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Retrocés de
les denúncies
per violència
masclista

il·lustració 'cures contra la violència': pau farell / @peufarcell

Justícia

Els Jutjats de Mollet van registrar 350
denúncies durant el 2020, un 10% menys
que les rebudes l'any anterior, el 2019
BAIX VALLÈS. Aquest dijous, 25 de
novembre, es commemorava el
Dia Mundial per l'eliminació de
la violència masclista, una xacra
social que aquest 2021 –a un mes
i escaig de finalitzar l'any– ha acabat amb la vida, a Catalunya, de 15
dones a mans de les seves parelles
o exparelles, tres més que les que
van morir l'any passat en aquestes
mateixes circumstàncies.
Aquest repunt dels feminicidis
el precedeix un any de pandèmia,
el qual, segons els informes elaborats pels Mossos d’Esquadra sobre
violència de gènere l’any 2020, ha
provocat, ja sigui per l’aplicació de
mesures relacionades amb el confinament domiciliari, la limitació
en els desplaçaments o altres mesures de seguretat de la crisi sanitària, "una disminució clara en
la capacitat de denunciar de les
dones que pateixen situacions
de violència de gènere, i en conseqüència, un augment de les seves situacions de vulnerabilitat i
de risc".
Així es desprèn de la Nota Informativa dedicada a l’Estadística
judicial anual sobre Violència mas-

clista al Vallès Oriental elaborada
per l’Observatori-Centre d’estudis
del Vallès Oriental i L’Observatori
de la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Granollers.
De fet, segons aquest document,
el qual analitza i facilita l’accés respecte a les dades relatives a l’activitat judicial de violència contra
les dones, a partir de la informació
estadística trimestral que publica
l’Observatorio contra la Violencia
Doméstica i de Género del Consell
General del Poder Judicial, el partit judicial número 22 de Mollet va
rebre l'any passat 350 denúncies,
un 10% menys que el 2019. Una
xifra també inferior a la del 2018,
quan el jutjat molletà en va registrar 397.

36 anys
ÉS L'EDAT MITJANA DE LES VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA MASCLISTA A LA COMARCA.
De fet, segons determinen els Mossos
d'Esquadra, tot i que hi ha víctimes
de violència de totes les edats, l’edat
mitjana es situa al voltant dels 36
anys, tant l’any 2019 com el 2020. Per
grups d’edat, l’any 2020 el 92% van
ser dones majors d’edat (entre 18 i 64
anys); el 6% van ser menors (nenes i
adolescents fins a 17 anys) i al voltant
del 2% persones majors de 65 anys.

pròpia víctima van arribar a 292

Menys denúncies de les víctimes (pràcticament el 75% del total de
A aquest descens, cal sumar-hi
una davallada també en la xifra
de denúncies presentades per la
mateixa víctima. En el cas concret
d’aquesta dada, l’any 2019 va ser
lleugerament més favorable, especialment en el cas dels jutjats de
Mollet del Vallès, on el percentatge
de denúncies presentades per la

les denúncies rebudes), en canvi,
aquest percentatge l’any 2020 va
baixar en 5 punts percentuals, amb
243 denúncies.
Amb tot, segons aquest informe
presentat dijous a Granollers, "3 de
cada 4 de les denúncies registrades s’originen perquè la pròpia
víctima denuncia directament

al jutjat corresponent l’agressió
o agressions rebudes". En aquest
sentit, l’any 2020 es va generar un
augment de denúncies presentades directament per la víctima al
jutjat. De fet, en el cas concret de
Mollet, el 2019 no se’n va registrar
cap i el 2020, 24.

Ordres de protecció a la baixa
Pel que fa a les ordres de protecció, l'any 2020 des del Partit Judicial (PJ) de Mollet es van incoar,
és a dir, començar un procés pel
coneixement de la comissió d'un
delicte de violència vers la dona,
53 ordres de protecció, de les quals
se'n van adoptar un 42,28% i se'n
van denegar el 54,72%. Fet que suposa un retrocés respecte al 2019,
quan se'n van incoar 73, amb un
57,53% d'adoptades i un 42,47%
de denegades i també respecte del
2018 amb 65 ordres de protecció
incoades i un 61,54% de les quals
es van tirar endavant.
Així mateix, al PJ de Mollet les
mesures penals adoptades amb
més freqüència el 2020 coincideixen amb les registrades en
aquests darrers anys: l’allunya-

MÉS DE MIG MILER DE
DENÚNCIES AL JUTJAT
DE GRANOLLERS
Les denúncies per violència masclista
han patit també una davallada al conjunt de la comarca. Segons l'estudi de
l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers,
durant el 220 els Jutjats de Granollers
(els quals inclouen Montornès del Vallès) van rebre un total de 661 denúncies
per violència masclista, pràcticament
un 20% menys de les 833 registrades
el 2019. D'aquestes, en un 70,37% dels
casos van ser presentades directament
per les víctimes i en un 29,65% per intervenció directa de la policia. Així mateix,
durant el 2020 també van descendir,
respecte al 2019, les ordres de protecció passant de les 164 a les 139 incoades.
D'aquestes, un 60,43% es van denegar.

ment (24) i la prohibició de comunicació (18), sent aquestes pràcticament la totalitat de les mesures
que s'apliquen.
Pel que fa a les mesures civils, en
l'estudi es pot observar que les mesures adoptades amb més freqüència des del PJ de Mollet, l’any 2020,
són la prestació d’aliments (8), la
suspensió de guàrdia i custòdia (8)
i l'atribució d'habitatge (6).
Per altra banda, del document
elaborat per l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental i
l'Ajuntament de Granollers també
es desprèn que respecte de l’any
passat, han augmentat els casos
de sol·licitar ordres de protecció
envers persones amb qui es té una
relació afectiva o exrelació afectiva.
En termes genèrics, però, apunten
que durant el 2020 la meitat de les
dones que van demanar una ordre
de protecció es trobaven en situació de relació de parella. i anna mir

UN TREBALL DEL COL·LECTIU FLORA TRISTAN, BASAT EN UN ESTUDI SOBRE EL MASCLISME DEL MINISTERI D'IGUALTAT, CALCULA UN COST DE 22,7 MILIONS AL TERRITORI

El cost social i econòmic de les violències
contra les dones al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. El col·lectiu Flora

Tristan, basant-se en l'estudi L'impacte de la violència de gènere a l'Estat: una valoració dels seus costos
del Ministeri d'Igualtat, ha posat
també sobre la taula el cost econòmic que la lluita contra aquesta
xacra suposa a les administracions
públiques i entitats. En el treball
s'estimen els costos directes i
indirectes tangibles i, de forma

parcial, els costos intangibles.
Aquests costos tangibles posen
de relleu tots els impactes que
mai no s'expliquen quan es donen
les dades de les dones afectades, i
que la majoria de ciutadania no n'és
conscient, com l'índex d'atur o inactivitat de les dones que han patit
violència i no poden fer una vida
laboral normal; o el cost dels tractaments que necessiten les dones

que han estat violades.
Els costos intangibles són els
més difícils de calcular. Inclouen els del dolor i patiment de
les dones víctimes de violència de
gènere i els derivats de la pèrdua de
productivitat de les dones assassinades i del suïcidi dels agressors.
Sumant també aquests darrers,
s'estima que a Catalunya el cost
de la violència masclista és de

183,90 euros per persona i any.
Així extrapolant la xifra als municipis del Baix Vallès, el col·lectiu
indica que el cost anual per Mollet
de les violències masclistes és de
9.437.380 €, per a Parets s'enfila als 3.509.179 euros, seguida
aquesta localitat per Montornès on
supera per poc els 3 milions d'euros anuals. Mentre que a Sant Fost
és d'1.606.734 euros, de 882.903
euros a Martorelles i de 164.222
euros a Santa Maria.
Mentre que al conjunt del Baix
Vallés la xifra supera els 22 milions i mig d'euros. m.e./a.m.

COST DE LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES AL BAIX VALLÈS
Mollet
Parets
Montornès
La Llagosta
Montmeló
Sant Fost
Martorelles
Santa Maria
Baix Vallès

EUROS / ANY
9.437.380
3.509.179
3.014.672
2.478.972
1.610.044
1.606.734
882.903
164.222
22.704.106

font: col·lectiu flora tristan
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25-N SIS PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA DEL MUNICIPI S'ADHEREIXEN A LA INICIATIVA I ESDEVINDRAN PUNTS VIOLETES

Montornès crea una xarxa d'espais segurs
per a víctimes de violència de gènere
laura ortiz

Pressupost

L'ESTAT DESTINARÀ A
LA COMARCA 384.000
€ PER REFORÇAR
L'ATENCIÓ A VÍCTIMES

MONTORNÈS DEL VALLÈS. En el marc
de la commemoració del 25-N, Dia
Internacional per a l’Eliminació de
la Violència envers les Dones, l'Ajuntament de Montornès ha posat en
marxa la campanya Punt Violeta, un
projecte que pretén crear una xarxa
d'espais segurs per a les víctimes de
violència de gènere a establiments
comercials del municipi.
L'objectiu és que, des d'aquests
establiments, es puguin detectar
situacions de violència de gènere i
orientar les víctimes per saber on
poder demanar ajuda i conèixer
els seus drets.
El Departament d'Igualtat municipal dona el tret de sortida a la xarxa amb sis establiments adherits,
en concret centres d'estètica i perruqueries, que disposaran d'un distintiu a la porta amb un QR que enllaça amb l'àmbit d'Igualtat del web
municipal i amb tots els serveis relacionats que s'hi ofereixen. "Hem
començat amb perruqueries i
centres d'estètica perquè són
llocs on normalment les dones
van soles i, a més, es crea un clima de confiança que pot ajudar a
detectar aquestes possibles situacions de violència", explica Jose
Gómez, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Montornès.
Els establiments adherits reben
una formació per part d'El Safareig, entitat que gestiona l'atenció
psicològica del Servei d'Informació
i Atenció a les Dones (SIAD), per
poder detectar aquestes situacions
i saber com actuar. "La idea no és
que les responsables d'aquests
establiments denunciïn sinó que
puguin escoltar les dones i, si detecten alguna cosa que les posa
en alerta, puguin assessorar-les i

n En el marc del 25 de novembre, Dia internacional de l'eliminació de la violència
vers les dones, el Partit dels Socialistes de
Catalunya del Vallès Oriental i Moianès
va oferir una roda de premsa per explicar
que dins els pressupostos de l'estat de
l'any 2021 i en el marc dels acords presos en el marc del pacte estatal contra la
violència masclista, el govern destina un
total de 13 milions d'euros als municipis
de Catalunya per reforçar l'atenció a les
víctimes, així com per fer programes de
prevenció i sensibilització, dels quals
384.000 euros s'adreçaran a municipis
del Vallès Oriental i 44.000 euros a municipis del Moianès.

MONTORNÈS DIU 'NO'
A LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

Montornès diu NO a les violències masclistes ha estat, un any més, el nom de
la campanya que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament ha dut a
terme per visibilitzar el compromís ciutadà en la eradicació de la violència vers
les dones. La campanya institucional, amb l’impuls de la Diputació de Barcelona,
posa l’accent, la mirada i els esforços en conscienciar els homes perquè actuïn,
es repensin, es qüestionin i no agredeixin les dones. L'acte central es va celebrar
el mateix dijous 25-N al teatre Margarida Xirgu, on es van recordar els noms de
la setantena de dones assassinades enguany. També es va fer la lectura del manifest i es va comptar amb l'actuació musical a càrrec de l’Escola Municipal de
Música, Dansa i Aula de Teatre.

orientar-les perquè siguin conscients del problema i demanin
ajuda a professionals", diu Gómez, qui recorda que la violència
de gènere no es limita als maltractaments físics, sinó que va molt més
enllà, amb violències com la psicològica o l'econòmica, entre altres.
"Hi ha vegades que les mateixes
víctimes no són conscients que
estan patint algun tipus de violència", lamenta Gómez.

La xarxa es posa en marxa amb
aquests sis establiments, però la
intenció és ampliar-la perquè hi
hagi molts més punts de referència per a les dones que "siguin una
porta d'entrada als serveis que
tenim contra la violència de gènere", explica la tècnica d'Igualtat.

Dades municipals
L'any 2020, el SIAD de Montornès va atendre 84 usuàries, que

van rebre en total 502 atencions.
D'aquestes el 50% eren víctimes
de violència de gènere. I és que el
SIAD, a més de l'atenció a la víctima de violència masclista, també
ofereix altres serveis a les dones
com assessorament en situacions
de discriminació familiar, de parella, social o laboral; dona suport
terapèutic i emocional, i informa
sobre els drets de les dones en tots
els àmbits.

Teatre a Montbarri
per sensibilitzar
l'alumnat de 4t d'ESO
El programa d'actes a l'entorn del
25-N a Montornès incorpora una
activitat específica per a l’alumnat de 4t d’ESO. Es tracta de la representació de l’espectacle teatral
3,2,1... Zero contra la violència masclista, a càrrec de la companyia La
Jarra Azul, el 16 de desembre a l’Espai Cultural Montbarri. I és que, segons les dades de l'estudi Violències
masclistes en l’etapa juvenil a Catalunya que ha elaborat l’Observatori
Català de la Joventut (OCJ) i que la
Generalitat ha presentat aquesta
setmana, un 39% de les dones joves
ha patit violència masclista sexual o
psicològica durant un any i existeix
més prevalença de les agressions
cap a noies de 16 a 29 anys que cap
a dones adultes.
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PRETÉN DETECTAR I EVITAR AQUESTA PRÀCTICA QUE S'APLICA A NENES I JOVES EN ALGUNS PAÏSOS, SOBRETOT DE L'ÀFRICA

CONVIVÈNCIA

Mollet posa en marxa un protocol
contra la mutilació genital femenina

Sant Fost, "lliure
de violències
masclistes"

l.o.

