest any hi havia registrades 18 

instal·lacions d'aquest tipus, amb 

una potència total de 305,97 kW. 

Però el boom més evident del creixe-

ment de l'aposta per l'autoconsum 

es detecta aquest any 2021, amb sis 

noves instal·lacions d'autoconsum 

en només els dos primers trimes-

tres de l'any, una xifra que gairebé 

iguala les set que es van instal·lar 

durant tot l'any 2020. Així doncs, en 

el darrer any i mig, s'han instal·lat el 

83% de les plaques d'autocunsum 

existents al municipi.

La supressió l'octubre de 2018 

per part del Govern central del 

conegut com a impost al sol –que 

imposava un càrrec als autocon-

sumidors per l'energia generada i 

consumida a la mateixa instal·la-

ció– entre altres mesures, va pro-

piciar un marc normatiu més fa-

vorable a aquesta tecnologia. Ara, 

aquesta alternativa energètica ha 

trobat un nou impuls en el context 

d'encariment de la factura elèctri-

ca dels darrers mesos. 

Geotèrmia a l'Ajuntament

D'altra banda, a pregunta de Cs, la 

regidora Mar Garcia avançava que 

el projecte d'energia geotèrmica 

per abastar el sistema de climatit-

zació de l’edifici de l’Ajuntament, 

que es va iniciar fa més de cinc anys 

s'està adaptant per aconseguir no-

ves subvencions i ampliar-lo a al-

tres tipus d'energia. El projecte ini-

cial "de màxims i amb un temps 

de retorn molt elevat" tenia un 

cost de 390.000 euros, dels quals, 

segons la regidora, només se n'han 

pagat uns 70.000 dels treballs de 

perforació de pous de sondatge a 

l’entorn de l’Ajuntament, que es 

van realitzar el 2015.  

L'autoconsum solar es 
dispara a Montornès

SERVEIS EQUIPAMENTS

ENERGIA  EL 83% DE PLAQUES, INSTAL·LADES EN UN ANY I MIG

Montornès reclama 
als bancs atenció 
personalitzada a 
les persones grans

L'Ajuntament 
treurà a concurs la 
gestió del gastrobar 
de l'Sputnik

MONTORNÈS. El ple aprovava di-

jous una moció de suport a la gent 

gran, contra la deshumanització 

dels serveis bancaris davant la 

bretxa digital i les comissions abu-

sives que apliquen els bancs. La 

moció insta aquestes entitats que 

es recuperi l'atenció personalitza-

da adreçada a persones grans i vul-

nerables i que es doni solucions als 

municipis que s'han quedat sense 

sucursal bancària. La moció es va 

aprovar per unanimitat, tot i que 

des de l'oposició es van demanar 

actuacions de l'Ajuntament per fer 

"pressió" a aquestes entitats.

MONTORNÈS. La gestió del gastro-

bar de l'espai juvenil Sputnik sor-

tirà a concurs públic a principis 

d'any. Així ho afirmava el regidor 

de govern Jordi Delgado durant el 

ple a pregunta del PP. El contracte 

amb l'actual cooperativa de joves 

que porta el bar acabarà a l'abril i 

Delgado espera que es a principis 

d'any surti la nova licitació. D'altra 

banda, el govern també explicava 

que tècnics municipals han anat a 

comprovar el funcionament de les 

campanes extractores davant les 

queixes d'alguns veïns per les olors 

generades a la cuina de l'espai.

Elisenda Paluzie (ANC): "Només 
amb els drets, Catalunya no 
serà independent. Calen fets"
MONTORNÈS. Un centenar de per-

sones van assistir a principis de 

setembre a la xerrada La indepen-

dència per la via dels fets, organit-

zada per l'ANC de Montornès, i 

protagonitzada per la presidenta 

de l'Assemblea Nacional Catalana 

(ANC), Elisenda Paluzie, i el direc-

tor de Vilaweb, Vicent Partal.

En la seva intervenció, Paluzie va 

exposar la importància de la combi-

nació dels drets i els fets per acon-

seguir un estat independent. "Les 

independències les empara un 

dret humà i universal, que és el 

dret a l'autodeterminació", expo-

sava. Amb tot, segons la presidenta 

de l'ANC, aquest dret no està clara-

ment regulat perquè "entra en con-

tradicció amb els interessos dels 

estats". Per aquest motiu, Paluzie 

considera que "la independèn-

cia s'aconseguirà combinant els 

drets amb els fets, només amb els 

drets no l'aconseguirem".

Paluzie opina que, en l'àmbit de 

la interpretació més contemporà-

nia del dret a l'autodeterminació 

"Catalunya està molt bé". "El 

dret històric de constituir una 

nació, que és el concepte clàssic, 

ja el teníem. Ara també tenim el 

del principi democràtic perquè 

tenim majories favorables al 

dret d'autodeterminació". 

Els ponents van exposar algunes 

de les experiències d'èxit d'inde-

pendències unilaterals, com és el 

cas de Letònia. En aquest sentit, 

Partal destacava alguns dels punts 

necessaris per arribar a aquesta 

independència: la persistència 

del moviment independentista, la 

capacitat d'improvisar i la decisió 

en moments culminants. 

anc

AL MARGARIDA XIRGU  L'acte va aplegar un centenar de persones

LA PANDÈMIA I LA 
CRISI DERIVADA 
MARQUEN LA DIADA
A MONTORNÈS

L’entorn del monòlit de l’Onze de Setembre va ser dissabte l’escenari de l’acte 
institucional de la Diada Nacional de Catalunya, al qual van assistir prop de 200 
persones. Diverses entitats van fer les seves ofrenes florals i, en el cas de la de 
l'Ajuntament, hi van participar l'alcalde, Jose A. Montero, els portaveus del PSC, 
Eva Díaz, i Montornès per la República, Jaume Casanovas, i el regidor no adscrit 
Luis Ramos. Montero va llegir el manifest – subscrit per Montornès en Comú, PSC, 
PP i el regidor no adscrit–, que va fer ènfasi en la lluita contra la pandèmia i va 
ser un homenatge a víctimes i professionals sanitaris. El text també va defensar 
els serveis públics com a garants dels drets fonamentals. En l'àmbit nacional, el 
manifest defensa Catalunya com un sol poble, "on tothom que hi viu i hi treballa, 

independentment dels seus sentiments nacionals, pugui  desenvolupar el seu 

projecte de vida" i reclama als governs de l'Estat i la Generalitat que treballin per 
"garantir el benestar per tothom i la justícia social" i "per trobar consensos". 

ajuntament montornès
NACIONAL  LA CELEBRACIÓ ES VA FER DISSABTE AL MONÒLIT DE L'ONZE DE SETEMBRE 

■ El ple aprovava dijous l'adhesió de 
l'Ajuntament a a l'Associació de Muni-
cipis per l'Energia Pública, que té com 
a objectiu difondre i promoure la titu-
laritat, la propietat i la gestió pública 
de l'energia elèctrica, i donar suport als 
municipis que vulguin encaminar-se 
cap a aquest objectiu, a més de desen-
volupar accions per impulsar una tran-
sició energètica "cap a un model just, 

democràtic i sostenible". El punt es va 
aprovar amb l'abstenció del PP i el no de 
Cs, que reclamava més actuacions des 
del municipi. Per la seva part, la regi-
dora Mar García assegurava que tota 
l'energia que consumeix l'Ajuntament 
està garantida com a energia verda. 
"Hem de canviar el model energètic i 

la manera és tenir veu i vot en tots els 

òrgans que treballin per això".

ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER 
L'ENERGIA PÚBLICA
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MONTORNÈS / MARTORELLES. La 

firma TATAY, empresa espanyola 

dedicada a la fabricació de pro-

ductes de parament, jardí i bany, 

s'ha proposat per a aquest 2021, 

multiplicar per cinc la utilització 

de matèries primeres reciclades 

en la fabricació de nous produc-

tes. Per poder aconseguir-ho, la 

firma, amb plantes a Martorelles i 

Montornes, ha fet entre els mesos 

de març i juliol una inversió d'uns 

100.000 euros.

En concret, s'ha dotat la planta 

d'injecció de la màxima flexibili-

tat d'alimentació de les màquines 

i s'han creat noves línies des de les 

sitges a les màquines d'injecció. 

S'han adequat les sitges i s'ha aug-

mentat la capacitat d'emmagatze-

matge de gransa de polímer.