MOLLET. L’Ajuntament va presentar dimarts el Protocol Local per
l’Abordatge i la Prevenció de la
Mutilació Genital Femenina, que
estableix els circuits d’actuació
per actuar de manera ràpida i eficaç en cas de tenir alguna sospita.
La Taula Local de Mollet del Vallès ha estat l’instrument que ha
permès establir el Protocol Local
per a l’Abordatge i la Prevenció de
la MGF, que inclou el seguiment de
casos concrets, les mesures a emprendre des del primer moment
en què hi hagi alguna sospita i el
treball a nivell comunitari.
El protocol té com a objectiu garantir una atenció integral i coordinada per part de tots els serveis
que juguen un paper important en
la detecció i prevenció de casos:
serveis socials municipals, sanitaris, educatius i policials.
"L'objectiu és fer una prevenció i un diagnòstic precoç
de situacions de risc que poden
acabar amb una mutilació geni-

"Molts cops abans de fer aquests
viatges cap als seus països d'origen s'han de vacunar i això permet que fem a les nenes una
revisió mèdica prèvia", deia Burgos. En aquests casos es demana a
la família que signin un document
de compromís per evitar les mutilacions i un cop tornen es fa una
nova revisió mèdica.

L'educació com a eina
A LA PRESENTACIÓ Integrants de la Taula que coordina aquest protocol
tal i també donar la possibilitat
d'una reparació física i psicològica a les dones que ja ho han patit", va explicar la responsable del
Servei d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (ASSIR) de l’Institut
Català de la Salut, Lucía Burgos.
Un dels elements del protocol és
sensibilitzar els professionals dels
diferents serveis per poder detectar aquests factors de risc. Una

dona que ja ha patit la mutilació i
que té filles; el país d'origen de la
família (la majoria de països on es
practica són a l'Àfrica subsahariana), o viatges cap a aquestes destinacions durant l'època escolar
poden ser algunes de les alarmes
que haurien de ser detectades i
que posarien en marxa el protocol.
L'àmbit sanitari juga un paper
primordial en aquesta detecció.

En casos extrems, en què se sospita que es podria portar a terme
la mutilació, els serveis policials
poden obrir diligències prèvies,
unes diligències que es traslladen
als jutjats, els quals, en última instància, podrien arribar a prohibir
aqiest viatge. Amb tot, en els últims anys a Mollet no s'ha detectat
cap cas i a Catalunya, entre 2014 i
2019, dos. Per aquest motiu, més
enllà dels instruments policials,
els professionals destaquen que
una de les principals eines que tenen és l'educació. ❉ l.ortiz

SANT FOST. Coincidint amb el Dia Internacional contra la violència vers
les dones, l'Ajuntament de Sant
Fost va presentar dijous la nova
senyalització que es podrà veure a
partir de la setmana vinent a les entrades del municipi. Sant Fost lliure
de violències masclistes és el que es
llegirà en aquests senyals. Una declaració d'intencions del consistori,
perquè "aquesta xacra es combati els 365 dies de l'any", segons la
regidora de Feminisme i LGBTiQ+,
Blanca Torrallardona.

'Sense límits' arriba a
Carrencà diumenge
MARTORELLES. Dins el programa
del 25 de novembre, dia contra
les violències masclistes, el Celler
de Carrencà acull diumenge, 28 de
novembre el teatre-fòrum Sense
límits. A càrrec de la companyia
Impacta't teatre, l'obra es podrà
veure a les 18.30 h.
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SOCIETAT

Canviem Montmeló proposa millores energètiques a l'estació de Renfe
Canviem Montmeló ha fet arribar a ADIF propostes de millores energètiques i de serveis per a l'estació de rodalies de
Montmeló. El grup planteja dotar les escales mecàniques actuals de sensors per tal que s’aturin quan ningú les fa servir;
dotar l'estacio d’un des�ibril·lador; instal·lar a la teulada de l’edi�ici plaques solars fotovoltaiques per abastir d’energia
elèctrica l’estació i voltants, i, amb la nova instal·lació energètica, facilitar punts de carrega de mòbils i dispositius
electrònics a dins l'estació i punts de càrrega de bicicletes, patinets i vehicles elèctrics al futur aparcament tancat previst.

GESTIÓ DE RESIDUS L'AJUNTAMENT ACTUALITZA EL PREU PER AJUSTAR-LO A L'ENCARIMENT DELS SERVEIS QUE REP DEL CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

La taxa d'escombraries pujarà un 3,4%
aj.montornès

MONTORNÈS. La taxa de la gestió
de residus domèstics i comercials
de l'any vinent a Montornès s'incrementarà un 3,4% respecte a la
d'aquest any. Això es traduirà en
un rebut als habitatges plurifamiliars de 137,73 euros, 4,61 euros
més, i en un preu de 158,42 euros,
5,30 euros més, en el cas dels habitatges unifamiliars.
La pujada de la taxa respon a
l'ajustament de preus dels serveis
que ofereix el Consorci de Residus
del Vallès Oriental a l'Ajuntament
de Montornès, com la deixalleria,
o el dipòsit de residus, entre altres, uns costos que el 2020 van
ser de 869.000 euros. "L'augment
s'emmarca en una perspectiva
d'encariment dels costos de la
gestió de residus, pel cànon, les
transferències i les exigències de la UE", explicava l'alcalde,
Jose Montero, durant el ple que
va aprovar la modificació de la
taxa. "Els residus plantegen un
problema greu de la civilització
comparable al canvi climàtic i
cal actuar", afegia Montero, qui
defensava la pertinença al consorci comarcal, tot assegurant: "Si no
hi forméssim part estaríem amb
taxes de residus el doble de cares, la bona gestió ha permès la
contenció de les pujades", deia.

INFORMADORS AL
CARRER PER RECICLAR
CORRECTAMENT

RECICLATGE El 2020, el nivell de recollida selectiva a Montornès era del 45,9% del total
Montero feia un històric de com ha
evolucionat la taxa a Montornès.
Segons dades de l'Agència de
Residus de Catalunya, el nivell de
recollida selectiva sobre el total
dels residus a Montornès el 2020
va ser del 45,9%, una dada lleugerament per sobre de la del Vallès
Oriental, que se situava en el 44%.
En aquest sentit, l'alcalde recalcava que "un millor reciclatge és
responsabilitat de la ciutadania
i podria fer baixar els preus de
la taxa molt significativament",
assegurava Montero, qui conside-

rava el cost "més que raonable",
amb la perspectiva que l'any que
ve torni a haver una pujada.

Crítiques a la pressió fiscal
La modificació de la taxa es va
aprovar amb els vots a favor dels
membres del govern dels comuns,
l'abstenció del PSC i el no de la
resta de regidors. El principal argument de l'oposició va ser que la
taxa de residus suposava una nova
pujada després de l'increment
anunciat fa unes setmanes de l'IBI.
En el cas del principal partit de

EL CONSORCI DE RESIDUS BUSCA TAMBÉ FINANÇAMENT PER A LA REFORMA DE LA DEIXALLERIA

La planta de tractament de
matèria orgànica, a tocar
de Montornès, s'ampliarà
per doblar-ne la capacitat
MONTORNÈS. L’Agència de Residus
de Catalunya destinarà 38 milions
d’euros a l’ampliació de la planta
de tractament de residus del Vallès Oriental, a tocar de Montornès.
Això permetrà que la planta que
gestiona la matèria orgànica del
Vallès Oriental, el Moianès i part del
Maresme, que actualment ho fa en
52.000 tones anuals, pugui passar
a gestionar-ne 80.000 en una primera fase, a finals de 2024, i fins a

100.000 tones cada any més endavant, al voltant de l’any 2030.
Actualment, ja està adjudicat
l’equip que ha de fer el projecte executiu i la direcció d’obres, i la previsió és que entre finals de l’any que
ve i començaments de 2023 es puguin executar els treballs. “Estem
planificant uns serveis ambientals de país amb previsió de les
necessitats que pugui haver-hi
els pròxims anys i fins al 2050”,

explicava el president del Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, Albert Camps, en una trobada fa un parell de setmanes amb
el director de l’Agència de Residus
de Catalunya, Isaac Peraire.
En la trobada també es va abordar
la proposta de remodelació de quatre deixalleries de la comarca per
actualitzar-les i modernitzar-les,
entre les quals, la de Montornès. El
consorci presentarà el projecte d’actualització de les instal·lacions de la
deixalleria municipal a una subvenció de 10 milions que en aquests moments té oberta l’Agència de Residus de Catalunya. “Analitzarem les
propostes i veurem què s’hi pot
fer”, deia Peraire. En el darrer ple,
l'alcalde Montero apuntava que el
consorci finançarà la reforma amb
un milió d'euros.

l'oposició, el PSC, la portaveu Eva
Díaz defensava l'abstenció: "Compartim l'estratègia del consorci, i el govern ha aplicat la seva
recomanació, per això hauríem
volgut aprovar el punt, però
amb la pujada de l'IBI i altres
petits increments, creiem que
s'està pujant massa la pressió
impositiva als veïns", deia Díaz.
En aquest sentit, Montero considerava: "Hem de conscienciar
la ciutadania que són costos que
s'han d'assumir i si no és a través de la taxa serà igualment a

El Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental ha engegat la campanya de
comunicació i divulgació Aquí no llencem
res! Aquí ho reciclem tot!, amb l’objectiu de
reduir el volum de residus que no se separen correctament i que van a parar al contenidor de la resta. Fins a final d’any dos
equips d’informadors recorreran els municipis consorciats per informar els ciutadans sobre com contribuir a augmentar
l'índex de reciclatge i demanar-los que
separin correctament els residus a casa,
millorant la qualitat de la recollida selectiva, acció que té una conseqüència directa
en l’eficiència del reciclatge.

través dels seus impostos", deia
l'alcalde, qui recordava les bonificacions existents per a famílies
vulnerables i posava com a exemple que les persones a l'atur pagaran una taxa de 59,54 euros.
Des dels grups de l'oposició també es va demanar que es fessin més
campanyes de sensibilització a la
ciutadania per promoure el reciclatge. laura ortiz

Pas accessible sobre la riera

Des del juliol, està oberta la passera al camí fluvial del riu Mogent al seu pas per la
riera de Vallromanes, que facilita la connectivitat entre els termes de Montornès i
Vilanova. Les obres que es van començar al juny van tenir una durada d'un mes i
el cost de l’execució ha estat de 34.553,09 € (IVA exclòs). El 50% del finançament
ha anat a càrrec del Consorci Besòs Tordera, i la resta del cost l'han assumit els
ajuntaments (2/3 parts Montornès i la resta Vilanova). foto: consorci besòs tordera
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>> PREMIS LISMIVO // PARLEM AMB PATRÍCIA RODRÍGUEZ, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANS DE LA COMPANYIA, GUANYADORA DEL PREMI LISMIVO 2020

"El fet diferencial de TI Group Automative
Systems és que fomentem la diversitat"
TI Group Automotive Systems,
dedicada al sector automobilístic i
amb seu a Montornès, ha estat la
guanyadora de la cinquena edició
del premi Lismivo 2020 a
l’empresa socialment responsable.
El lliurament del guardó va tenir lloc
el 10 de novembre a Can Saurina
(Montornès). El premi és una
iniciativa de la Xarxa Lismivo, que
coordina el Consell Comarcal, i
distingeix les empreses amb centre
de treball a la comarca que aposten
per la integració laboral de les
persones amb diversitat funcional i
la responsabilitat social corporativa
Patrícia Rodríguez, directora de Recursos Humans de l'empresa des de
fa 9 anys, era l'encarregada de recollir la distinció que acredita TI Group
Automative Systems com a premi
Lismivo 2020. El guardó és una dona d'aigua que elabora el centre especial de treball Taller Alborada de
Mollet. "Aconseguir aquest premi,
amb les diﬁcultats d’aquests darrers
dos anys, és un reconeixement al
treball del nostre Departament de
Recursos Humans i caracteritza el
valor que donem a les persones en
la companyia", destaca Rodríguez.
"Promovem la inserció social i assumim el repte de conciliar les necessitats empresarials i les necessitats
socials", afegeix.
Un repte que en el cas de l'empresa té una complexitat afegida: "Tot
el que són sistemes de qualitat,
especialment nosaltres que fem un
producte de seguretat, que fem sistemes de conducció, líquids de fuel,
tenen una diﬁcultat adicional". Escull que salven "treballant de forma
contínua amb centres especials de
treball externs i fundacions. Creem
fonts de reclutament que ens permeten valorar diferents candidatures", comenta. Per tal de minimitzar
riscos, des del Departament de Prevenció de la companyia es "veriﬁca
que la persona que s’incorpora, si té
una patologia, òbviament garantim
que la feina no li serà un perjudici".
A parer de Patrícia Rodríguez, “el
fet diferencial de la nostra empresa
respecte d'altres proveïdors és que
tractem de fomentar la diversitat”.
La companyia analitza "formes de
conciliació, quins torns necessita
cadascú, donar facilitats si la persona té limitacions per descans o
atenció", detalla Rodríguez. "Hem de
donar normalitat a aquesta situacio",
apunta, "el mateix procés de selecció

PRESÈNCIA A 28 PAÏSOS

AMB EL PREMI. Patrícia Rodríguez, aquest dilluns a la seu de l'empresa amb la dona d'aigua i el diploma
i adaptacions s'utilitza per a persones amb unes sensibilitats especials o sense. Intentem adaptarnos-hi". Encaixar, en deﬁnitiva, "les
exigències del client, que en l’àmbit
de l’automoció són molt complexes,
amb aquestes diversitats socials”.
Patrícia Rodríguez, prèviament a la
seva incorporació a TI Group Automative Systems, havia treballat a
departaments de Recursos Humans
d'altres ﬁrmes, motiu pel qual ja tenia relació amb entitats d’inserció
social i fundacions. "Estem intentant
anar més de la mà amb ajuntaments
i entitats, que recullen les nostres
peticions per tractar de satisfer les
necessitats de la nostra planta de
Montornès", conclou.

Criteris socials del premi.
Els premis Lismivo, que es lliuren
anualment, estableixen com a criteris de valoració de les candidatures,
el percentatge de contractació de
persones amb discapacitat; la franja
d'edat; el percentatge de contractes
indeﬁnits i a jornada complerta; els
contractes a persones amb diversitat funcional amb especials diﬁcultats, o la contractació de dones
amb un reconeixement del grau de
discapacitat igual o superior al 33%.
També es puntua el fet d'adquirir
productes o serveis a centres es-

LA XARXA LISMIVO
La Xarxa Lismivo està integrada per la Diputació de Barcelona; els
ajuntaments de Cardedeu, Granollers i Santa Maria de Palautordera; les
Oﬁcines de Treball de la Generalitat de Granollers, Granollers-Perifèria
i Mollet; i el Consell Comarcal del Vallès Oriental), entitats (APINDEP
Ronçana SL, APADIS, Castell de Sant Foix, Centre Sirius, el centre de
formació Mordered, Escola Pia, Fundosa Social Consulting-Fundació
ONCE), Centres Especials de Treball (Baix Montseny, Ral, Viver de
Bell-lloc, Grupdem, Xavier Quincoces, Taller Alborada, Emiser Vallès,
Intelami, TEB Verd), l’Oﬁcina Tècnica Laboral (OTL) de Granollers i de
Mollet, el Servei Prelaboral (INTRESS), els sindicats CCOO i UGT i la
patronal Fundació PIMEC. El premi l'han guanyat Dara Pharma
(Granollers), l’Hospital Asil de Granollers, Arkema Química (Sant Celoni),
Xócala (Cardedeu) i enguany TI Group Automative Systems [en la imatge].

TI Group Automative Systems SA
és una empresa automobilística
centrada en el subministrament
integral de sistemes de transport
i emmagatzematge de
combustible. La planta de
Montornès del Vallès, situada al
polígon Can Buscarons, té una
plantilla de 183 empleats,
3 des quals són persones amb
diversitat funcional. A més a
més, treballen amb la Fundació
Privada Vallès Oriental per a
Disminuïts Psíquics de la Roca,
i amb d’altres empreses que
també contracten persones amb
diversitat funcional de fora de la
comarca. A escala internacional,
la multinacional compta amb una
plantilla de 15.000 persones
repartides entre més d'un centenar
de plantes situades en 28 països.
www.tifluidsystems.com
pecials d’ocupació; col·laborar amb
entitats per a la inclusió laboral de
persones amb diversitat funcional,
o acollir-ne una o més en règim de
pràctiques. I es valoren altres criteris
de responsabilitat social corporativa,
com tenir contractada l’electricitat
amb proveïdors que garanteixin un
baix impacte ambiental en la producció; disposar de vehicles de baixes
emissions; acreditar un sistema de
gestió ambiental certiﬁcat EMAS o
ISO 14001 o tenir alguna font de generació d'energia pròpia.
Durant l'acte d'entrega del premi
Emilio Cordero, president del Consell Comarcal, va manifestar el seu
orgull “de la feina que es fa per no
deixar ningú enrere”. El conseller
de Promoció Econòmica, Jordi Manils, afegia: “Ens anirà millor com a
comarca, com a país i com a teixit
productiu si la diversitat es converteix en una de les ensenyes de la
nostra marca Vallès Oriental, que
estem construint”. Per la seva part,
l’alcalde de Montornès i conseller de
Cooperació i Salut, José A. Montero,
valorava l’exemple d’empreses, com
la premiada, “que estan sotmeses a
la competitivitat i a unes condicions
molt exigents i es poden permetre
programes de caràcter social i especialment per a la inserció de persones amb diversitat funcional”. ◗

☞ Per a més informació, www.xarxalismivo.cat
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MOBILITAT ELS TREBALLS QUE HAN DURAT DEU MESOS, MILLOREN L'ACCESSIBILITAT A PEU ENTRE MONTMELÓ I MONTORNÈS

VIA PÚBLICA

La Diputació enllesteix les obres de
la passera de vianants a la BV-5001

Projecte per
urbanitzar el
carrer de l'Ametller

l.ortiz

MONTORNÈS. La Diputació de Barcelona està

MONTORNÈS. La Junta de Govern Local ha

a punt d'enllestir les obres de la passera de
vianants entre l’avinguda de Masia Alzina i
l’inici del nucli de Montornès del Vallès paral·lel a la carretera BV-5001. Segons fonts
de la Diputació, els treballs estan acabats i
només falta el trasllat de dos pals de fusta
d’un servei de telefònica, que s’espera quedi
resolt al llarg del mes de desembre. De fet,
la data prevista d'inauguració de les obres
és el proper 14 de desembre. Un cop acabin
aquests serrells, es posarà en marxa el nou
semàfor a l'entrada al nucli urbà, que permetrà el pas dels vianants des del nou itinerari a la vorera ja existent a l'altra banda de
la carretera. El cost de les obres ha estat de
662.950 euros.
A principis de novembre, es va reobrir
el pas amb els dos carrils de la calçada ja
operatius, després de nou mesos d'obres.
L’itinerari de vianants entre el nucli urbà i
Can Bosquerons permetrà l’accés a peu seguint el camí de la BV-5001 des de la banda
de Montmeló. Les obres també s'han aprofitat per soterrar els serveis existents i crear
una canalització de titularitat municipal per
poder prestar el servei de fibra òptica.

aprovat inicialment el projecte d'urbanització del carrer de l’Ametller. La proposta
urbanística preveu, entre altres la pavimentació del vial i l'actualització i millora de les
xarxes de serveis. L’extensió total del sòl
comprès dins el projecte d’urbanització és
de 2.093,83 m2 de superfície situada entre
la riera de Vallromanes i els dipòsits d’aigua
de la població. El projecte abraça els 305
metres del carrer de l'Ametller i els 48 metres del carrer de Vilanova i tenen com a objectiu, entre altres, ajustar la vialitat pel que
fa a traçat de carrers i superfície. El projecte
té un pressupost de 656.000 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de sis mesos.

ÚLTIMS SERRELLS Les obres a càrrec de la Diputació han tingut un cost de 662.950 euros
D'altra banda, la Diputació ha redactat un
projecte constructiu per continuar l’itinerari de vianants ja existent entre Can Parera i
Ca l’Ametller i portar-lo fins a Vilanova del
Vallès, una actuació molt demanada pels veïns de Ca l’Ametller, que sovint es desplacen
a Vilanova per proximitat. Les tasques de
redacció dels projectes podrien quedar en-

llestides el primer trimestre de 2022, i quedaria per concretar la disponibilitat pressupostària per poder executar les obres.
A més, l'Ajuntament de Montornès també
ha habilitat una rampa a la vorera que va del
carrer de Can Parera a l’avinguda de l’Onze
de Setembre, en direcció a l’Ametller, per
millorar-ne l'accessibilitat.

Noves lluminàries LED
D'altra banda, l'Ajuntament ha canviat un
centenar de lluminàries de vapor de mercuri que hi havia al barri Ametller, al carrer de
Vallromanes i a part de l’avinguda de l’Onze de Setembre per d’altres amb tecnologia
LED. El nou sistema suposarà una reducció
del consum elèctric del 70%. La substitució
de les 102 lluminàries ha tingut un cost total
d'uns 65.000 euros.

Es renova el Consell d'Infants de Montornès

Després d'un any de pandèmia, aquest curs 2021-2022 les escoles han recuperat les eleccions al
Consell d’Infants de forma presencial. Hi han participat més de 190 alumnes de les cinc escoles de
Montornès que han escollit els 11 nois i les 11 noies de 5è i 6è de primària que els representaran. A principis de novembre es constituïa el nou Consell d'Infants. foto: ajuntament montornès

El jovent tria les activitats del Kosmos
MONTORNÈS. L’esquiada jove, per al jovent
de 12 a 16 anys, i la Silent Party, per als joves
de 17 a 30 anys, han estat les propostes amb
més suports en les votacions que s'han fet en
el marc dels pressupostos participatius juvenils Kosmos. Al voltant de 200 joves participaven diumenge en la 4a Assemblea Jove,
per decidir quines activitats seran finançades a través del Departament de Joventut de
l'Ajuntament el proper any. El total del pressupost és de 45.000 euros: 25.000 euros per

a propostes genèriques, 5.000 euros per a
iniciatives solidàries i 15.000 euros per a
inversions a la via pública.
Pel que fa a la reserva de diners per a activitats de caràcter solidari, que es farà per
segon any consecutiu, el jovent va donar
llum verda a la segona edició del projecte
d’acompanyament Mentoria Jove i a una
festa de l’escuma solidària. En el cas de la inversió en via pública, el projecte triat va ser
la creació d’un circuit de calistènia.
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INFRAESTRUCTURES UN COP INICIADES LES ACTUACIONS EL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L'OBRA SERÀ DE 16 MESOS

SANITAT

Renfe adjudica les obres de millora
de l'estació Mollet-Sant Fost

La Plataforma per
la Sanitat demana
ajudes per cobrir la
salut bucodental

arxiu

MOLLET. Renfe ha adjudicat novament les obres de millora
d’accessibilitat a l’estació de Mollet Sant Fost per un import de
4.056.291,91 euros a l’empresa
UTE BENJUMEA & M I J GRÚAS. Un
cop iniciades les actuacions el termini d’execució serà de 16 mesos.
La retirada unilateral de Comsa
S.A. per realitzar les actuacions
adjudicades en el seu moment va
obligar a dur a terme un nou projecte per a l’estació. La nova adjudicació inclou la renovació i modernització de l’edifici de viatgers
i l’entorn de l’estació al voltant del
vestíbul i s’afegeix a les ja previstes com són la construcció d’un pas
inferior amb ascensors a les dues
andanes i el recrescut d’andanes
i prolongació fins a 200 metres, el
que possibilitarà l’accés al tren des
de l’andana.
També es preveu la substitució
de la il·luminació existent a les andanes, la urbanització d’accessos i
la instal·lació de noves marques-

LA REFORMA Inclou un pas inferior amb ascensors a les dues andanes
ines que cobreixin l’accés als ascensors i les escales.
En conjunt, l’actuació també
comportarà la renovació i modernització de l’edifici i la millora dels
espais i l’entorn de l’estació.
Paral·lelament, amb l’objectiu
de millorar l’accés als trens, s’han
finalitzat recentment les actuaci-

MEMÒRIA HISTÒRIACA AL CASAL POPULAR EL TABARAN

ons d’adequació, prolongació i repavimentat de l’andana principal
que han comptat amb un pressupost de 500.000 euros.
Totes aquestes actuacions permetran adequar les instal·lacions a les necessitats dels més de
10.000 viatgers que diàriament
utilitzaven aquesta estació abans

MOLLET. La Plataforma en Defensa
de la Covid-19.
Per l’alcalde de Mollet de Vallès,
Josep Monràs, ha agraït al president de Renfe, Isaías Táboas, i a
la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, que, "hagin
accelerat el procés i finalment
aquesta reivindicació històrica
del govern de la ciutat comenci
a ser una realitat”. Monràs destaca que “amb aquestes millores i
amb les que s’han fet a l’estació
de Santa Rosa, Mollet comptarà
amb dues estacions modernes i
accessibles”.

Pla de Rodalies 2020-2030
Aquesta actuació en complementa
altres emmarcades en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030. El
Pla preveu programes per millorar
la fiabilitat del servei, la informació i l’atenció al client; augmentar
la capacitat i les prestacions de la
xarxa ferroviària, incrementar el
confort i l’accessibilitat de trens i
estacions.

EL VALLÈS ORIENTAL TAMBÉ GUANYA PES AL CONSELL NACIONAL

Montero i Manils, a
Castellanos presenta
'Reviure els fets' a Mollet l'executiva dels Comuns
arxiu

a.m.

CARLES CASTELLANOS
MOLLET. El Casal Popular El Tabaran de Mollet va acollir el passat
divendres, a les 19 h, la presentació de Reviure els fets -Memòries
polítiques de Carles Castellanos-.
Editat per Edicions del 1979, el
llibre de l'escriptor, traductor i
activista polític, és un recull de 60
anys d'experiències de l'esquerra
independentista des de l'any 1960
i fins a l'actualitat.
Un llibre de memòries on, el
també membre de Poble Lliure

i un dels dirigents històrics del
Moviment de Defensa de la Terra
(MDT) i de l’esquerra independentista, introdueix reflexions sobre
les formes d'organització i de lluita
de la societat i dona elements per
poder analitzar la situació actual:
"Explico que l'independentisme
actual, que és de masses, és un
moviment complex perquè té
diferent composició social i això
s'ha d'analitzar per no perdre
l'orientació", afirmava Castellanos durant l'acte.
En l'obra Castellanos també parla en primera persona de la presó,
la tortura i l'exili: "He viscut quatre detencions, dos exilis i tortures en més d'un cas i les explico.
El més curiós és que després de
la tortura, els abusos i la presó,
resulta que finalment no hi havia fonaments", exposa l'autor
qui considera que "aquest abús
que estem veient ara, ja existia
abans, però com que era minoritari i estava molt ofegat per
l'àmbit polític no es coneixia".

de la Sanitat Pública del Baix Vallès demana a l'Ajuntament que
converteixi les zones blaves de
l'Hospital en aparcaments rotatoris amb gratuïtat de 2 hores per a
pacients que visiten els especialistes del centre de dia i s'han de realitzar proves i tractaments al centre. La proposta forma part d'un
llistat que la plataforma adreça als
grups municipals de l'Ajuntament,
de cara a l'elaboració dels pressupostos municipals per al 2022. El
col·lectiu també planteja ajudes
municipals a la població més vulnerable per accedir a serveis no
coberts per la sanitat pública com
ara la salut bucodental i el servei
oftalmològic.