Aquesta actuació s'emmarca en 

la filosofia de TATAY d'avançar en 

la sostenibilitat. "Portem 20 anys 

apostant per la sostenibilitat, 

dissenyant articles de llarga du-

rabilitat amb el propòsit de dei-

xar enrere la cultura d'"usar i 

llençar"", apunten des de la firma.

En aquest sentit, la companyia 

es troba immersa en un procés 

d'eliminació de tots els seus em-

balatges de PVC i els realitza de 

cartró reciclat, que compta amb 

certificat FSC, que garanteix que el 

paper i el cartró utilitzat ha estat 

obtingut de boscos amb una gestió 

forestal sostenible des del punt de 

vista ambiental i socialment bene-

ficiosa. A més, segons asseguren 

des de la companyia, el 100% de 

l'energia que es consumeix prové 

de fonts renovables, com així ho 

acredita un informe realitzat per 

la Comissió Nacional dels Mercats 

i la Competència (CNMC).

Pel que fa a la generació i re-

cuperació de residus, tots els 

excedents que es generen en el 

procés de fabricació són recupe-

rats i es reintrodueixen de nou al 

procés productiu. TATAY compta 

amb el certificat mediambiental 

de ENVIROCAT a les plantes de 

Montornès i Martorelles. Tots els 

residus generats per l'empresa, a 

les fàbriques, les oficines, menja-

TATAY aposta per l'ús de 
matèries primeres reciclades

EMPRESES  LA COMPANYIA, AMB SEU A MONTORNÈS I MARTORELLES, HA FET ENTRE ELS MESOS DE MARÇ I JULIOL UNA INVERSIÓ D'UNS 100.000 EUROS

La farmacèutica Uriach anuncia 
la venda de la planta d'Urquima 
de Sant Fost a un fons d'inversió
SANT FOST. La farmacèutica Uriach ha anunciat 

la venda del seu negoci B2B al fons d'inversió 

espanyol MCH PE junt amb un grup de Family 

Offices desvinculades del sector, segons ha ex-

plicat el conseller delegat de la companyia, Ori-

ol Segarra. L'acord inclou el traspàs de les dues 

plantes d'Urquima a Sant Fost de Campsente-

lles, dedicada al 100% a la fabricació de princi-

pis actius per al negoci B2B, i de Palau-Solità i 

Plegamans, que agrupa un 80% de la seva pro-

ducció B2B. L'operació també implica que els 

400 treballadors de la divisió B2B d'Uriach es 

mantinguin a la nova empresa amb les matei-

xes condicions. L'acord inclou que la seu de la 

farmacèutica catalana es mantingui un temps 

més a Palau-Solità i Plegamans fins que a mitjà 

termini es traslladi a una altra ubicació, als vol-

tants de Barcelona.

L'adquisició del negoci B2B d'Uriach, però, 

encara no és una realitat, ja que les parts estan 

pendents de diferents tràmits i comunicacions 

amb les autoritats de la competència.  

tatay

AL BAIX VALLÈS  L'empresa es troba al peu de la carretera BV-5001

La ministra de Transports preveu encarregar més trens a Alstom
En una visita a la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, dilluns, la ministra de Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, obria la porta a incrementar la producció de trens amb la companyia 

vallesana. La ministra subratllava que "és necessari que es materialitzi el contracte entre Renfe i la 

Generalitat" perquè l'empresa pública encarregui a Alstom 76 trens més, cosa que suposaria incrementar 

la inversió en 873 milions d'euros addicionals. 

ECONOMIA

dors, etc. s'envien a una planta de 

transferència on se separa, recicla 

i recupera tot el malbaratament 

generat.  

El Tribunal Europeu obre la porta a 
prohibir el nom 'Champanillo' 
MOLLET. El Tribunal de Justícia de la Unió Eu-

ropea (TJUE) obre la porta a prohibir l'ús del 

terme Champanillo als bars de Catalunya –amb 

locals a Mollet, Barcelona i Cardedeu–, tal com 

demanen els productors de xampany. El Comi-

tè Interprofessional del Vi de Xampany ho va 

demanar a l'Audiència Provincial de Barcelo-

na, que va remetre el cas a l'alt tribunal amb seu 

a Luxemburg perquè dubtava si la llei europea 

sobre les denominacions d'origen es pot apli-

car també als serveis i no només als produc-

tes protegits. El TJUE dictaminava la setmana 

passada que la normativa també és vàlida per a 

serveis com l'hostaleria. 

ELS PRODUCTORS DE XAMPANY VAN DENUNCIAR LA DENOMINACIÓ

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

CONSULTORI

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

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

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

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

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

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

Iker Cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat

L'ACORD IMPLICA QUE ES MANTINGUIN ELS 400 TREBALLADORS
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OPINIÓ

Dilluns, milers d'alumnes reprenien l'activitat a les aules. És el segon curs 
que comencen pendents de les restriccions que marquen els protocols contra 
la Covid, tot i que enguany hi haurà una certa flexibilització respecte del curs 
passat. Amb tot, la permanència dels grups bombolla, la manca de 
possibilitat d'interacció entre infants de diferents cursos i els problemes de 
comunicació derivats de l'ús obligatori de la mascareta són algunes de les 
mesures que es mantenen i que van en perjudici de la qualitat de l'educació. 
Però no tot és negatiu, la pandèmia també ha instaurat algunes maneres de 
fer i nous hàbits que poden mantenir-se: les entrades esglaonades al centre 
per evitar aglomeracions a les portes de les escoles, afavorir l'accés a peu en 
alguns casos i la possibilitat –que no obligació– de fer reunions telemàtiques 
entre famílies i mestres són novetats del curs de la Covid, que podrien haver 
vingut per quedar-s'hi.

INICI DE CURS 

Editorial

Promou:

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

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat
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Un cim assolit per una cordada

entrenada, solidària, valenta, passa

de ser una alçària de proesa a 

esdevenir un espai meravellós de

sentiments únics compartits

nicio aquest curs amb el desig d’ex-
posar posicionaments –mai defini-
tius– sobre temes del ser, més que no 
pas de l’estar. Vaig cap a la introspec-

ció que pugui afavorir la reflexió; la poderosa 
facultat humana que els poders sempre mi-
ren  amb recel. 

Ara bé, si els humans no utilitzem els «per 
què», base de la filosofia –sense abusar-ne 
per a no tornar-nos bojos–, ens arrisquem a 
deixar de viure com éssers amb intel·ligèn-
cia, amb capacitat de reflexió, d’opinió i de 
decisió lliures, per a esdevenir allò que no 
som: una espècie més en l’Univers. Si obli-
dem els «per què», girem l’esquena a un 
procés de milions d’anys que, malgrat ple 
d’atzars, és la riquesa més gran del tot-etern-
i-infinit, fins ara conegut per nosaltres. 

Amb aquesta voluntat voldria tractar uns 
temes que, encara que puguin estar vincu-
lats a la vida quotidiana tinguin, autònoma-
ment, prou força. Altrament, el meu objectiu 
continua unit a allò que ens diu el poema: 
Escolta: /si no et dono /tot el que he après, /
les cendres no cabran /a l’urna.

Comencem: unitat i pluralitat. Sempre hau-
ríem de partir, amb mirada joiosa, de la plura-
litat de la nostra realitat. Pluralitat d’ètnies, 
de cultures, de llengües, de tradicions, de pen-
saments, de valors, de religions, d’actituds, de 
sentiments, de maneres d’estimar, de formes 
organitzatives, etc. Viure en i amb la pluralitat 
respectada; precisament perquè tothom pu-
gui ser un ésser únic. Parem atenció a aques-

I

UNITAT I PLURALITAT

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

tes dues paraules: tots som éssers únics, tots 
hem de poder tenir una vida pròpia.

Tanmateix, aquesta pluralitat d’éssers 
únics sovint demana un encaminament que 
pot semblar contrari a la pluralitat individu-
al: els grans desitjos humans només s’acon-
segueixen atenuant la pluralitat individual 
–això implica renúncies voluntàries– per a 
passar, amb assossegat procés, a la unitat 
col·lectiva. Fermesa en la voluntat col·lec-
tiva malgrat que comporti la renúncia de 

part de la voluntat individual. Compte, mai 
contra els drets humans! Conformar aques-
ta voluntat col·lectiva és, probablement, un 
dels reptes culturals, socials, polítics més 
dificultosos i complexos. 