TRIBUNALS

Absolt el molletà
jutjat entre els '9
de Lledoners'
MOLLET. El jutjat penal 1 de Manresa ha absolt els tres membres
dels '9 de Lledoners' que encara
estaven encausats, entre ells el
molletà Sergi Romero. Durant el
judici, la jutgessa ja va absoldre
sis dels nou encausats després
que la fiscalia retirés el delicte de
desordres públics contra ells. Per
als tres restants, però, va mantenir
atemptat contra l'autoritat, desordres i va rebaixar a lleu el delicte
de lesions.

AJUNTAMENT

MEMBRES DE LA DIRECCIÓ D'esquerra a dreta: Jose Montero i Jordi Manils
L’alcalde de Montornès, Jose Montero, i el montmeloní Jordi Manils
són els dos representants del Vallès
Oriental al màxim òrgan de direcció
dels Comuns a Catalunya. Els Comuns van tancar el passat cap de
setmana el seu procés assembleari,
que reforça la candidatura d'Ada Colau, Jéssica Albiach i Candela López.
Jose Montero, alcalde de Montornès, repetirà a l'òrgan, i el regidor montmeloní i portaveu dels
comuns al Vallès Oriental, Jordi
Manils, entra per primera vegada

en l'executiva.
Els Comuns del Vallès Oriental
també guanyen pes al Consell Nacional, on incrementen de forma notable la seva presència amb 17 representants. A més de Montero i Manils,
al Consell Nacional s’hi incorporaran els baixvallesans Lluís Moreno,
Helena Moreno i José Luis López
(Parets), Mari Carmen Moya, Mireia
Marín, Josep Torrecillas i Emilia Macías (Mollet), Juanjo Fernández, Mar
Garcia i Natalia Segura (Montornès),
Alba Serrano (Montmeló).

Fem Montornès
reclama justificar
les subvencions
MONTORNÈS. El col·lectiu Fem
Montornès, a través del regidor
Luís Ramos, ha reclamat als grups
municipals presents a l'Ajuntament de Montornès que justifiquin
les subvencions rebudes de les arques públiques. El regidor no adscrit Luís Ramos, membre de Fem
Montornès, ha entrat una instància sol·licitant que els grups municipals presentin els seus comptes
degudament justificats al Ple i que
aquests siguin exposats a la ciutadania en el web municipal.
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SUCCESSOS LA INVESTIGACIÓ ES VA INICIAR ARRAN D'UN ROBATORI DINS D'UN VEHICLE A MOLLET

LA POLICIA MUNICIPAL VA SER AVISADA PEL VEÏNAT

Desarticulat un grup especialitzat Quatre detinguts per intent de
robatori a una botiga de telefonia
en estafes bancàries que suplantava
la identitat de les víctimes
MOLLET. Els Mossos d’Esquadra de
la Unitat d’Investigació de la comissaria de Mollet del Vallès han
desarticulat un grup criminal que
hauria comès més d'un centenar
de delictes. Els detinguts obtenien
documentació sostreta per després utilitzar-la per fer-se passar
pel titular del compte bancari i
treure diners.
La investigació es va iniciar a
començaments del mes de gener
d’enguany, després que agents
dels mossos de Mollet van rebre la
denúncia d’un robatori a interior
de vehicle, d’on van sostreure la
documentació i altres objectes. Al
cap de tres mesos la persona que
va patir el robatori va denunciar
que algú havia utilitzat el seu document per intentar retirar diners
en una entitat bancaria i més endavant també va rebre càrrecs efectuats al seu compte de compres
efectuades en diferents localitats.

En el decurs de la primera denúncia es va iniciar una extensa
investigació on es va detectar i
comprovar un seguit de casos relacionats amb el mateix modus
operandi, captaven documents
d’identitat sostrets o perduts per
posteriorment realitzar extraccions fraudulentes. Es feien passar
per les persones que figuraven als
documents, es presentaven a entitats bancàries i aconseguien reintegraments fraudulents de diners.
Aquesta manera de fer es repetia
fins que buidaven el compte.
Una altra modalitat delictiva
que practicaven, després de buidar els comptes, era falsificar nòmines amb els documents d’identitat i demanar targetes de crèdit
en grans centres comercials i feien
compres a diferents establiments
a crèdit.
Aquest grup va actuar en més de
25 localitats de diferents parts de

Catalunya, entre elles, Mollet del
Vallès, Rubí, Pineda de Mar i Gavà.
Les seves actuacions van afectar
almenys 10 víctimes i van arribar
a acumular prop de 100.000 euros
en reintegraments o despeses.

Sis detencions, de moment
Arran de la investigació, els agents
de Mollet van detenir el passat 25
d’octubre dos homes i una dona
de 21, 29 i 47 anys de nacionalitat espanyola i portuguesa, com a
presumptes autors dels delictes
de furt, ús de documents autèntics
sense estar legitimat i estafa bancària. Més endavant i en data 9 i
10 de novembre van detenir tres
dones més de 39, 43 i 48 anys de
nacionalitat espanyola, com a presumptes autores dels delictes d’ús
de documents autèntics sense estar legitimat i estafa bancària. La
investigació continua oberta i no
es descarten més detencions.

MOLLET. La Policia Municipal va
detenir dimarts quatre homes
per l’intent de robatori a un establiment de telefonia mòbil situat
al carrer Berenguer III. Els fets
van passar a la nit, quan el veïnat
va avisar que quatre encaputxats
estaven colpejant els vidres de la

botiga. Els agents van arribar al
lloc dels fets i els autors van fugir,
però van ser capturats en un replà
d’un edifici pròxim. Un dels agents
va ser agredit durant la detenció,
segons han informat fonts municipals, quan va ser empès per les
escales per un dels detingu.

SEGURETAT L'ACTE INAUGURAL ES VA FER DIVENDRES

Més d'un miler d'aspirants a
mosso i policia local inicien
el curs a l'ISPC de Mollet
MOLLET. Més d'un miler d'alumnes
de l'Institut de Seguretat Pública
de Catalunya (ISPC) formaran part
del curs acadèmic 2021-2022, que
donava el tret de sortida oficial divendres amb l'acte inaugural. Les
instal·lacions de l'ISPC a Mollet del
Vallès acolliran un total de 1.324
alumnes, dels quals un 53,63%
(710) corresponen a aspirants a

agents del cos de Mossos d'Esquadra, mentre que un 46,37% (614)
estaran destinats a cossos de policies locals i municipals. El conseller
d'Interior, Joan Ignasi Elena, assegurava durant l'acte que cal treballar
per garantir l'equilibri de confiança
mútua entre la ciutadania i els cossos de seguretat i que un dels reptes
és la feminització del cos.
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SALUT PÚBLICA EL SERVEI DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA CONTINUA LA RECERCA

DIMECRES HI HAVIA 14 PACIENTS AL CENTRE HOSPITALARI MOLLETÀ

Els afectats pel brot de legionel·losi Lleuger creixement
a Montornès i Montmeló ascendeix dels ingressats per
a 37 i encara se n'investiga l'origen Covid als hospitals
MONTORNÈS / MONTMELÓ. El Servei de Vigilància Epidemiològica
del Vallès Occidental i Vallès Oriental i el Servei de Salut Pública
del Vallès Oriental de la Subdirecció Regional de Salut Pública a
Barcelona, en col·laboració amb
els ajuntaments de Montmeló i
Montornès del Vallès, continua
investigant quin ha estat l'origen
del brot de legionel·losi que s’ha
produït en els dos municipis. estan
investigant l'origen del brot.
Des que dijous de la setmana passada es va fer públic el brot, els afectats han anat augmentant i, aquest
dimecres, ja eren 37 els casos detectats. Segons dades de Salut Pública,
aquests afectats s'han registrat des
del 5 fins al 24 de novembre i els casos van iniciar símptomes entre el
5 al 21 de novembre. Dels 37 casos,
14 no han requerit ingrés hospitalari, 10 van haver de ser ingressats
a centres hospitalaris però ja estan
donats d’alta i, aquest dimecres, 13
casos continuaven encara ingressats. Els afectats pel brot són 28 ho-

mes i 9 dones d’entre 37 i 92 anys.
Dels 37 casos totals, 32 són residents dels municipis de Montmeló
o Montornès del Vallès, i els altres
cinc casos tenen relació amb el
municipi de Montornès del Vallès
per feina; així doncs "tots tenen
exposicions als dos municipis",
diuen des de Salut Pública.

Dels 37 casos, 32 són veïns
d'un dels dos municipis i
els altres cinc tenen relació
laboral amb Montornès

me inspeccions a les instal·lacions
de risc dels dos municipis, com ara
instal·lacions industrials de torres
de refrigeració d’aigua, i altres, i recollida de mostres d’aigua d’aquestes instal·lacions per analitzar.
Com a mesura cautelar, des del
mateix moment d’inici de les inspeccions es va ordenar la neteja i
desinfecció de xoc de tots els circuits
implicats en la investigació dels
quals s’han recollit les mostres, tot
esperant que es tinguin els resultats
analítics pendents que orientin sobre la font d'infecció del brot.

Sense perill per beure aigua
Els casos s'han detectat a partir
de la consulta a urgències hospitalària o ambulatòria i la confirmació
del diagnòstic. Des de Salut Pública,
asseguren que tant la investigació
epidemiològica com la investigació
ambiental es van iniciar el mateix
dia que es va declarar el brot, recollint la informació clínica i epidemiològica necessària per delimitar on
han pogut contagiar-se i duent a ter-

Des dels ajuntaments es recorda
que la legionel·losi es contagia per
inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols i no es transmet d’una persona a una altra. També apunten que
es pot beure sense cap perill l’aigua
d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts
públiques, i que es pot fer servir
l’aigua d’abastament públic per a la
higiene personal i per cuinar.

BAIX VALLÈS. Torna la preocupació
als centres sanitaris per l'augment
de contagis de la Covid-19, malgrat l'alt índex de vacunació. Els
CAP han vist com augmenten les
visites vinculades als símptomes
del coronavirus i els hospitals vallesans han sumat nous pacients
positius en una PCR que han necessitat ingrés.
Al Baix Vallès, el risc de rebrot
empitjora de nou al Baix Vallès,
on, entre el 15 i el 21 de novembre
s'han registrat 174 casos. Segons
les dades de la Generalitat de Catalunya, aquest dimecres la xifra
s'enfilava als 271 punts (risc considerat molt alt segons l'Organització
Mundial de la Salut) i la velocitat de
reproducció de la malaltia (Rt) en
l'1,70, una velocitat però més baixa
respecte a la de la setmana passada, quan la Rt va ser de 2,22.
Aquesta tendència a l'alça ja es
fa notar als centres sanitaris, els
quals tornen a sumar nous pacients ingressats amb el virus. A
l’Hospital de Mollet dimecres hi

havia 14 persones ingressades
amb Covid-19, segons dades de la
Fundació Sanitària Mollet (FSM).
Pel que fa al nombre d'altes, des de
dimecres de la setmana passada se
n'han registrat dues i no s'ha hagut
de lamentar cap defunció.
Amb tot, des de l'Hospital de Mollet es recomana "molta prudència davant d'aquest creixement
de casos i que es mantinguin
les mesures de prevenció en
qualsevol situació, però especialment durant l'accés al centre
hospitalari".

Situació a l'Hospital de Granollers
Pel que fa a les dades de la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers,
aquest dimecres hi havia 14 casos
de Covid-19 positius ingressats,
4 més que fa una setmana. Tot i el
creixement moderat dels ingressos, actualment a la Unitat de Cures
Intensives (UCI) hi ha menys casos
de coronavirus –3 pacients dels 15
que en total necessiten cures intensives arran d'altres patologies.

n.b.

EL PETIT LEO, FILL DE LA MONTMELONINA NEFTALÍ BRAVO, PATEIX ANÈMIA DE FANCONI

"Investiguen amb la sang del Leo però
segurament ja no servirà per salvar-lo"
MONTMELÓ. El Leo, fill de la montmelonina Neftalí Bravo, va néixer
amb el dit polze dret penjant, sense metacarpià. Aquest va ser el
primer indici perquè els metges,
gairebé tres anys després del seu
naixement poguessin diagnosticar-li una anèmia de Fanconi, una
malaltia rara que afecta unes 200
persones a tot l'Estat i a unes 2.000
a tot el món. Aquesta és una malaltia hereditària poc freqüent que
es manifesta en pacients de curta
edat. La major part desenvolupen
una fallada de la medul·la òssia

que fa que tinguin una predisposició elevada a patir càncers, principalment leucèmies, tumors al cap i
el coll i ginecològics.
Des del seu naixement, el Leo ha
patit nombroses complicacions. A
les dues setmanes, unes convulsions provocades per una trombosi
al cap feien patent un problema de
coagulació a la sang; i en els seus
tres anys i escaig de vida ja ha patit
més d'un tumor. "El Leo té el nivell més agressiu de la malaltia
i té una esperança de vida de
10 anys, perquè els metges ens

diuen que un cos pot aguantar
quatre tumors", explica la Neftalí.
Des de fa un temps, la família està
en contacte amb la Fundació Anèmia de Fanconi, on s'està investigant una teràpia gènica que trenqui
el gen portador de la malaltia, una
solució que es podria trobar en
10 o 15 anys. "Estan investigant
amb la sang del Leo, però segurament ja no servirà per salvar-li la
vida", diu la Neftalí.
El Leo, que camina, parla i cognitivament està en perfecte estat,
al setembre començava l'escola.