Un cim assolit per una cordada entrenada, 
solidària, valenta passa de ser una alçària de 
proesa a esdevenir un espai meravellós de 
sentiments únics compartits. És el que estem 
fent a Catalunya? ¿Ho és intentar un cim com 
a objectiu màxim, inajornable i únic amb la 
cordada feble, dividida i relegant el saber 
si tots acceptem els riscos i renúncies que 
això comporta? Quants es quedaran al camp 
base? Quants pel camí?

Onze de Setembre de 2021: ens hem saltat 
l’aclimatació…

Per compartir

Bústia

Arranjaments als correcans

El gener passat a l'edició del Quatre Can-

tons que fa l'Ajuntament de Mollet ens co-
municava, a la pàgina número 3, dins de 
l'apartat “quines són les inversions més 
destacades” hi havia l'arranjament i crea-
ció d'espais per a gossos i gats.

Això era el mes de gener d'aquest any, ja 
estem a mitjans de setembre, encarem el 
tram final d'aquesta legislatura municipal 
que arrancava el juny de 2019 i no veiem 
per cap lloc aquests arranjaments, ni la 
creació d'espais per a gossos i gats.
Voldríem recordar a tothom els perquès 
d'aquests arranjaments als correcans:

· Per què cal dobla porta d'accés? La ne-
cessitat i la importància d’instal·lar un sis-
tema de doble porta d'accés a un correcan 
podem resumir-la en dos punts: en primer 
lloc, seguretat. Que un gos que es troba a 
l'interior no pugui aprofitar l'entrada d'un 
altre gos per escapar-se. En segon lloc, 
primer contacte. L'espai que hi ha entre 
les dues portes es converteix en un espai 
de transició on pots deslligar el gos tran-
quil·lament, els gossos s'ensumen a través 
de la tanca i facilita l'entrada del nou gos 
al correcan.

· Per què un tancat addicional per a gos-
sos “poners”? Hi ha gossos de diferents 
mides, en aquells correcans amb molts 
usuaris cal disposar d'un segon tancat per 
a gossos de talla petita i/o porucs.

· Per què cal treure els elements arqui-
tectònics d'un correcan? Les estructures 
d'obra com ara podrien ser passeres de tot-
xana o bancs de ciment situats pel mig d'un 
correcan són un perill per les topades dels 
gossos que es donen contra ells mentre ju-
guen.

· Per què cal un espai d'esbarjo per a 
gossos a Can Mulà? Falten espais d'esbarjo 
per a gossos als barris del centre de Mollet 
i així també ordenaríem i evitaríem les mo-
lèsties als diferents usuaris del Parc de Can 
Mulà en crear i concentrar en un mateix 
espai a les persones amb gos dins del Parc.
Per això demanen celeritat a la regidora de 
Respecte Animal i a l'Equip de Govern del 
municipi en les següents actuacions:

1.- Instal·lar un sistema de doble porta 
als correcans de Ca l'Estrada, Plaça Consti-
tució-Av. Badalona i Santa Rosa.
A l'espai d'avinguda Tir Olímpic no cal per 
mides i per nombre d'usuaris.

2.- Creació d'un nou espai per a gossos 
petits o porucs al correcan de Ca l'Estrada.

3.- Eliminar les estructures d'obra com 
ara passeres de totxana i bancs de ciment 
al correcan de Plaça Constitució-Avinguda 
Badalona. Fer solament de ciment sota els 
bancs de fusta.

4.- Crear un espai d'esbarjo per a gossos 
a Can Mulà.

Exigim resposta a la regidora de Respec-
te Animal que ni contesta als nostres cor-
reus electrònics i li recordem que sempre 
estarem al costat d'aquells que vulguin 
millorar les condicions dels animals al nos-
tre municipi, cooperant, treballant braç a 
braç, proposant idees, lluitant contra els 
incívics, fent de Mollet una ciutat per a tots 
i totes.

Espai Gos és una plataforma cívica apar-
tidista, transparent i transversal.

Està a la mà de la regidora de seguir com 
fins ara o començar el canvi. 

 espai gos 
mollet del vallès

Llums i ombres de 
l'acord sobre les pensions
Els i les pensionistes han lluitat des de fa anys 
reivindicant recuperar el poder adquisitiu de 
les pensions, perdut amb la decisió del Go-
vern Rajoy d’apujar-les només el 0,25%.

Des de l’entrada al govern del PSOE i Uni-
des Podem es va recuperar aquest poder 
adquisitiu, un assoliment gràcies a la mobi-
lització de les plataformes de pensionistes 
i els Sindicats, a més a més d’una més gran 
sensibilització social de l’actual govern.

Ara comencen els meus dubtes: es mi-
lloraran les penalitzacions  de la jubilació 
ANTICIPADA que passa de 63, 64 o 65 anys 
legalment? Doncs NO es millora. No és se-
gur que s’elimini el factor de sostenibilitat. 
Es manté l’edat de jubilació a 67 anys? Sí. 
Es contempla ampliar la pensió mínima a 
1.080 euros com demanen alguns col·lec-
tius de pensionistes? No.

Per tot l’anterior veig avenços insufici-
ents per a dir que és un bon acord. Aquest 
no contempla que si les cotitzacions no 
arriben per a pagar les actuals i futures 
pensions, les garanteixin els pressupostos 
generals de l’estat.

Cal recordar que la guardiola de les pen-sions ─uns 70.000 milions d’euros─ se la 
van fondre els governs del PP i en menor 
mesura el PSOE. I mai més s’ha recuperat.
Tampoc no veig clar que les empreses in-
centivin els seus treballadors amb plans de 
pensió privats. Per tant hem de seguir llui-
tant per aconseguir els nostres objectius 
que fins ara no s’han assolit.

Governi qui governi, les pensions públi-
ques es defensen. Públiques sí, privades no. 

 antonio lópez / Responsable polític 

de Comúnistes de Catalunya a Mollet i membre de la 

direcció nacional D'EUIA

mollet del vallès
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La Cursa de Parets, el 3 d'octubreEl trail Castell de Sant Miquel obre inscripcions
La Cursa Popular de Parets se celebrarà el 

pròxim 3 d'octubre amb una participació 

màxima de 400 persones. El Club Atletisme 

Parets organitzarà la 15a edició de la cursa 

amb les distàncies de 5 i 10 km. 

La segona edició de la Cronoescalada Castell de Sant Miquel se 

celebrarà el 19 de desembre. L'Associació Excursionista Lleure de 

Montornès ha obert el període d'inscripcions de la cursa de muntanya, 

que té un recorregut d'11 km i uns 450 metres de desnivell. El trail 

montornesenc tindrà un màxim de 300 participants.

MONTORNÈS. El paviment sintètic 

de la pista d'atletisme de la zona 

esportiva municipal Les Verne-

des es canviarà. Aquesta era una 

reclamació dels usuaris del Club 

Atletisme Montornès des de prin-

cipis del 2019, quan la instal·lació 

es va veure afectada pel desborda-

ment del riu Mogent. L'Ajunta-

ment ha publicat l'anunci de la 

licitació per la contractació de les 

obres d'execució de la renovació 

del paviment esportiu de la pista 

d'atletisme i, de retruc, també el 

del camp de futbol 7 de la zona es-

portiva municipal. 

Segons s'assenyala al projecte 

tècnic, el paviment de cautxú de la 

pista d’atletisme i de la mitja lluna 

presenten unes deficiències poc 

adequades per a l’entrenament i la 

competició. "La pista s’està uti-

litzant intensament i s’han dut 

a terme petits treballs de man-

teniment, però les inclemències 

meteorològiques, el temps i l’ús 

de la superfície de la pista ha 

comportat la pròpia degrada-

ció i desgast del material, amb 

una pèrdua de la capa superfi-

cial de cautxú, fet que provoca 

una pèrdua de les propietats 

biomecàniques inicials, la for-

mació de bassals d’aigua en cas 

de pluja que no el fan apte per a 

l’activitat esportiva i la pèrdua 

d’adherència amb el suport", 

indica l'informe tecnic, que va ser 

EQUIPAMENTS LES EMPRESES PODRN PRESENTAR OFERTES FINS AL PRÒXIM 4 D'OCTUBRE

ajuntament montornès

Es liciten les obres de la pista 
d'atletisme i del futbol-7

aprovat inicialment mitjançant 

l'acord de la Junta de Govern Lo-

cal, de passat 28 de juliol de 2021. 

Renovar el paviment 
La solució per renovar l’actual pa-

viment de la pista d’atletisme que 

es proposa és la de retirar l’actual 

paviment de cautxú i executar-ne 

un de nou a sobre de la base asfàl-

tica. El nou paviment serà un pa-

viment de sintètic executat in situ 

format per dues capes. Aquesta 

nova superfície serà homologa-

da per la Reial Federació Espa-

nyola d’Atletisme (RFEA) i tindrà 

el control de qualitat de la Federa-

ció Internacional Associació d’At-

letes (IAAF), així es podran acollir 

competicions de la Federació Es-

panyola i Catalana d’Atletisme.

Nova gespa artificial
Pel que fa al camp de futbol-7, que 

està situat al fons de la zona es-

portiva, la gespa artificial presen-

ta un desgast pel seu ús intensiu i 

se substituirà per una de nova. En 

cap cas, l'obra preveu le canvi de 

gespa del camp de futbol-11. 

Les empreses podran presentar 

ofertes a la licitació de les obres 

fins al 4 pròxim d'octubre i el 

pressupost previst del total per 

a l'execució de les obres són uns 

286.000 euros.  

LES VERNEDES  Imatge de la pista d'atletisme del CEM Les Vernedes

CAMPIONS  Els medallistes de l'equip montornesenc

MONTORNÈS. El Club Triatló Mon-

tornès va sumar tres podis al 

Campionat de Catalunya de tri-

atló de muntanya en categories 

de promoesa, que va tenir lloc a 

finals d'agost a Balaguer. L'es-

cola de l'entitat montornesenca 

va guanyar dos ors infantils i un 

bronze juvenil. 

El circuit infantil constava de 

200 metres de natació, 4 km en 

bicicleta i 1 km de cursa  peu. Els 

dos triatletes infantils del club van 

guanyar l'or amb  Laia Rodríguez, 

amb un temps de 32 minuts i 38 

segons i Arnau Pérez, que guanya-

va amb un registre de 28 minuts i 

29 segons. 

Pel que fa al bronze juvenil, el 

circuit va ser més llarg amb 300 

TRIATLÓ | Formació  EL CATALÀ SE CELEBRA A BALAGUER

L'escola de Triatló guanya 
dos ors i un bronze català

metres de natació, 4 km en bici-

cleta i 3 km, a peu. Lleïr Forns va 

aconseguir el tercer millor temps 

de la categoria amb un registre de  

49 minuts i 23 segons.

La natació al riu Segre
El primer sector de la natació 

va ser la prova més dura al riu 

Segre. De fet, els tres triatletes 

montornesencs van sortir força 

endarrerits i van haver de re-

muntar posicions en la prova 

de bicicleta de muntanya. "La 

bona forma adquirida durant 

la temporada ha estat la base 

per poder assolir aquests mag-

nífics resultats tan engresca-

dor", valora positivament el club 

en un comunicat.  

triatló montornès
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circuit
BAIX VALLÈS. El Hyundai N Catalu-

nya WorldSBK Round es correrà 

per segona vegada al Circuit de 

Barcelona-Catalunya, però serà la 

primera vegada que ho farà amb 

públic a les grades. La cita mun-

dialista de motocicletes deriva-

des de sèrie arrencarà divendres 

fins diumenge en l'asfalt vallesà. 

Des de fa setmanes, el Circuit ven 

entrades a l'anomenada zona de 

l'estadi, entre les tribunes B, G, C i 

Principal, i serà el primer cop que 

el públic podrà gaudir del Mundial 

de Superbike a Montmeló.

De les tres categories de la cita 

mundialista, que són Superbike, 

Supersport i Supersport300, es 

disputen dues curses el cap de 

setmana. La categoria reina de la 

cita mundialista és la Superbike 

i un dels favorits per a la victòria 

és el pilot Jonathan Rea, que per-

tany al Kawasaki Racing Team, de 

Granollers, i ja suma nou triomfs 

enguany. De fet, lluita pel setè 

Mundial seguit.   

MOTOR | Motociclisme  ELS AFICIONATS ES CONCENTRARAN A LES GRADES DE LA ZONA DE L'ESTADI

El Mundial de Superbike  
estrenarà públic al Circuit

Tres dècades de velocitat i asfalt
Feia anys que es gestava, però el 10 de setembre de 1991 es va començar a escriure 

la història del Circuit de Barcelona-Catalunya, amb la seva inauguració. L'asfalt, 

situat al Vallès Oriental, en termes municipals de Montmeló, Granollers i Parets, 

va heretar el llegat de circuits referents com Pedralbes i Montjuïc. Ara ja compta 

amb trenta anys d'experiència després de l'aniversari del passat divendres. Per a 

commemorar aquesta fita, el Circuit de Barcelona-Catalunya prepara un acte per  

celebrar el 30è aniversari abans que finalitzi l'any, a l'espera de millors condicions 

sanitàries ue garanteixin la màxima seguretat dels assistents.

KARATE | Internacional  PARTICIPA AMB EL COMBINAT ESTATAL

MONTORNÈS. María López, del 

Club Karate Montornès, va tornar 

d'Egipte amb l'or del campionat 

internacional de la Premier League 

de karate per equips, que va tenir 

lloc a principis de setembre a la 

ciutat egípcia d'El Caire. La montor-

nesenca es va proclamar campiona 

en la modalitat de kata per equips, 

juntament amb les internacionals 

Raquel Roy i Lídia Rodríguez.

L'equip de kata de la selecció es-

panyola debutava en una compe-

tició internacional i la seva victò-

ria en la final contra les brasileres 

va suposar l’or, de la modalitat. A 

més, López també va competir en 

la categoria de kata individual i es 

va quedar a les portes de lluitar 

per les medalles. 

Les pròximes cites seran a l'oc-

tubre a Rússia i el Marroc.   

María López guanya 
l'or per equips a El Caire

EN JOC  María López, a l'esquerra de la imatge amb la medalla d'or

ck montornès
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jl.r.b.
MOLLET. Somriure d'orella a orella 
de Yeikson Montero, flamant nou 
fitxatge del Recanvis Gaudí Mollet. 
La secretaria tècnica i cos tècnic 
de l'equip de Leb Plata treballa 
amb intensitat per nodrir la plan-
tilla de Josep Maria Marsà amb un 
equip competitiu per a la catego-
ria de bronze del bàsquet estatal. 
Divendres passat, el Mollet va 
presentar el nou fitxatge domi-
nicà després de passar la revisió 
mèdica al matí.

"El Mollet va ser el primer 
club a posar-me l'ull, fitxar-me 
i donar-me aquesta oportu-
nitat, a més, penso que és un 
equip jove, amb una mica de 
veterania, i crec que el meu joc 
es desenvoluparà més aquí", 
explicava Yeikson Montero, tam-
bé conegut com a Hindú: "Em va 
posar el sobrenom un company 
perquè de petit em pentinava 
com un indi", recordava. El ju-
gador, d'1,96 metres, aterrava fa 
una setmana a Barcelona en un 

BÀSQUET | Leb Plata  MONTERO ÉS INTERNACIONAL SUB-18 I SUB-19 AMB REPÚBLICA DOMINICANA I GILBERT ÉS NORD-AMERICÀ

El Recanvis Gaudí presenta Yeikson 
Montero i fitxa Gilbert Thomas Jr

PRESENTACIÓ  Yeikson Montero, enmig, a la seu del Recanvis Gaudí

vol directe des dels Estats Units 
d'Amèrica, on ha jugat les dar-
reres temporades amb l'Eastern 
Michigan de l'NCAA. A més, ha es-
tat internacional amb la selecció 
sub-18 i sub-19 de la República 
Dominicana. "Sempre ha estat 

el meu somni venir a Europa, si 
es presenta l'NBA aniria, però 
el meu somni és jugar l'ACB, a 
la lliga espanyola", sentenciava 
l'aler, tot i que enguany apuntava 
a fites altes amb el Mollet: "Afron-
to Mollet com un dels millors 

SANT FOST / MOLLET. Reforç de luxe de 
l'Handbol Sant Fost a la Segona Catalana 
amb el molletà Marc Ábalos, que fa tan sols 
uns mesos va decidir deixar el BM Torre-
lavega amb el que havia aconseguit pujar 
a la lliga d'Asobal. El pivot ha tornat a casa 
i ha decidit vincular-se amb l'equip sant-
fostenc. "Vaig deixar el màxim nivell 
perquè volia tornar a casa i estar amb 
els amics. Em van proposar anar al Sant 
Fost, on tinc molts amics, i ha estat la 
millor decisió", explica Ábalos. 