EN FAMÍLIA El petit Leo amb els seus pares
"Hem d'anar amb molt de compte i més amb la pandèmia, però
ell ha de ser feliç", conclou la Neftalí. Amb l'objectiu de visibilitzar

les malalties rares i sensibilitzar la
societat, la montmelonina, ara afincada a Madrid, ha obert a Instagram
un perfil: los_mundos_de_leo.
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Integral:
Una Empresa Social
Compromís
pel Bé Comú i amb
l’Economia
nomia Social Social

Integral amb l’economia social
Integral som una Cooperativa que acompanya
Cooperatives de pràcticament totes les branques. Tenim, des del nostre naixement l’any
1987, una clara vocació de ser una Cooperativa
per a Cooperatives.
L’any 2011, a INTEGRAL vam posar dempeus el
“Compromís Arc Iris”, amb l’objectiu de fer palès
el nostre compromís amb les cooperatives i el
cooperativisme català. Volem agrair al cooperativisme català la bona acollida feta. I ho fem
al temps que elevem l’horitzó del compromís,
que a partir d’ara esdevé el “Compromís pel Bé
Comú amb l’Economia Social”.
Perquè des d’INTEGRAL estem convençuts que
podem posar la nostra experiència i coneixement al servei de les entitats i organitzacions
que dia rere dia treballen per donar forma i
contingut a l’Economia Social.
A INTEGRAL donem forma al “Compromís pel Bé
Comú i amb l’Economia Social” recollint allò fet
al “Compromís Arc Iris”. Alhora, però, mostrem
una major voluntat de prestar servei als nodes
organitzatius que estructuren l’Economia Social (federacions, associacions, agrupacions...),
donat que creiem que el ple desenvolupament
del “Compromís pel Bé Comú amb l’Economia
Social” s’assoleix quan és un node organitzatiu
qui el vehicula.

COMPROMÍS 1:
INTEGRAL: Una Empresa social
INTEGRAL som una empresa social, al servei de les persones
que en formen part, organitzada democràticament i que té la
voluntat de millora de la societat des dels àmbits econòmics,
socials i ambientals.
INTEGRAL es compromet a:
· Que les seves persones siguin el principal valor i centre
de la Cooperativa.
· Que la participació de les persones en la presa de decisions sigui un senyal permanent de la seva identitat.
· Que al menys el 70% de les seves persones treballadores tinguin la condició de sòcies de treball, ja que
entenem que l’índex de cooperativització (persones
treballadores que són també sòcies de treball) és un
senyal indubtable de l’esperit social d’una cooperativa.
· En tant que Empresa certificada pel moviment B Corp.,
fer els esforços necessaris per validar i renovar indefinidament aquesta certificació d’abast internacional.
Als anys 2018 i 2019, INTEGRAL ha obtingut el premi “Best for
The World” (categoria: persones treballadores) que reconeix les
empreses B Corp. a tot el món amb la millor qualificació dins
l’àmbit guardonat.
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COMPROMÍS 2:
INTEGRAL: Assessoria / Consultoria
experta en Economia Social
INTEGRAL som reconeguts com a una assessoria / consultoria
d’ampli espectre, amb la capacitat d’acompanyar les entitats en
la gestió de problemes complexos i singulars en un gran nombre
d’àmbits: comptable, fiscal, economicofinancer, laboral, comercial, màrqueting, millora organitzacional, desenvolupament
estratègic i coaching. Tanmateix, cobrim l’àmbit jurídic gràcies
a Idea Iuris, en el marc d’Affectio Group.
En aquests moments, a INTEGRAL prestem servei a més de 175
entitats d’Economia Social.
Amb el nostre segon compromís volem manifestar la nostra
intenció d’assolir la condició d’experts en l’Economia Social.
INTEGRAL es compromet a:
· Vetllar per mantenir un coneixement permanent i real
sobre l’economia social, de forma que la prestació de
serveis a les seves entitats satisfaci realment les necessitats que el motiven.
· Ser digne de dur el qualificatiu d’Empresa Social experta en Economia Social.
Aquesta és la taula que mostra l’evolució d’aquesta prestació
de serveis.
2019
Cooperatives
ateses de forma
directa
Associacions/
Fundacions
ateses de forma
directa

130

2020

Variació

117

-13

60

60

Amb la voluntat de donar més contingut al que ja estem fent, i
sempre de la mà d’algun node organitzatiu, INTEGRAL es compromet a:
· Acompanyar un nombre concret d’empreses d’Economia Social en el seu procés d’enfortiment i consolidació,
prestant serveis d’assessorament i de consultoria amb
una contraprestació reduïda, sempre mantenint un
mínim cofinançament per part de l’entitat beneficiària.
· Analitzar i estudiar aspectes rellevants per a la consolidació i l’enfortiment d’empreses d’Economia Social.

COMPROMÍS 4:
INTEGRAL: Compromesa amb les
entitats pertanyents a nodes
associatius de l’Economia Social
A INTEGRAL considerem que l’Economia Social que cal impulsar
és la conformada per les Empreses Socials que tenen la capacitat
d’organitzar-se col·lectivament per satisfer les seves necessitats. Per aquest motiu, no estenem aquest quart compromís a
totes les Empreses Socials, sinó a aquelles que estan associades
a qualsevol dels seus nodes organitzatius.
Des d’INTEGRAL volem mantenir un compromís amb l’Empresa
Social que, d’alguna manera, ja està compromesa a partir de
la seva afiliació a una Entitat o Associació del sector. D’aquesta
manera cerquem reciprocitat en el compromís.

%
100%

Malgrat que el nombre de cooperatives ateses directament és
menor al 2020 que al 2019, si sumem les Associacions i Fundacions la xifra final és de 177. Cal a més, afegir que durant 2020
hem col·laborat amb els Ateneus Cooperatius del Baix Llobregat
i de les Terres de Girona.

COMPROMÍS 3:
INTEGRAL: Compromesa amb
l’enfortimenti la consolidació
d’entitats d’Economia Social
L’enfortiment i la consolidació de les empreses d’economia social són elements clau per a un desenvolupament econòmic i
social basat en criteris d’igualtat i de sostenibilitat. És per això
que considerem que cal vetllar perquè les Empreses Socials es
consolidin en el marc del teixit empresarial, i creixin sobre una
base sòlida i sostenible.
Aquest compromís manté viu el que des d’INTEGRAL ja desenvolupem en el marc dels Premis Manuel Arroyo impulsats per
l’Escola Sant Gervasi, a través dels quals es dona suport a la
materialització del primer premi al millor projecte de creació
empresarial de l’àmbit cooperatiu.
Aquest primer premi consisteix en la prestació de forma gratuïta
durant un any dels serveis d’assessorament i acompanyament
en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, laboral i comercial,
per tal de contribuir al bon desenvolupament del nou projecte
empresarial cooperatiu.

Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
· Prestar tots els seus serveis, sense cap excepció, a totes les empreses d’economia social associades a un node
organitzatiu, considerant un preu especial per aquests
serveis. Aquest preu, com a mínim, serà inferior en un
10% a l’habitual per una empresa no associada.
La següent taula mostra l’evolució de les entitats que han gaudit
d’aquest preu del Compromís pel Bé Comú.

Cooperatives
federades
Associacions/
Fundacions
Import total
del descompte

2019

2020

Variació

%

78

99

21

27%

60
28.957 € 31.915 €

Cal considerar que des d’Integral no tenim plena llibertat per
triar tots els nostres proveïdors entre les entitats que formen
part del Mercat Social. Un exemple és el lloguer de les nostres
instal·lacions. Tenint en compte aquest fet, i per tant considerant només les adquisicions de béns i serveis en les que podem
triar un proveïdor implicat en la construcció del Mercat Social:
L’any 2020, el 59,00% de les adquisicions “amb tria” han
estat fetes a entitats que construeixen Mercat Social,
majoritàriament cooperatives.
Aquest percentatge, que representa el manteniment del volum
d’adquisicions respecte del 2019, demostra que el nostre compromís amb el Mercat Social continua sent important.
A INTEGRAL ens mostrem contents d’aquest fet, que a més connecta especialment amb la nostra condició d’empresa B. Corp.

COMPROMÍS 6:
INTEGRAL: Un Compromís
amb Garanties
En tant que continuador natural del “Compromís Arc Iris”, el
“Compromís pel Bé Comú i amb l’Economia Social” ha de recollir i mantenir una figura clau orientada a garantir que des
d’INTEGRAL complim amb els cinc compromisos precedents.
La materialització d’aquest sisè compromís es concreta en el nomenament d’una “Persona Garant del Compromís pel Bé Comú
i amb l’Economia Social”, a la que qualsevol persona, entitat o
node organitzatiu que es consideri implicat en el desenvolupament del Compromís tindrà dret a adreçar-se.
A INTEGRAL acatarem les decisions de la Persona Garant, que
serà plenament lliure i independent en el desenvolupament de
la seva tasca, tenint dret a demanar-nos qualsevol informació
o documentació que requereixi per dur-la a terme.

60
2.958 €

Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
· Considerar sempre com a proveïdor preferent de les
seves necessitats de béns i serveis les empreses que participen activament en la construcció d’un Mercat Social.
· Superar el 50% del valor adquirit en productes i serveis
sobre el total de compres amb possibilitat de tria amb
proveïdors pertanyents al Mercat Social.

10%

Amb els descomptes aplicats al 2020, el total des de la
posta en marxa del Compromís arriba a un import total per damunt dels 210.000 euros. El volum que estem
assolint en l’atenció a cooperatives federades, Associacions i
Fundacions evidencia la nostra voluntat de que paraulesi fets
vagin de la mà.

COMPROMÍS 5:
INTEGRAL: Amb el Mercat Social
A INTEGRAL entenem que, com a Empresa Social que actua
amb criteris socials, formem part d’un “Mercat Social”, entès
com a una “xarxa de producció, distribució i consum de béns i
serveis que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics
i solidaris, constituït per empreses de l’economia social i solidària juntament amb consumidors i consumidores individuals
i col·lectius”. En aquest sentit, prenem com a referent la Xarxa
d’Economia Solidària (XES) de la que en formem part.

Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
· Crear la figura de “Persona Garant del Compromís
pel Bé Comú i amb l’Economia Social”, funció que serà
exercida per una persona o organització de reconegut
prestigi en l’àmbit de l’Economia Social.
El Compromís pel Bé Comú i amb l’Economia Social i els
nodes organitzatius.
Com ha quedat recollit tant en el propòsit del Compromís com
en el desenvolupament dels Compromisos que el materialitzen, la concepció del seu desenvolupament es troba clarament
vinculada als nodes organitzatius de l’Economia Social. És per
aquest motiu que des d’INTEGRAL, sempre inspirant-nos en
el text global, ens proposem generar un compromís concret
per a cada node organitzatiu que pugui encabir inquietuds i
necessitats concretes. D’aquesta forma, pretenem satisfer
l’objectiu final: el servei a la millora i progrés de les entitats
de l’Economia Social.

Av. Diagonal 442-Bis 2a i 4a planta · 08037 Barcelona
Divisió Econòmica: 93 208 07 32 · Mayte Famadas · mfamadas@grupintegral.es · Divisió Consultoria: 93 208 07 32 · Carlos Pulido · cpulido@grupintegral.es
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SOLIDARITAT L'AJUNTAMENT I L'ONG LABDOO DEMANEN PORTÀTILS VELLS PER SANEJAR-LOS I DONAR-LOS A PERSONES VULNERABLES

Naixements
13/11 Azil Hussain
03/11 Mireia Navarro

(Santa Perpètua)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària
Mollet amb el consentiment de la família

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
16/11 Francisco López Monterde
17/11 Sixto Morata Yuste
22/11 Pilar Capmany Piqué

85 anys
65 anys
79 anys

PARETS DEL VALLÈS
16/11 Francisca Gómez Saura
17/11 Josefa Puigdelliura Vila
19/11 Teresa Cot Pascual
22/11 Manuel Cid Rodríguez

86 anys
87 anys
94 anys
52 anys

LA LLAGOSTA
16/11 Margarita Carretero Escorza
21/11 Maria Lluïsa Padrós Torrents

82 anys
89 anys

SANTA PERPÈTUA
18/11 Juan-Francisco Sánchez-Aguililla
Toledano
76 anys
19/11 María Paula Pérez Coca
86 anys
21/11 Pilar García Cocian
89 anys
MONTMELÓ
23/11 María Jiménez Pozo

74 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Iniciativa a Mollet per donar una
nova vida als ordinadors en desús
MOLLET. L'Ajuntament ha creat un
nòdul al Mollet Hub per rebre ordinadors vells de ciutadans i empreses per donar-los una nova vida i
lliurar-los a persones amb vulnerabilitats, principalment vinculades a
l'educació.
Un dels principals objectius
d'aquesta iniciativa que es fa de la
mà de l'ONG Labdoo és "entomar
l'economia circular amb un vessant social per ajudar a qui més
ho necessita", va dir el regidor
d’Ecologisme i Transició Energètica, Raúl Broto. L'altra gran fita és
"lluitar contra l'escletxa digital",
hi va afegir l'edil, qui també apuntava: "Pràcticament tots tenim

MOLLET DEL VALLES

Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

Recerca de portàtils i voluntaris
Un cop anunciat el projecte, ja està
en marxa la recerca d'equips informàtics així com de voluntaris.
Les persones o empreses que ho
vulguin poden fer arribar els seus

ordinadors –preferiblement portàtils– al Mollet Hub o, quan aquest
estigui tancat, a la seu de la Policia
Local.
Per rebre'n més, l'Ajuntament
preveu fer "una campanya espe-

Les persones o empreses
que ho vulguin poden
fer arribar els seus
ordinadors al MolletHub
cífica per a empreses de Mollet i
del Baix Vallès, perquè si han de
renovar equips o tenen equips
que no estan utilitzant, puguin

fer-los entrar en aquesta iniciativa", va avançar Broto.
Però, d’altra banda, també serà
molt important l'equip de voluntaris, que seran els encarregats, entre
d'altres, de buidar els ordinadors i
instal·lar-los el nou sistema operatiu lliure (Ubuntu). Ho faran en jornades de feina compartida. Per ferse voluntari cal enviar un correu a
molletcircular@molletvalles.cat.
Per últim, engegarà el procés de
donació. Els primers beneficiats
seran els alumnes vulnerables que
no disposin d'ordinador. Posteriorment, s'ampliarà a les entitats del
tercer sector i les persones vulnerables que tinguin detectades.