Amb Ábalos al Sant Fost, l'equip ja és un 

dels aspirants a l'ascens a la Primera Cata-
lana. "Sempre dic que, per exemple, el 
Barça pot tenir el millor jugador d'hand-
bol, però si no hi ha un equip, no serveix. 
Tots hem de col·laborar", assenyala el mo-
lletà, que confia "gaudir amb l'handbol". 

Victòria al Torneig Mero Alonso
El passat cap de setmana el Sant Fost va 
guanyar el Torneig Mero Alonso, de la Lla-
gosta, després d'imposar-se  contra el Va-
llag i el Poblenou. El debut a la lliga tindrà 
lloc el 3 d'octubre contra el Polinyà.  jl.r.b.

Marc Ábalos torna a les pistes amb 
l'Handbol Sant Fost, de Segona 

jl.r.b.

EN JOC  El jugador molletà en un partit del Sant Fost contra el Vallag, de la Llagosta

HANDBOL | Segona Catalana  EL MOLLETÀ INICIA UNA NOVA ETAPA ESPORTIVA

reptes de la meva carrera, tinc 
la fitxa per jugar per primer 
cop a Espanya i vull demostrar 
de què estic fet".

El club confia en la qualitat ano-
tadora de Montero. "Yeikson ens 
donarà aquesta diferència per 
poder treure això endavant", 
deia el president del Mollet Carlos 
Nuez, que destacava la tasca per 
rastrejar el mercat d'Àlex Coma, 
vicepresident del club.

Segon fitxatge estranger
El Recanvis Gaudí Mollet ha fitxat 
un segon jugador estranger per 
competir a la Leb Plata aquesta 
temporada. El nord-americà Gil-
bert Thomas Jr és la nova incor-
poració de l'equip de Josep Maria 
Marsà, que veu així complert el 
desig de reforçar el joc interior de 
l'equip. El nou jugador procedeix 
de Luisiana State University at 
Shreveport, de la NAIA dels Estats 
Units d'Amèrica, i destaca pel seu 
físic de 2,01 metres.  jl.r.b.

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

MONTORNÈS. L’Associació Espor-
tiva  ha signat un conveni d'afilia-
ció amb la Unión Santa Coloma de 
Gramanet amb una durada per a 
set temporades. El conveni conver-
teix el primer equip montornesenc 
en filial de la Unión, que milita a 
la Tercera Divisió espanyola, i els 
permet pujar a la Divisió d'Honor, 
on hi havia la Unión B. "La Unión 
va baixar la temporada passa-
da i ells no poden mantenir un 
equip a Tercera i un filial a Di-
visió d'Honor. Vam presentar 
un projecte esportiu d'afiliació 
i al poc vam signar el conveni", 
explica José Luis  Torres, coordina-
dor de l'AE Montornès.  

El Montornès havia perdut la ca-
tegoria el curs passat i havia baixat 
a Segona Catalana, però ara, amb 
el conveni, puja dues categories de 
cop. "És un salt qualitatiu pel club 
i el municipi. Aquest equip el ges-
tionarem des de Montornès, amb 
jugadors nostres", diu Torres. 

L'AE Montornès-La Unión B de-
butarà a la Divisió d'Honor el 2 
d'octubre contra el Ripollet. 

L'AE Montornès 
puja a la Divisió 
d'Honor com a filial
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Una vintena d'actuacions en
la vuitena edició del Fitkam
MONTMELÓ.  Aquest cap de set-

mana torna una nova edició del 

festival infantil i juvenil de teatre 

de Montmeló, la vuitena edició. 

Entre dissabte i diumenge es po-

dran veure al municipi del Vallès 

Oriental una vintena d'espectacles 

d'una àmplia diversitat de disci-

plines escèniques, des de teatre vi-

sual, dansa, música, clown, titelles, 

circ o màgia.

Per dissabte 18 hi ha programat: 

Com gat i gos, de Teatre animal (11 

h); Cua de rata, de la Cia. Ton Mun-

tané (11 h i 12.15 h); Tentempie, 

de la Cia. Penélope y Aquiles (12 

h); Piano clown concerto, de Carlos 

Bianchini (12.15 h); Elmer, l'ele-
fant de colors, de Tutatis Distribu-

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

ma queda de teatre (16.30 h); La 
rateta Martina i el ratolí Serafí, de 

la Companyia Deliri (16.30 h i 18 

h); Giramondo, d'El negro y el flaco 

(17 h); Galetes de formatge, de Txo 

Titelles (18 h); Absurditties, de la 

Cia. Mortelo & Manzani (18.15 h); 

i Remember Show, de Teatre Mòbil 

& Marcel Gros (19.20 h).

Diumenge 19 de setembre es 

representaran els següents nou 

espectacles: La Different Or-

questra, de l'Always Drinking 

Marching Band (11 h); Circ, de la 

Companyia Jordi Bertran (12 h i 

16.30 h); Les vacances de Madame 
Roulotte, de la Cia. La Bleda (12 

h); El circ dels imposibles, del Mag 

Stigman (12.15 h); Klé, d'Addaura 

Teatre Visual (13.20 h); La Mama 
dels arbres, de Fes-t'ho com vul-

guis (16.30 h); Naguis & Bobas, de 

la Cia. Boris Ribas (18 h); El me-
ravellós viatge de la Lea, de l'Asso-

ciació Artística La Banda (18 h); i 

Imagina, de Milnotes (19.20 h).

Per adaptar-se a la pandèmia, 

el Fitkam ha modificat algunes de 

ARTS ESCÈNIQUES  EL FESTIVAL INFANTIL I JUVENIL DE TEATRE DE MONTMELÓ SERÀ AQUEST CAP DE SETMANA AMB TEATRE VISUAL, DANSA, MÚSICA, CLOWN O TITELLES

'TENTEMPIE' De la companyia Penélope y Aquiles, serà dissabte a les 12 h

fitkam

La desestigmatització de 
la salut mental, objectiu 
del cinquè Crispeta d'Or
MONTORNÈS.  Fins a l'1 d'octubre 

es poden presentar els treballs per 

participar en la nova edició de la 

Mostra de Curtmetratges de Mon-

tornès, la Crispeta d'Or. Hi tornarà 

després que l'any passat l'edició 

fos virtual, a causa de la pandèmia.

Com que la mostra forma part 

del bloc de propostes solidàries 

dels pressupostos participatius 

Kosmos 2021, enguany col·labo-

rarà amb una entitat o plataforma, 

en aquest cas dedicada a la salut 

mental. Concretament es pretén 

que els curts serveixin per sensi-

bilitzar sobre temàtiques relacio-

nades amb la salut mental i amb la 

seva desestigmatització.

L’organització ha establert dues 

temàtiques a l’hora d’enregistrar 

els curtmetratges: una sobre salut 

mental i una altra lliure. Hi pot par-

ticipar qualsevol persona, de ma-

nera individual, en grup o en nom 

de qualsevol institut del municipi i 

dins de les categories adolescents 

(de 12 a 17 anys) i juvenil (de 17 

en endavant).

Els curts no poden superar els 8 

minuts de durada, incloent-hi els tí-

tols de crèdit. Caldrà enviar-los per 

WeTransfer a joventut@montornes.
cat abans de l’1 d’octubre a les 18 h. 

Es preveu que la gala se celebri el 

16 d’octubre en un espai del poble 

encara per determinar entre l'Es-

pai Cultural Montbarri i el Teatre 

Municipal Margarida Xirgu.  

CINEMA  ES PODEN PRESENTAR ELS CURTS FINS A L'1 D'OCTUBRE

les seves localitzacions habituals. 

Els espais interiors on hi haurà 

programació són el pavelló (dos 

espais), el Museu Municipal i la 

Sala Polivalent. Mentre que els 

espais exteriors són el centre de 

formació i recursos G2M i l'amfi-

teatre de la Torreta.  