EDUCACIÓ ES CREARÀ UN GRAU MITJÀ DE PASTISSERIA I UN GRAU SUPERIOR D'HOSTALERIA

MEDI AMBIENT

El Govern destina 605.000
euros a l'ampliació de
l'Institut Marta Marta

Xerrada sobre els
costos ambientals
del Circuit de
Catalunya

MONTORNÈS. El Govern de la Gene-

DIAMANTS

mòbil, però en aquesta societat
digital, el mòbil no és suficient
per fer-ho tot".
En aquest sentit, Broto, qui alhora és regidor d'Educació, va explicar que durant el confinament es
va detectar que "hi havia alumnes
que havien de fer els deures amb
el mòbil. Això no es pot permetre
i hi hem de posar el nostre gra de
sorra".

ralitat ha aprovat destinar 605.000
euros a les obres d’adequació i ampliació de l’Institut Marta Mata de
Montornès.
En concret, el Govern ha autoritzat el Departament d’Educació a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un
import de 605.000 euros, per fer
front a les despeses derivades de la
signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Montornès
per a adequar i ampliar els serveis

destinats a hoteleria de l’Institut
Marta Mata.
Està previst que l'Ajuntament
rebi aquesta partida de més de
mig miler d'euros en tres anys. Les
anualitats es distribuiran als pressupostos futurs de la següent manera: any 2022, 200.000 euros; any
2023, 200.000 euros, i l'any 2024,
205.000 euros.

Una llarga reivindicació
El finançament per a l'ampliació
de la masia del Molí, on hi ha ubicada l'Escola d'Hoteleria del Vallès

Oriental, és una reivindicació que
l'Ajuntament de Montornès del
Vallès havia fet al Govern de la Generalitat i que estava pendent de
formalitzar-se.
En concret, la Masia acull l’escola d’hoteleria i també els cicles de
grau mitjà d’auxiliars de Fabricació Mecànica i d’ajust i soldadura. Amb la nova partida que de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Montornès es planteja
separar aquests dos àmbits formatius i ampliar l’oferta educativa destinada a la gastronomia.
D’aquesta manera, Montornès tindrà un nou mòdul de grau mitjà de
pastisseria i un de grau superior
d’hosteleria.
Perquè sigui possible aquesta
segregació, abans, però, caldrà
reubicar els estudis de fabricació
mecànica i soldadura.

MONTORNÈS. L'associació Montornès Animal, celebra aquest divendres una xerrada sobre els costos
econòmics i ambientals que té el
Circuit de Catalunya i la previsió
de construir un complex turístic i
d'oci a les zones verdes que hi ha
als voltants de l'equipament. Hi
intervindran Pep Medina, membre
de la plataforma No Ens Vendreu
La Moto, i Mar Garcia, regidora de
Medi Ambient de l'Ajuntament de
Montornès. La xerrada, oberta a
la ciutadania, que tindrà lloc a la
segona planta de la Biblioteca de
Montornès, començarà a les 19 h.
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C/ Pompeu Fabra, 42
Mollet del Vallès
www.lallardentariel.com

NOCHEBUENA
TAMBIÉN ABIERTO

RESERVAS:
93 570 05 46 · 607 699 912

MENÚ NAVIDAD Y SAN ESTEBAN
APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS
Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo, Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR

MENÚ

59€
IVA INCLUIDO

20€ MENÚ
INFANTIL

Festival de Marisco con Gambas, Cigalas, Almejas y Mejillones Marinera
Góndola de Piña natural rellena de Marisco con salsa Cocktail
Maxi canelón de Paescado y Marisco con Velouté de Gambas
Volcán de Huevos estrellados con virutas de Jamón Ibérico y lluvia de Foie Micuit
Carpaccio de Gambas y Pulpo Marinado con Lima y Aceite de Oliva
Escudella típica de la Terra amb Galets i Carn d’Olla
Canelones de Rustido con Bechamel trufada y Queso Parmesano Gratinado

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA
Ternasco de Aragón asado en su jugo con Patatas Panaderas
Carrilleras de Ternera asadas al Vino de Oporto sobre patatas Panaderas
Pluma de Cerdo Ibérico en las Brasas
Entrecot de Ternera de Vic en nuestras Brasas (salsas Roquefort o Pimienta verde)

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR
Merluza fresca rellena de Xangurro con Guarnición y salsa especial de nuestro Chef
Zarzuela o Parrillada de Pescado y Marisco
Arroz Caldoso o Paella de Marisco con Bogavante
MENÚ

POSTRES SELECTOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS
Y CAVA BRUT NATURE
Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
Degustación de Dulces Típicos Navideños

49€
IVA INCLUIDO

20€ MENÚ
INFANTIL
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MEMÒRIA HISTÒRICA EL CEM VA ORGANITZAR AQUEST DILLUNS UN COL·LOQUI SOBRE EL MOLLETÀ IL·LUSTRE A LA MARINETA

PARTITS

Mollet recorda la relació de Jordi Solé
Tura amb la Universitat de Barcelona

Xerrada del secretari
general de Territori
a La Marineta

a.m.

A LA MARINETA D'esquerra a dreta: Elena Lauroba, Joan Subirats, Isidre Molas i Jordi Capo durant el col·loqui, dilluns
MOLLET. L’Ajuntament, a través del
Centre d’Estudis per la Democràcia (CEM), va organitzar aquest
dilluns el col·loqui Jordi Solé Tura:
universitat, valors i pensament. La
xerrada que s'emmarcava en la
commemoració del Dia de la Ciu-

tat, va tenir lloc al Centre Cultural
La Marineta i va comptar amb la
participació d'exalumnes i deixebles del molletà, qui havia estat
estudiant, professor i degà de la
Universitat de Barcelona.
Elena Lauroba, professora de

dret civil de la Universitat de Barcelona (UB) va moderar el col·loqui en el qual van intervenir Jordi
Capo, catedràtic de ciència política
i de l’administració de la UB: "Recordo les primeres paraules
que va dir en iniciar el seu curs.

Les recordo perquè eren tota
una lliçó que després m'ha servit per entendre què és el dret i
què és la política. Ell deia que el
dret és la codificació de les relacions de força, això en aquell
moment en una facultat de dret
on es parlaven termes molt més
esotèrics, era un bon començament d'un curs", reflexionava el
catedràtic qui és també el comissari de l'exposició virtual Jordi Solé
Tura, mestre i pensador.
En el col·loqui també va intervenir Isidre Molas, historiador i catedràtic de dret constitucional de la
UAB, i Joan Subirats, catedràtic de
ciència política i de l’administració
de la UAB i membre del CEM qui va
remarcar la capacitat de qui considera el seu mestre, de relacionar el
que passava a la vora amb el que
es discutia a nivell global: "Ho
feia amb una mirada gens teòrica, sempre amb una voluntat
d'aplicació i de canvi. Això m'ha
marcat molt", deia Subirats.

MOLLET. Junts Mollet organitza,
dimarts 30 de novembre, una xerrada per parlar sobre territori,
que tindrà com a ponent convidat
Ricard Font i Hereu, secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals
i Territori de la Generalitat. L’acte,
obert a tota la ciutadania, tindrà
lloc al Centre Cultural La Marineta
a les 20 h. Font parlarà de l’estratègia territorial del Govern.

CONVIVÈNCIA

Passejada guiada
pel barri Plana Lledó
MOLLET. Diumenge, 28 de novembre, a les 10. 30 h a la masia de Can
Lledó serà el punt de trobada del la
(Re)volta lledonera, una passejada
guiada per conèixer la història de
Plana Lledó, un barri humil i treballador, considerat el bressol del
moviment veïnal molletà.

LA PROJECCIÓ ES VA FER DIMECRES AL CENTRE CULTURAL LA MARINETA
a.m.

FENT MEMÒRIA El documental explica la lluita obrera pels drets sindicals, la llibertat i l'amnistia

CCOO projecta el documental
'I la lluita continua'
MOLLET. El Centre Cultural la Marineta va
acollir aquest dijous la projecció del documental I la lluita continua. Del camp a la construcció de Catalunya, un document sobre els
obrers de la construcció que van lluitar pels
drets sindicals, la llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’autonomia durant els últims anys de
la dictadura i en l'inici de la transició.
La projecció organitzada pel sindicat
CCOO del Vallès Oriental, Osona i Maresme
va comptar amb la presència de l'autora del
documental, la periodista i documentalista,
Llúcia Oliva, qui explicava que "aquest do-

cumental és un esforç de recuperació de
la memòria oral de la nostra història".
Una història que segons Oliva, "potser no
s'hagués aconseguit si no hi hagués hagut aquesta lluita tan forta del moviment
obrer, el qual va ajuntar-se a la lluita política d'aquí a Catalunya".
"Vam aconseguir coses importants, a
més a més del salari, en condicions de
treball, seguretat i higiene", apuntava un
els productors de l'obra, Josep Maria Rodríguez, qui explicava que ara també volen fer
arribar el documental a les aules.
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ECONOMIA

aj. montornès

Diploma Mestre Artesà Alimentari, per a Viñallonga

Formació sobre les vendes

La Generalitat ha reconegut el pastisser local Jaume Viñallonga Mas
per la seva trajectòria professional –el 1974 va fundar la pastisseria
a Montornès–. El diploma Mestre Artesà Alimentari 2020 és una
distinció que s'atorga a persones que han destacat pels seus mèrits
de creativitat i coneixement en el camp de l’artesania alimentària.

La Serradora de Sant Fost acollirà dimecres
de 15 h a 18 h la quarta sessió formativa
d'Emprèn, que se centrarà en les vendes.
Per participar-hi cal inscriure's enviant un
correu a mfernandez@santfost.cat.

ECONOMIA FEMINISTA DISSABTE ES VAN PRESENTAR AL TEATRE MARGARIDA XIRGU ELS QUATRE PROJECTES CREATS PER DONES MONTORNESENQUES

Alimentació, costura, reciclatge de mobles i
integració de migrants, al Dones amb Talent
s.c.

MONTORNÈS. La sala gran del Teatre Margarida Xirgu acollia dissabte a la tarda la presentació dels
projectes sorgits de la iniciativa
Dones amb Talent –impulsada per
l'Ajuntament de Montornès–, en
un acte emmarcat en la 4a Fira
d'Economia Social i Solidària, coorganitzada amb l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.
Concretament, es van presentar
quatre projectes diferents, encapçalats per diverses veïnes de Montornès. Fatima Daryal hi aportava
el toc alimentari amb Sabores de
Casa. Daryal, que és marroquina,
és una autodidacta de la cuina:
"M'agrada cuinar, fer dolços...
però he après sola, a través YouTube. Mai n'he fet cap curs". En
aquest projecte, elabora menjars
de tota classe i, de fet, hi va portar diverses mostres perquè les
participants ho tastessin. "Avui
hi ha crostata italiana; una tarta americana molt coneguda,
Red Velvet; dolços marroquins;
quiches i pizzes", deia dissabte en
la Trobada en Femení.
Daryal té "moltes ganes
d'aprendre més" i li agradaria poder muntar un negoci a partir de la
seva expertesa culinària, probablement d'snacks o d'aliments per em-

DONES AMB TALENT Fatima Daryal, de Sabores de casa, tallant la Red Velvet en la trobada de dissabte
portar. Ara per ara, tot ho fa a casa
i ho publica a Instagram. D'aquesta
manera, qui ho vulgui li pot encarregar alguns dels plats que hi trobin
a la seva pàgina, però també li poden demanar qualsevol altre plat.
La costura anava de la mà de
Susanna Ferrer, amb Coser y contar, un projecte que principalment
el tira endavant "amb cotó orgànic, evitant compres massives i
amb teles de proximitat". Entre

les seves creacions, fa portaentrepans de tela, per "evitar l'ús
d'alumini i plàstic", així com petites pissarres enrotllables per a
infants, "evitar l'ús del telèfon
mòbil i potenciar-ne la creativitat. Si anem a un restaurant, traiem la pissarreta en comptes del
mòbil". Ara mateix, Coser y contar
representa "una ajuda" per a la
seva impulsora, però voldria que
acabés esdevenint la seva feina.

COMERÇ ES TRACTA DE LA SEGONA PART DEL SORTEIG PEL 25È ANIVERSARI DE L'EQUIPAMENT

El Mercat
Municipal sorteja
deu vals de 50
euros cadascun
MOLLET. L'Associació de Paradistes del Mercat Municipal van celebrar dissabte la segona part del
sorteig del seu 25è aniversari. Si
a l'octubre van sortejar 30 carretons de la compra personalitzats
del mercat, aquest novembre han
sortejat 500 euros. Concretament,
hi va haver deu guanyadors, que
cadascun es va endur un val de 50
euros per comprar al Mercat Municipal de Mollet.