Marta Shanti publica 'Estiu', el 
primer senzill del seu futur EP

MONTMELÓ. La cantautora mont-

melonina Marta Shanti va presen-

tar dimecres el primer senzill del 

seu futur disc Ànima. El tema, ano-

menat Estiu, és un tastet del seu 

primer EP en estudi, que veurà la 

llum el 30 de setembre, amb una 

estrena en directe i disponible a 

totes les plataformes digitals.

Estiu parla "de les retrobades 

a finals d'estiu, de la captivitat 

màgica dels mesos de calor per 

fer-nos oblidar tot allò que ens 

fa mal i ens sobra. Un retorn 

anual necessari a l'essència que 

ens defineix, per retrobar amb 

més passió la nostra vida quoti-

diana". 

Amb un EP autoeditat de pro-

ducció pròpia, Arrels, Shanti pre-

sentarà a finals de mes Ànima, un 

recull de cinc cançons gravades 

en estudi que faran de preludi a 

l'àlbum sencer que sortirà el 2022 

i que es podran gaudir en direc-

tes amb el projecte Acústics amb 

ànima, que comparteix amb el seu 

pare, Dídac Santisteban.  

MÚSICA  EL TEMA ES POT SENTIR DES DE DIMECRES I EL DISC ESTARÀ DISPONIBLE A FINALS DE MES

ACÚSTICS AMB ÀNIMA  Projecte de filla i pare, Marta Shanti i Dídac Santisteban

DíDac SantiSteban Viaplana

'Atrapasomnis', a La Marineta'Punto de Partida', un llibre fet a Montmeló
El 10 de setembre es va inaugurar a La 

Marineta l'exposició Atrapasomnis, de Carles Vicente, que estarà disponible fins al 30 de 
setembre. Aquest llicenciat en pintura mostra el viatge fins a fer atrapasomnis de ganxet.

Els Jardins de la Torreta acolliran dimecres a les 18 h la presentació del 

llibre Punto de Partida (Libros Indie) de la montmelonina María José 

Hernández. Es tracta d'un llibre format per dotze relats independents i amb diferents estils i temàtiques, ple de tastets d'autobiografia, de ciència-ficció, d'humor, d'amor i fins i tot d'algun relat de por.

CULTURA
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La darrera funció del
mític 'Moonlight Cabaret', 
a càrrec de La Tramolla

MOLLET. El Jardinet acollirà aquest 
divendres a les 20.30 h l'especta-
cle Moonlight Cabaret, una creació 
de la Companyia de Teatre Jove de 
La Tramolla. Des de La Tramolla 
conviden la ciutadania "a passar 

una nit d’estiu sota la llum de 

la lluna rememorant la història 

del llegendari Moonlight Caba-

ret en un carrusel de música, 

humor, passió i transgressió 

que no deixarà a ningú indife-

rent". Els assistents gaudiran de 
la darrera funció d'aquest mític –i 
fictici– espai cultural de la ciutat 
que morirà a partir de l'endemà, 
quan arrencaran les reformes per 
instal·lar-hi una casa d'apostes.

Tot plegat, un context que a més 
d'un li recordarà el futur de l'anti-
ga discoteca Teatre de Mollet, que 
es preveu que, com en el cas de 
l'obra de La Tramolla, acabi esde-
venint una sala de jocs.

Dirigits per Ferran Jiménez, 
sortiran a escena Érik Almohaya, 
Claudia Bautista, Inés Fernández 

TEATRE  EL JARDINET ACULL L'ESPECTACLE AQUEST DIVENDRES

'MOONLIGHT CABARET'  Un xou amb música, humor, passió i transgressió

la tramolla

Dues escultures de Ricard Mira, 

en la mostra de l'ICRE al Terol
MARTORELLES.  Aquest dissabte a 
les 18.30 h s'estrena a Albalate del 
Arzobispo (Terol) –després del 
seu pas per Arenys de Mar i Mae-
lla– l'exposició itinerant de l'ICRE 
(Institut Català per a la Recerca 
en Escultura), en la qual participa 
l'escultor martorellesenc Ricard 
Mira. Concretament ho fa amb 
les obres Mar a la carena –feta el 
2019, amb Mar Segura com a mo-

del– i Alba –feta el 2012, amb Alba 
Muñoz Moreno com a model–.

Per a Mira va ser especialment 
important la presència a Maella: 
"Em va agradar molt exposar 

amb els companys les obres al 

poble natal de l'escultor Pau Gar-

gallo, tot un referent de la tècni-

ca escultòrica que faig servir per 

treballar els metalls. Vaig poder 

visitar l'exposició en persona 

i veure el poble, cosa que tenia 

pendent de fer des de feia molts 

anys. Va ser un dia històric per a 

mi". Com la de Maella, l'exposició 
d'Albalate del Arzobispo també es 
farà en un castell, concretament el 
Castell d'Albalate, un monument 
catalogat com a Bé d'Interès Cultu-
ral. Hi participen 29 socis i sòcies 
amb més de 50 escultures i es po-
drà visitar fins a l'1 d'octubre.  

ART  L'ESCULTOR MARTORELLESENC EXPOSARÀ A PARTIR DE DISSABTE 'MAR A LA CARENA' I 'ALBA' A LA MOSTRA COL·LECTIVA DEL CASTELL D'ALBALATE DEL ARZOBISPO

A MAELLA  Mira amb les seves dues obres de la mostra, 'Mar a la carena' i 'Alba'

icre

Ricard Balada, protagonista al 

videoclip de Jere i Adrià Salas
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

L'actor de Santa Maria de Mar-
torelles Ricard Balada és un dels 
dos protagonistes del videoclip 
d'Urgente, una cançó de Jere, 
que compta amb la col·laboració 
d'Adrià Salas –cantant de La Pega-
tina–. Al vídeo, publicat aquest di-
marts, Balada comparteix pantalla 
amb Jessica Ross.

L'intèrpret de Santa Maria de-
fineix el tema com a "estiuenc". 
"Viure, estimar-se, fluir i riure", 
són també alguns missatges que 
transmet Urgente per a Balada, 
que al seu currículum ja acumula 
experiències ben diferents que 
van des de la sèrie d'educació se-
xual Oh my goig!, fins a una apa-
rició a The Unbearable Weight of 

Massive Talent, pel·lícula dirigida 
i protagonitzada per Nicolas Cage 
–qui fa de si mateix al film– i que 
s'estrenarà el pròxim abril. 

ACTUACIÓ  'URGENTE' ÉS EL TEMA EN EL QUAL APAREIX L'ACTOR DE SANTA MARIA DE MARTORELLES

MÚSICS I ACTORS  Adrià Salas, Ricard Balada, Jessica Ross i Jere

dissabte 18

diumenge 19

divendres 17

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

Possibilitat de ruixats, 
sobretot al matí, amb nuvo-
lositat abundant i tempe-
ratures semblants a les 
d’ahir, suaus.

Continuaran els ruixats, 
possibles a qualsevol hora 
del dia i que poden ser forts 
o moderats. Temperatures 
lleugerament més baixes.

Encara molts núvols, amb 
ruixats residuals al matí, 
si és que es produeixen, i 
temperatures més baixes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 9 30ºC 22ºC 26ºC 0,4 29 km/h SE

DIVENDRES, 10 28ºC 20ºC 20ºC 9,2 32 km/h SE

DISSABTE, 11 28ºC 17ºC 26ºC - 27 km/h SSW

DIUMENGE, 12 29ºC 20ºC 27ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 13 29ºC 20ºC 27ºC - 29 km/h SSW

DIMARTS, 14 29ºC 22ºC 27ºC - 24 km/h ESE

DIMECRES, 15 32ºC 23ºC 29ºC - 26 km/h SSW

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

de los Muros, Rebeca García, Car-
les Herguido, Núria Pérez, Biel Pi, 
Eiden Sánchez, Naiara Sánchez, 
Iván Solé i Natalia Tresserra. Les 
entrades tenen un preu de 10 eu-
ros i les inscripcions es poden fer 
al Casal Cultural.  