Un altre projecte sorgit de Dones amb Talent és Restaureli,
d'Araceli Montero, amb el qual
recicla mobles –incloent-hi restauració i pintura–. Montero explicava que fa moltíssims anys que
ho fa i que li "apassiona". Amb
els mobles que rep per restaurar,
tant els pot donar un nou aire com
"deixar-los com el dia que es van
fer". Tot plegat ho fa a casa, entre
la terrassa, el menjador i una habi-

tació. Si el projecte creixés encara
més, li agradaria "tenir un taller
on fer mobles més grans". Fins al
moment, ho ha gestionat mitjançant Wallapop, però està pendent
d'ampliar-ho a Instagram.
Per últim, Nuri Cotrina (Perú) i
Josema De la Cruz (República Dominicana), van presentar Mujeres
inmigrantes de Montornès del Vallès (MIM), una iniciativa per "donar acollida a les dones migrants
perquè puguin integrar-se i sentir-se part de la societat", deia De
la Cruz. Entre les tasques que es
faran, es treballarà la interculturalitat, "perquè no se sentin en
un cercle en què només puguin
compartir amb les persones del
seu país" i alhora "perquè elles
també puguin ensenyar la seva
riquesa cultural i social".
Cotrina també afegia que una
feina important és que aprenguin
tant el català com el castellà. "Per
no saber l'idioma, pots sentir-te
aïllada, amb l'autoestima més
baixa, perquè no pots comunicar-te". Amb tot, volen que s'hi
incorporin encara més persones a
MIM perquè tot plegat pugui tarar
endavant. Per fer-ho, cal posar-se
en contacte amb l'Ajuntament de
Montornès. sergio carrillo

Donant una nova vida als objectes

mercat municipal

El quart Mercat de Segona Mà de Sant Fost va omplir diumenge el Pavelló 2 de
parades per donar una nova vida als objectes. L'acte, organitzat pel Voluntariat
Social per Sant Fost, va comptar amb la participació de Ràdio Sant Fost, Assaig, la
Colla Gegantera, els Grallers i els Bastoners de Sant Fost. Foto: aj. sant fost
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OPINIÓ

Violències

Editorial

ENS VOLEM LLIURES I SEGURES

MAR

TORRES

Els Jutjats de Mollet van registrar un 10% menys de denúncies per
violència masclista durant el 2020. La pandèmia va tenir-hi molt a veure.
Les restriccions de mobilitat i el confinament domiciliari van suposar una
limitació dels drets per aquestes dones, fet que va comportar aquesta
davallada de denúncies respecte del 2019 i també del 2018. I això no és
tot. La mitjana d'edat de les dones que pateixen aquesta xacra social és
preocupant. A la comarca, 36 són els anys que de mitjana tenien les dones
que van patir violència per part de les seves exparelles i parelles, ja que
majoritàriament són aquests homes, qui mantenen o han mantingut una
relació sentimental amb elles, els que les acaben agredint. Però tot i haver
fet un pas enrere, també cal mirar cap endavant. Tres de cada quatre dones
acaben denunciant la seva situació directament als jutjats corresponents.
Conscients que queda un llarg camí per recórrer perquè les dones puguin
deixar enrere qualsevol mena de violència, sigui la que sigui, cal que les
administracions públiques dediquin més recursos per erradicar aquesta
vulneració dels drets i les llibertats. Si els joves són el futur, pensem en la
seva educació per dir prou a la violència vers les nenes, dones i ancianes.

ORIOL ESCURA

Cave Canem

Politòleg

ANOTACIONS
AL MARGE VIII
an Gomà s’erigeix com un bastió
a peu de l’antic camí ral, ara convertit en la via que creua tota la
ciutat de sud a nord, d’un altre
oblit. Mig recolzat sobre la capbussada agònica que fa la desdibuixada carena de Sant
Valerià al pinyol urbà, en un posat hieràtic i
sever ens furta qualsevol gest. En aparença
auster, més aviat la seva presència adusta és
una representació cap a la ciutat que, en el
fons, amaga la seva fràgil esquena, el revers
que vol preservar de la nostra voracitat.
De moment no furgarem en les seves entranyes esbudellades, en històries somortes
de túnels, botes, amagatalls i una nova bèstia feréstega. Guardarem silenci respecte al
subsol i ara només ens adrecem pel pendent
de Castelao per tal de descobrir el darrere
ocult de tal majestuós edifici ara distant del
seu estret vincle amb la vinya.
Heus ací què se’ns desvetlla simplement
amb la mirada, allò que cobreix la desprotegida ronyonada de Can Gomà i flanquejat
pels murs de pedra de Can Fonolleda: l’escampall del naufragi del passat, uns mers
indicis que ni tan sols la memòria pot arribar a reconstruir. Allà hi aguaita el de-

C

sordre de carrers inacabats que intenten
mossegar antics trossos, alguns d’ells encara acollint petits horts urbans, en convivència amb aparcaments improvisats i
destarotats. Aquest és el revers de la ciutat
contemporània insaciable, que s’atansa al
seu entorn per a desplegar-s’hi sense aturador, sempre esborrant tot límit. Aquesta és la realitat de les llacunes d’una trama que conté restes d’un passat obsolet i

alauradament tenim molt present el cas de la noia d'Igualada,
tothom l'ha comentat o l'ha seguit per la TV, on programes de
tota mena han informat sobre uns fets terribles i han esbudellat fins a l'últim detall a cop
de titular.
La violència està a l'ordre del dia, i és que
només cal fer un tomb per internet per trobar casos semblants arreu del món cada dia. A
Catalunya durant l'any 2021 s'han denunciat
13.000 casos per violència de gènere, el 49%
de les denúncies eres de menors d'edat (entre 15 i 17 anys) i un 85% eren dones, també
a Catalunya ens podem posar per ara la medalla de major nombre de dones assassinades
durant l'any 2021 a Espanya.
La violència de gènere és un fenomen molt
complex que afecta a totes les societats actuals sense excepció i la principal causa de
mort de la meitat de la població, les dones;
afecta la nostra salut física, psicològica, sexual i reproductiva, condiciona les nostres
oportunitats vitals, el nostre futur i els nostres drets. Sovint la percepció social és que
aquesta violència només es produeix quan
hi ha una agressió física, una violació o un
assassinat, és a dir, quan tenim la percepció

M

FOTO DENÚNCIA

La presència adusta de Can
Gomà és una representació cap
a la ciutat que amaga la seva
fràgil esquena, el revers que vol
preservar de la nostra voracitat
emboirat. Mollet es deleix per sobreeixir
i anar més enllà i no és capaç de conciliar el seu interior: és en tots els ordres la
contradicció sobre la qual bastim el nostre
esdevenir o desastre col·lectiu.
Però a més, allò que no fem les persones,
ho fa el temps. La porta de ferro rovellada i
mig abatuda que hi crec recordar i que pretenia flanquejar la vegetació ufanosa ja no
hi és. Era suggerent, desvalguda en la seva
sobrevinguda manca de sentit.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

Membre del Grup Ecofeminista
de Mollet en Comú

d'un fet òbviament violent i automàticament
l'afegim a la categoria de violència de gènere,
però sovint no es detecta la violència diària,
la simbòlica, la invisible. Comptabilitzem
víctimes, però continuem sense entendre
per què es produeixen, ens quedem en el
titular i no reflexionem sobre la causa ni la
solució. Qui no ha rigut amb un acudit sexista?, o ha fet servir micromasclismes?, qui no
ha pensat alguna vegada que els assassinats
són producte d'un desequilibri mental o una
situació puntual i transitòria, que les dones
hem assolit una igualtat relativa........ fins al
pròxim titular.
L'iceberg de la violència només mostra una
part, però amaga una base enorme d'opressió que es manifesta en diferents formes de
discriminació d'un sistema que ens infravalora i ens posa en risc només pel fet de ser
dones. Davant d'aquesta realitat actualment
la violència està normalitzada i és majoritàriament impune, desprestigiant a les víctimes i exonerant als causants i continuem
traslladant aquests patrons de generació en
generació. Però perquè no aconseguim aturar-la en societats democràtiques i en ple segle XXI? Per què no sabem detectar el mòbil
d'aquests crims i les diferents formes de violència?, perquè aquest bucle de desigualtat
que genera més violència i aquesta violència
que genera més desigualtat?, fem-nos aquestes preguntes, reflexionem, informem-nos,
compartim respostes i potser aconseguirem
la pròxima vegada anar més enllà d'un titular, és absolutament necessari.

somparets.cat

somlallagosta.cat

Bretolades a la zona de l'skate de Riera Seca
Veïns de Riera Seca es queixen de les bretolades que es produeixen sovint a la zona de l'skate de
Riera Seca. Com es veu a la foto hi ha nanos que es dediquen a fer "llançament" de cadires a dalt del
quiosc. Des del veïnat demanen solucions a la Policia i l'Ajuntament.– SOMMOLLET
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sommartorelles.cat
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Contra la violència masclista
OLAYA

LOURDES CHECA
Àrea de la Dona d'Esquerra
Unida i Alternativa de Mollet i
Comunistes de Catalunya

l Dia Internacional de l'Eliminació
de la Violència contra la Dona se
celebra anualment el 25 de novembre per a denunciar la violència que
s'exerceix sobre les dones a tot el món i reclamar polítiques en tots els països per a la seva
erradicació. La Llei orgànica 1/2004 defineix
la violència de gènere com aquella que "com a
manifestació de la discriminació, la situació de
desigualtat i les relacions de poder dels homes
sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per
part dels qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o dels qui estiguin o hagin estat lligats a
elles per relacions similars d'afectivitat, fins
i tot sense convivència", i "comprèn tot acte
de violència física i psicològica, incloses les
agressions a la llibertat sexual, les amenaces,
les coaccions o la privació arbitrària de llibertat". Aquest és un fragment de què diu la llei,
ara també considerem víctimes de violència
masclista les víctimes de violació i també de la
violència vicaria.
No sols hi ha violència amb maltractament,
sinó que, a més a més, les dones pateixen la

E

bretxa salarial, les violacions i la humiliació
per part del patriarcat des de temps immemorials.
També hi ha altres formes de violència de
gènere, com és l'explotació sexual, la tracta, l'ablació, la pobresa, etc. Des de principi
d'any han estat assassinades 37 dones. Per
les seves parelles o exparelles 1.118 des de
l'1 de gener 2003 fins al dia d'avui. Aquestes dones tenen nom i cognom les últimes
es deien Pamela, Erika, Maria Isabel, Mònica, Zuita. És un drama seguir amb aquesta
barbàrie, hem de dir ja n'hi ha prou. Menys
lamentar-se i més actuar, contra la violència

Menys lamentar-se i més actuar,
contra la violència de gènere amb
protecció, ajuts econòmics, socials
i de seguretat per a totes les dones
que pateixen aquesta indefensió
masclista, amb protecció, ajudes econòmiques, socials i de seguretat per a totes les
dones que pateixen aquesta situació d'indefensió. Les administracions i la ciutadania
ha d'implicar-se encara més per a revertir
aquesta situació. El 25N ni una més ni una
menys. Visca la lluita Feminista.

Bullying, no hauria de dir-se abús?
senyar-los i conscienciar amb el que està bé i
malament, seran ells mateixos els que deixin
RAQUEL
de fer la rotllana i treguin el mòbil per gravar,
GARCÍA
seran ells els que tots a una es posin davant de
Membre del
l'abús i li diguin: “va, ara enganxa'ns a tots alhocol·lectiu Mollet Opina
ra”. Seran ells els que demà a la feina es plantin
a la porta amb cartells i acabin amb l'abús del
eixem les coses clares, és abús, un cap i el pilota de sempre.
abús permès per desgràcia en una
societat encara retrògrada.
El bullying, nova paraula per a
Abús sempre hi ha hagut, normalalguna cosa que ve d'anys, és
ment comès per persones que tenen més por
que valor, l'alumne que a casa rep fins i tot per
només la imatge del deteriorament
respirar i tem que si no trepitja els altres també
de la societat, l'amistat i la
rebi a l'escola o al carrer, l'operari que aplaudeix
comunitat portat a l'extrem
el cap i trepitja el company per por de ser acomiadat, el marit que riu i humilia la seva dona amb
l'excusa que no val res, realment per por que es
fixi en un home de debò i li posi les maletes a la
El bullying, nova paraula per a alguna cosa
porta, en aquest cas també hi ha versió femenina que ve d'anys i que malauradament cada dia
encara que molt menys.
es pateix més. El bullying només és la imatge
Hem de conscienciar els nostres fills del que del deteriorament de la societat, l'amistat i la
està bé i està malament, denunciant i ensenyant comunitat portat al límit més extrem. Si no som
a denunciar tots els casos: escolars, de feina, fa- capaços d'anar de la mà a defensar els nostres
miliars, fins i tot esbroncades del barri.
fills a l'escola, els nostres companys a la feina, el
A l'escola el que pega el teu fill, ho continuarà veí més feble del més fort o parem l'animal que
fent tret que vegi la cara del reformatori o l'ame- enganxa la seva dona, això un dia passarà de
naça de caure en un, o els seus pares callar da- dir-se bullying a anomenar-se anarquia total
vant un altre pare «superior». El maltractament per fer el que es vulgui.
familiar per desgràcia ja sabem com acaba, a
Concloc amb aquestes últimes paraules,
més, les denúncies poden ser anònimes, tu pots el bullying, en aquest cas infantil o escolar, és
enviar proves de forma anònima perquè la poli- la por dels covards, nens que a casa pateixen
cia, jutge, escola, etc., prenguin mesures i inves- maltractament per un dels seus pares i nens
tiguin la situació.
que temen ser víctimes d'aquesta societat de
A més, la mateixa educació i conscienciació rialles fàcils per part dels altres: “Si m'imposo
als nostres fills, si els pares som capaços d'en- em temen, si no, se'm mengen”.

D

25-N: prevenció i acció
RASE

SOLDEVILLA
Secretària d’EESS, Dona i LGTBI
de CCOO al Vallès Oriental,
Maresme i Osona

Aquest 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, CCOO,
com a sindicat feminista, veu amb
preocupació com les violències no minven.
Des que va començar l’any, a Catalunya ja
han estat assassinades 13 dones pel sol fet de
ser dones (61 a tot l’Estat espanyol). Des del
2010 hi ha hagut 1.238 dones assassinades
per homes. D’altra banda, 1 de cada 4 menors
d’edat són testimonis d’aquestes situacions i
un 77 % d’aquests han patit en primera persona el maltractament d’aquests violents a casa.
Els feminicidis són la punta de l’iceberg de la
violència contra les dones.
En aquest any 2021, el focus s’ha posat també en la violència vicària, és a dir, les agressions sobre una persona en substitució d’una
altra, sobretot, la violència contra les filles i
els fills amb l’objectiu d’infligir dolor i control
a les seves mares. Segons fonts del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), a Espanya, tot
just un 3 % dels casos de violència de gènere
acaba amb la suspensió del règim de visites
als pares que han exercit el maltractament i
només en un 5,2 % dels casos els jutges dicten
la retirada de la guarda i custòdia als agressors com a mesura cautelar de protecció dels
menors.