MÚSICA

Tertúlia flamenca 
amb el Centro 
Cultural Andaluz

MOLLET. El Centro Cultural Anda-
luz celebrarà aquest dissabte a les 
21 h una tertúlia flamenca a la sala 
d'actes de l'entitat, que té seu a 
Can Gomà. Tot plegat serà presen-
tat per Agustín Casero, comptarà 
amb David Jiménez a la guitarra, i 
hi haurà quatre artistes convidats: 
Javier Rueda, Cristian Cosano, An-
tonio Montero i Carlos Delgado.  
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Les penyes tornen a la batalla
Pere Anton –que enguany celebren 

el seu 20è aniversari– i Els Barto-

meus reprendran enguany la bata-

lla de penyes, aturada l'any passat 

per la pandèmia. "Retornem una 
miqueta de normalitat, tot i que 
encara està lluny, i torna la ba-
talla de penyes, un format que 
nosaltres sempre hem defensat. 
Aquest any té sis proves, com la 
donació de sang; la Naked Run, 
una cursa en roba interior o 
sense, molt divertida i que cre-
iem que és un cant a la igualtat i 
una forma d'alliberar el cos; or-
ganitzem amb el Club d'Escacs 
Montornès uns escacs humans. 
També fem el Tortillantón; el 
concurs de flams; i el Gran Con-
curs de la Festa Major", explica 

Jorge Martínez, membre dels Pere 

Anton, qui troba a faltar actes com 

la Ruta del Kinto, però admet que 

enguany "no és el moment per 
fer-la" i assegura que "tornarà".

Pel que fa a les activitats o proves 

de Bartomeus, la vicepresidenta 

Mari Fe González en destaca "l'es-
calabirras, que consisteix a es-
calar caixes de cerveses buides 

amb arnesos", o la vermutada, 

de la qual Sandra Lavado, secre-

tària de la penya verda, assegura: 

"És la nostra activitat preferi-
da d'aquest any". Hi haurà ver-

mut artesà, amb pica-pica, preus 

populars i "un grup de música 
molt divertit, un grup rumbero 
de Gràcia, Alma de boquerón", 

expliquen. També oferiran una ba-

tucada al llarg de la festa, així com 

una cursa de bales de palla en un 

circuit amb obstacles.

Les sis proves
La donació de sang al Casal de Cul-

tura va ser, dimarts i dimecres, 

la primera prova de la batalla de 

penyes, i el primer punt va anar a 

parar a Pere Anton.

Dissabte de 18 h a 20 h hi hau-

rà a la pista de l'INS Vinyes Velles 

l'escalabirres, una prova en què 

hauran de fer la torre de caixes 

més alta mentre els participants 

escalen amb una grua, una corda i 

un arnès. La tercera i quarta prova 

–per categories– serà en acabar el 

Foc a plaça de Diables –que té lloc 

a les 21 h–. Es tracta de la tercera 

L'escalabirres, la cursa en roba interior, els escacs gegants o la cursa de bales de palla són algunes de les proves

LES CÍTRIQUES
POSTRES DE LA FESTA, 
AMB LLIMONA I YUZU

Les Penyes Pere Anton i Els Bartomeus van presentar la setmana passada les cin-

quenes postres de la festa major, novament elaborades pel pastisser montornesenc 

Jaume Viñallonga. En aquest cas, al pastisset hi predominen "la llimona i el yuzu, un 

cítric japonès amb uns tocs de llimona i llima, però que té un toc amarg molt subtil 

que combinat amb l'àcid de la llimona vam trobar que era molt interessant", expli-

cava el mateix pastisser. Es poden adquirir les postres durant la festa major als esta-

bliments de Montornès i Mollet, i després de les festes, formaran part de la nova carta 

de pastissos baixos en greixos de la pastisseria que es presentarà els pròxims dies.

sergio carrillo

cursa en roba interior o sense, que 

surt de la plaça de la Solidaritat.

Dilluns a la tarda tindrà lloc el 

desenllaç de la competició a l'inte-

rior i al voltant del Centre Juvenil 

Sputnik. A les 18 h hi haurà una 

partida d'escacs gegants entre 

penyes, capitanejades per infants 

del club d'escacs, i que l'aprofita-

ran com a alternativa a la batalla 

de globus d'aigua. Tanmateix, els 

participants han de jugar prepa-

rats per acabar remullats. A les 19 

h, Pere Anton i Els Bartomeus hau-

ran d'aplegar força i velocitat per a 

la singular cursa de bales de palla.

Per últim, a les 20 h tindrà lloc el 

veredicte de la Batalla de Penyes.  

'Pura vida', un 
lema de joventut, 
convivència,
salut i feminisme

El consistori montornesenc va 

presentar, conjuntament amb la 

gresca d'estiu, la campanya i el 

lema Montornès, Pura Vida, "una 
campanya social i cívica" que es 

difondrà coincidint amb la festa 

major mitjançant vídeos, falques 

radiofòniques, cartells, pancartes 

i altres suports. "La campanya és 
una crida a la recuperació dels 
valors que defineixen Montor-
nès de forma vital i expressiva", 

expliquen des de l'Ajuntament, i 

ho fan amb missatges sobre jovent, 

convivència, salut i feminisme. Els 

montornesencs Dani Mora, Encar-

na Gascón, Albert Porcar i Clàudia 

Fernández representen cadascun 

d'aquests conceptes respectiva-

ment. El projecte compta amb web 

propi, puravidamontornes.cat. 

del 7 al 26 de setembre 2021

Festa Major                     
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Els Bartomeus i Pere Anton 

presenten les primeres 

cerveses de la festa major

Concerts, actuacions teatrals, mo-

nòlegs, la cultura popular omplint 

els carrers i places dels pobles. Les 

festes majors també poden ser, a 

més de tot això, un impuls per al 

comerç local. Això ho tenen clar les 

penyes montornesenques, qui des-

prés de cinc edicions de les postres 

de la gresca elaborades per la Pas-

tisseria Viñallonga, ara estrenen 

les cerveses de la festa major, fetes 

per AS Cervesa, i que es podran 

comprar i tastar en una vintena 

d'establiments del municipi.

"La junta nova de la Penya 

Bartomeus vam començar a fer 

moltes propostes i una d'elles 

va ser fer una cervesa artesana 

de cada Penya", explica l'Albert 

Porcar, president de la Penya ver-

da. Porcar també hi afegeix: "Vam 

contactar amb els Pere Anton, 

els hi vam proposar i evident-

ment van dir que sí, que enda-

vant. Vam començar a parlar-ho 

conjuntament amb AS Cervesa 

per crear unes cerveses de Bar-

tomeus i Pere Anton".

El seu homòleg Pere Anton, Car-

los Borrego, també valora positi-

vament implicar-hi una empresa 

local: "Tenim AS Cervesa, que té 

la fàbrica de cervesa artesana 

a Montornès, i era un punt a fa-

vor per poder potenciar un any 

més la gastronomia del poble. 

GASTRONOMIA  LES DUES BEGUDES ARTESANES HAN ESTAT ELABORADES PER L'EMPRESA MONTORNESENCA AS CERVESA I ES PODRAN TASTAR DURANT LA FESTA

CERVESES ARTESANES  La groga, la dels Pere Anton; la verda, la d'Els Bartomeus

aj. montornès

Crèiem que era una idea força 

encertada i que podia tenir un 

impuls gran al municipi, perquè 

ens agrada a tots la cervesa".

El cerveser Andrés López (d'AS 

Cervesa) ha estat l'encarregat de 

crear les dues begudes, una per 

a cada penya, que l'empresa ano-

mena "d’ampli espectre", és a 

dir, equilibrades i sense sabors ex-

trems. La de la Penya Pere Anton 

està feta amb malt d’ordi, mentre 

que la d'Els Bartomeus conté malt 

de blat i no té gluten. 

Concurs de flams i truites, i Verdmutada

La gastronomia serà protagonista amb altres activitats el cap de setmana. 

Pere Anton organitzarà dissabte el Tortillantón, un concurs de truita de 

patates acompanyat del concert de Proyecto Píharo a les 11.30 h a la pista del 

Vinyes Velles, i a la tarda (19 h) muntaran el concurs de flams al mateix espai. 

De 12 h a 13.30 h la Unió de Botiguers oferiran un tast de cerveses artesanes 

al pati de Can Xerracan. Per últim, diumenge a les 12 h hi haurà la Verdmutada 

dels Bartomeus amb el concert d'Alma de Boquerón, també al Vinyes Velles.

juanjo bermejo

Festa Major                     Festa Major                     del 7 al 26 de setembre 2021

Gaudiu d’una bona 

Festa Major!



dv, 17 setembre 2021 21

Festa Major                     Festa Major                     del 7 al 26 de setembre 2021

La cultura popular recupera els 

carrers, adaptats a la pandèmia
Els actes de cultura popular tindrà 

un paper rellevant en aquesta pro-

gramació. En aquest sentit, la re-

gidora de Cultura, Mercè Jiménez, 

celebra que "tornen a sortir al 

carrer amb les mesures neces-

sàries". Hi haurà modificacions 

als formats de les activitats i en les 

seves ubicacions, però es podran 

executar. "No es farà la Batalla de 

Gegants tal com la teníem pen-

sada, però sí que han volgut can-

viar la ubicació i poder-la tirar 

endavant. Igual que Diables, en 

comptes de fer-ho a la plaça, en 

un acte més massiu, ho faran a la 

pista del Vinyes Velles", explica 

la regidora. L'alcalde, Jose A. Mon-

tero, també remarca d'aquesta fes-

ta la "recuperació de la cultura 

popular i per tant dels esdeve-

niments més estimats vinculats 

a les colles històriques del mu-

nicipi".

S'han hagut de reformular diver-

ses activitats centrals de la cultura 

popular del poble per poder-les 

tornar a viure en directe complint 

amb les mesures de seguretat. Tot 

i que encara no es pot recuperar la 

tradicional Cremada de l’Ajunta-

ment, el Ball de Diables i Drac de 

Montornès oferirà un Castell de 

focs d’inici de festa major aquest 

divendres. El Foc a Plaça, dissabte 

a les 21 h a la pista del Vinyes Ve-

lles, tindrà un format estàtic amb 

el públic assegut i control d’afora-

ment. A més, aquest any la ciutada-

nia podrà tornar a viure l'emble-

màtica i emocionant Dansa de la 

Batalla entre Bartomeu Sala i Pere 

Anton de Rocacrespa, diumenge a 

les 11.30 h. En aquest cas, la Colla 

de Geganters ha reubicat l'esdeve-

niment a l’interior de la Carpa Po-

livalent El Sorralet.

El foc no només serà protagonis-

ta amb els Diables locals, sinó que 

dilluns a les 22 h es podrà gaudir 

també del Gran Castell de Focs 

d'artifici des de la rodalia de l'INS 

Vinyes Velles.  

TRADICIONAL  DIABLES FARAN UN CASTELL DE FOCS DESPRÉS DEL PREGÓ, AIXÍ COM 'EL FOC A PLAÇA, I LA COLLA DE GEGANTERS REPRENDRAN LA 'DANSA DE LA BATALLA'

EL 2019  En la 30a Dansa de la Batalla celebrada ara fa dos anys

segis gómez

EL CONSELL D'INFANTS DE MONTORNÈS 
FARÀ EL PREGÓ A LA CARPA EL SORRALET
■ Els membres del Consell d'Infants de Montornès seran els encarregats de fer el 
pregó de la festa major. Serà aquest divendres a les 20.30 h a la carpa polivalent El 
Sorralet. Sobre aquesta aposta, el batlle, José A. Montero, considera que aquesta 
encaixa "per homenatjar la infància, que ha patit molt durant la pandèmia". 
Durant l'acte hi haurà també un ball de figures de la Colla de Geganters, així com la 
presència del Drac de Montornès, i la música i l’animació en directe anirà a càrrec 
de Xarop de Canya. En acabar, serà el torn del castell de focs de Diables.

Entrades gratuïtes
La gran majoria d'actes de la festa 

major van amb tiquets que s'han 

d'adquirir gratuïtament a entrades.

montornes.cat. Per evitar que els es-

pectacles comptin amb les entrades 

exhaurides, però amb molts seients 

buits, es demana "a les persones 

que hagin obtingut entrades i fi-

nalment no puguin o no tinguin 

previst assistir a les activitats, 

que les anul·lin". El consistori rei-

tera la gratuïtat de les entrades, 

després que hi hagi hagut queixes 

de persones que n'estaven fent re-

venda. En aquest sentit, demanen 

al veïnat que, "en el cas que hagi 

detectat l'oferiment d'entrades a 

canvi de diners, denunciï el fet".  

RESERVA   ES PODEN ADQUIRIR A ENTRADES.MONTORNES.CAT
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Música i humor amb Ebri Knight i Oye Polo

No hi faltarà música, teatre i mo-

nòlegs. Des de la Vega Baixa, Pablo 

Sánchez, conegut per la seva trajec-

tòria encapçalant La Raíz, presenta-

rà el seu projecte en solitari, Ciudad 

Jara, amb el seu primer disc anome-

nat Donde nace el infarto. Rock, rap, 

pop i cançó d'autor s'apleguen en 

un treball amb lletres –com ja espe-

raven els seus seguidors a La Raíz– 

carregades de poesia missatges. 

El concert serà aquest divendres a 

les 23 h a l'aparcament del CEM les 

Vernedes.

L'endemà –mateixa ubicació i 

mateixa hora– serà el torn dels ma-

resmencs Ebri Knight –on actua a la 

bateria la martorellesenca Laia An-

glada– i el seu folk enèrgic. El darrer 

disc publicat va ser el 2021, Carrer, i 

aquest estiu ja han fet gaudir els as-

sistents a les festes majors de diver-

sos municipis baixvallesans, com és 

el cas de Martorelles, Parets.

Després d'aquestes dues actua-

cions més juvenils, diumenge n'ar-

ribaran dues de ben diferents. A les 

19 h al CEM les Vernedes serà el 

torn del concert familiar amb Lali 

BeGood, que escenificarà El Jardí 

Secret, un nou espectacle familiar i 

transversal amb temàtiques com la 

importància d’equivocar-se, la ges-

tió de les emocions, l’aquí i l’ara, la 

grandesa de l’amor o l’excés de ma-

terialisme a ritme de funky, reggae, 

ska, rock, pop, dixieland, folk i fins 

i tot música balcànica. A més, a les 

19.30 h i a les 23 h al Sorralet farà 

una doble sessió la reconegudíssi-

ma Orquestra Maravella.

Per cloure l'escena musical, 

Sound de Secà presentarà Possé di-

lluns a les 20.30 h a l'amfiteatre de 

l'Sputnik, en un xou que fusiona la 

percussió amb la dansa i el teatre.

Màgia, humor i teatre
Més enllà de la música, la progra-

mació d'arts escèniques també 

contempla propostes ben diver-

ses. D'entrada, Els Bartomeus han 

programat per a aquest divendres 

a la tarda –quatre sessions de mit-

ja hora a partir de les 18.30 h– a 

Can Xerracan una sessió de Car-

tomàgia de prop amb l'humorista, 

monologuista i mag Vincent Vegas.

Diumenge a les 23 h a l'aparca-

ment del CEM les Vernedes hi ater-

raran quatre monologuistes Marta 

Bosch, Irene Minovas, Oye Sher-

man i Ana Polo. Les dues últimes 

són les protagonistes d'Oye Polo, 

un podcast que el New York Times 

ha definit com a "una hora de tur-

ra a càrrec de dues paies que es-

tarien facturant dotze mil euros 

al mes si el món fos un lloc just".

Dilluns a les 19 h al Sorralet hi 

actuarà Calibán Teatre amb la ver-

sió femenina de La extraña pareja 

(versió femenina).

Altres propostes infantils
La Moguda Panda –dissabte d'11 h 

a 14 h–, la Gimcan La Clau 9.0 –diu-

menge a les 18 h– i la instal·lació 

familiar L’Animalada, d’Espectacle 

Espectacular, totes tres a Can Pa-

rera, seran algunes de les propos-

tes per als més petits.  

També hi actuarà Ciudad Jara, Lali BeGood, el cartomag Vincent Vegas o la reconeguda Orquestra Maravella
ebri knight

EBRI KNIGHT  Donaran la nota musical dissabte a l'aparcament de les Vernedes

oye polo

OYE POLO  Ana Polo i Oye Sherman, dues de les monologuistes de diumenge
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PER LA COMPRA D’UN SOFÀ 
ET REGALEM AQUESTA BUTACA*
*Per compres superiors a 2.000 € o descompte.

Rambla Balmes, 1-3 · Mollet del Vallès (al costat d’Abacus) · T. 935 709 145

www.hogardecora.es

Sofàs de qualitat 
fets a mida