A

La violència envers les dones no està reservada a una cultura, regió o país específic
ni a grups particulars de dones en la societat. La violència masclista representa, en
qualssevol de les seves formes, àmbits i expressions, un greu atemptat contra els drets
humans, la dignitat i la llibertat de les dones.
La violència sexual és esfereïdora també al
nostre país. Catalunya és el territori on es perpetren més violacions múltiples de tot l’Estat.
El 57,3 % de dones de més de 16 anys han patit violència de gènere algun cop a la vida. Un
44% més de violacions denunciades entre
gener i setembre d’aquest any. A Catalunya
es denuncien 3 violacions de dones cada dia.
Però els feminicidis i les violències masclistes són només la punta de l’iceberg. Allò

Catalunya és on es perpetren més
violacions múltiples de tot l'Estat.
El 57,3% de dones de més de 16
anys han patit violència de gènere
algun cop a la seva vida
que es veu. Perquè les violències sexuals no
són actes violents perpetrats per 4 bojos
que tenen necessitat de sexe. De fet, les violacions no tenen res a veure amb el sexe.
Les violències masclistes se sustenten sobre una base estructural de dominació i de
superioritat vers les dones: sobre un seguit
d’elements que són la base d’un sistema patriarcal on totes i tots nosaltres hem crescut.

Algun cop heu sentit a parlar de
l'Associació Gasvar de Montornès?
Gasvar va ser fundada per diverses persones del poble que van veure la quantitat de gats
ferals que vivien als nostres carrers i es van adonar de la necessitat d'ajudar i portar un
control sanitari dels gats, pel seu bé i pel de Montornès, així com ajudar a conscienciar els
veïns del poble. Per això calia fundar una associació, i el 2017 es van fer els tràmits corresponents fundant l'Associació Gasvar. A poc a poc es van adonar que hi havia molta feina per
fer, i avui dia comptem amb l'autorització de l'Ajuntament per alimentar totes les colònies
censades que tenim distribuïdes pel poble.
Cada any entre els poquets voluntàries i voluntàries de l'Associació Gasvar alimenten prop
de 200 gats ferals, esterilitzen més de 100 gats utilitzant el mètode CES (Capturar, Esterilitzar,
Deixar anar) i donen en adopció més de 70 gats buscant-los una llar, amb contractes d'adopció responsable on els adoptants es comprometen a vacunar, xipar i esterilitzar, i Gasvar
realitza el corresponent seguiment assegurant-se del benestar dels animals.
Pensareu que aquí acaba tot, però i si us dic que també cal anar a qualsevol hora i qualsevol
dia a capturar els gats (de vegades durant uns quants dies fins que es deixen capturar), portar-los i recollir-los del veterinari, anar a comprar medicaments si estan malalts i cuidar-los,
socialitzar-los, tenir cura de gatets nadons, buscar cases d'acollida i adoptants responsables, fer seguiments de les adopcions, anar a comprar menjar per a colònies, alimentar cada
dia els gats ferals i mantenir en condicions salubres els llocs on viuen?
I també gestionar les xarxes socials, col·laborar en els actes socials del poble, vendre
marxandatge i objectes de segona mà a diferents paradetes i online, crear calendaris
solidaris, vendre loteria de Nadal...
Vaja, ara sí que sembla ja una feina de 8 hores... Per això us convidem a col·laborar amb
nosaltres, seguir-nos a les xarxes socials, contactar en cas de dubtes, si esteu interessats a ser
casa d'acollida, donar pinso, llaunes, mantes velles, diners, o via la nostra Teaming Associació
Gasvar. Qualsevol mena de voluntariat serà benvingut, perquè realment et necessitem!
Continuem lluitant pel benestar dels gats dels nostres carrers i amb la teva ajuda podem aconseguir molt més. Podeu trobar-nos a Instagram, Facebook, i a l'Hotel d’Entitats de Montornés.
ITA URDA Associació Gasvar / MONTORNÈS DEL VALLÈS
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Putellas, també nominada al premi The Best

L'Atlètic Mollet a l'estatal de cros

La FIFA ha publicat la llista de nominades al premi The Best i
la molletana Alèxia Putellas és una de les favorites per guanyar
aquest guardó. La federació internacional donarà a conèixer
la guanyadora el 17 de gener del 2022 en una cerimònia per
Internet. La pròxima setmana es decidirà la Pilota d'Or.

L'Atlètic Mollet va participar amb quatre equips
a l'estatal de cros, que va tenir lloc el cap de
setmana a Santiponce (Sevilla). El sub-16 femení
va ser 41è; el sub-16 masculí, 35è; el sub-18
femení, 32è; i el sub-18 masculí, 15è.

FUTBOL | Primera Catalana MARCA QUATRE GOLS EN DOS PARTITS I EL MOLLET PUJA AL TERCER LLOC Segona Catalana

Sergio Sánchez, l'home
gol del CF Mollet UE

Segona golejada
de la Molletense
en tres partits

gut com El pellas des de ben petit
en l'argot futbolístic, és l'home gol
del CF Mollet UE aquesta temporada. En els dos últims partits, ha
marcat quatre gols i tots ells importants per sumar una ratxa de
dues victòries, que ha fet escalar
l'equip molletà fins al tercer lloc
del grup 1 de la Primera Catalana.
El davanter, de 27 anys i de
Granollers, compagina les posicions d'extrem amb la de mitja
punta. En l'últim duel, contra La
Jonquera, va marcar el 2 a 1 decisiu després de rematar de cap
un bon servei de córner del seu
amic Alexis. "Ens coneixem des
de fa temps i jo sabia on posaria la pilota i ell sabia per on
em mouria jo. Vaig anar amb
confiança i sabia que marcaria.
Va ser una gran alegria per a
l'equip perquè a l'inici no vam
tenir una bona ratxa, però ara
estan arribant les victòries i cal
seguir sumant de tres en tres",
explica el davanter, que només
pensa en el pròxim partit contra
el Martinenc: "No volem pensar
on estarem d'aquí a deu partits,

MOLLET. La Molletense ha sumat
una segona golejada a favor seu
en tres jornades consecutives.
L'equip de Toni Filgaira va imposar-se amb claredat al camp del
penúltim classificat, la Sabadellenca, per 0 a 4. El pròxim duel
dels molletans serà dissabte al
Zona Sud contra el Montcada, que
és antepenúltim amb cinc punts i
ve de perdre contra el Lloreda (24). De fet, els del Vallès Occidental
encadenen tres partits amb derrota i en vuit jornades tan sols n'hi
han guanyat un, que va tenir lloc
el 24 d'octubre contra el San Juan
de Montcada.

ha vist frenada la seva ratxa de
quatre victòries amb una derrota a la pista del Globalcaja de La
Roda, d'Albacete (84-73). L'equip
dirigit per Josep Maria Marsà va
ser millor durant tres quartes
parts del partit, però en l'últim
quart es va veure superat.
El Mollet es va plantar en l'últim
període amb un avantatge de tres
punts, 59 a 62, que es va fer miques amb un últim parcial a favor
dels locals, 25 a 11. Gregorio Jesús
va ser un corcó amb una anotació
de 25 punts.
Pel que fa al Mollet, Yeikson
Montero va ser el millor amb 18
punts. A més, va debutar l'últim
fitxatge molletà, Artem Yailo, amb
dos punts en 15 minuts. El pròxim
duel dels molletans serà el 4 de
desembre al Plana Lledó contra el
Benicarló.

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

Copa Catalunya

L'AE Montornès
baixa al 8è lloc

El 'Santger' rebrà el
Vive El Masnou

MONTORNÈS. L'AE Montornès-La

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi rebrà diumenge el Vive El Masnou
(19.30h) amb l'objectiu de guanyar el duel abans de l'aturada
competitiva. Els maresmencs ocupen el 7è lloc amb quatre victòries,
dues més que els molletans.

UE MOLLETENSE - MONTCADA
Dissabte, 27 - 17 h Mollet

MOLLET. Sergio Sánchez, més cone-

EN JOC Sergio Sánchez és conegut com 'El pellas'
ara ocupem el tercer lloc i anem
partit a partit, com diu el Cholo Simeone. Ara estem centrats
en visitar el Martinenc, a qui estaria molt bé guanyar".

Una temporada en blanc
Sergio Sánchez suma quatre gols
en dos partits perquè la jornada
passada va fer un triplet de gols,
que suposava el seu primer hattrick en edat amateur. "Quan va
acabar el partit contra la Llagostera B [1-5] només pensava
en marcar un quart o un cinquè
gol, estava molt motivat", recorda el davanter.
Aquesta temporada l'atacant
viu la dolçor del futbol amb l'aspecte golejador; en canvi, la campanya passada va tastar la part

més amarga amb una greu lesió.
"La temporada passada només
vaig jugar tres partits per una
lesió, entre el bessó i el soli
de la cama esquerra. Em vaig
fer mal en un escalfament, poc
abans del meu primer partit.
Però això ja està oblidat", recorda Sánchez.

El Mollet, tercer classificat
El Mollet escala fins al tercer lloc,
amb 14 punts, i està empatat amb
Parets i Banyoles, quart i cinquè,
respectivament. La distància
amb el segon, L'Escala, és de tres
punts; i amb el líder, el Bescanó,
de quatre. El pròxim duel dels molletans serà diumenge al camp del
Martinenc, que és quart per la cua
amb set punts.
jl.RODRÍGUEZ B.

Es frena la ratxa
de victòries del
Recanvis Gaudí
MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet

cf mollet ue

MARTINENC - CF MOLLET UE
Diumenge, 28 - 12 h Barcelona

BÀSQUET | Leb Plata

Unión B ha baixat al 8è lloc després de sumar un punt, dels últims sis possibles. L'equip montornesenc visitarà diumenge el
Vilamajor, que és segon classificat
amb 18 punts.
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MOTOR EL CIRCUIT VALLESÀ CELEBRARÀ ELS DOS GRANS PREMIS CINC ANYS MÉS, FINS AL 2026

KARATE SUBCAMPIONA DEL MÓN PER EQUIPS DE KATA AMB ESPANYA

El Govern autoritza la renovació María López es penja
la plata del Mundial
de la Fórmula 1 i MotoGP

RFEK

ARXIU

signat amb Dorna Sports pels pròxims cinc anys. La cursa del Circuit apunta al 5 de juny del 2022.

Silvestone i Nürburgring

EN CURSA Una de les imatges de la cursa de la Fórmula 1 del 2021
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Catalunya comptarà al seu
calendari durant els pròxims cinc
anys amb les curses de la Fórmula
1 i de MotoGP. El Govern ha autoritzat aquest dimarts a la societat
Circuits de Catalunya a signar els
contractes de renovació de les curses d'automobilisme i motociclisme, per al període entre el 2022 i el
2026. Això sí, queda pendent que
es formalitzi la firma dels contractes respectius, però l'anunci es fa
just la setmana que l'equipament
vallesà fa la festa dels seus 30 anys.
En el cas de la Fórmula 1, el Go-

vern ha aprovat la signatura dels
contractes de promoció de cursa,
drets del Circuit i de llicència de
propietat intel·lectual de la F1, en
relació amb el Gran Premi d’Espanya. De fet, la cursa ja està inclosa
fa setmanes dins el calendari del
2022, que inclou 23 curses. El gran
premi del Circuit tindrà lloc el 22
de maig i serà la sisena prova de
la temporada. A més, Montmeló
acollirà la prmera setmana de tests
oficials, del 23 al 25 de febrer.
En el cas de MotoGP, el Govern
ha autoritzat a prorrogar i modificar el contracte de promoció

La renovació d’aquests contractes va lligada al replantejament
de la infraestructura. Aquest es
definirà en el Pla Estratègic del
Circuit de Catalunya amb l’objectiu de dinamitzar-lo i vincular-lo
a la sostenibilitat i la innovació
tecnològica. "Volem que al Circuit hi passin més coses de les
que passen ara. Els nostres referents són Silverstone i la fabricació de vehicles que hi ha
al voltant, i Nürburgring per la
seva oferta familiar i social",
posava d'exemples el conseller
d'Empresa i Treball, i director del
Circuit, Roger Torrent, en una entrevista a RAC1, en què també remarcava l'impacte econòmic dels
grans premis: "Cada GP de F1 el
segueixen 84 milions de ciutadans a tot el món. El retorn és
de més de 200 milions d'euros".

La Festa dels 30
La renovació dels contractes de
F1 i MotoGP es prodeuix quan el
Circuit celebrarà els seus 30 anys
de vida, dissabte amb una festa
amb activitats.

TRAIL EL CORREDOR DE L'ATLETISME MONTORNÈS GUANYA UNA CURSA DE MUNTANYA ALS ALPS

Miquel Corbera venç la
Copa de les Nacions sub-23
FCA

EN CURSA Miquel Corbera durant el trail als Alps d'Itàlia
MONTORNÈS. Miquel Corbera, de
l'Atletisme Montornès, ha guanyat la Copa de Nacions de curses

de muntanya en la categoria sub23. El corredor vallesà va formar
part de la delegació espanyola a la

AMB LA PLATA María López, a l'esquerra de la imatge a Dubai
MONTORNÈS. María López, del
Club Karate Montornès, s'ha proclamat subcampiona del Món
amb Espanya en la modalitat
de kata per equips. L'esportista
montornesenca ha pres part a la
cita internacional amb la selecció
espanyola al Mundial, que va tenir lloc del 16 al 21 de novembre
a Dubai, als Emirats Àrabs Units.
La trajectòria esportiva de María López, de 25 anys, va fer un
salt de qualitat al setembre, quan
va entrar a l'equip de kata femení
i va estrenar-se amb l'or a la Premier League d'El Caire, a Egipte.
La montornesenca va formar part
de l'equip karateka estatal amb
les lluitadores Raquel Roy i Lidia

Rodríguez. Des d'aleshores, totes
tres han format l'equip de kata
de la selecció absoluta d'Espanya, amb un nou èxit a la segona
jornada de la Premier League de
Moscou, a Rússia, amb una plata.
Al Mundial de Dubai, totes tres
van aconseguir arribar a la final,
però no van poder superar al
Japó, que va guanyar la medalla
d'or. Les nipones van aconseguir
una puntuació de 27,36, mentre que l'equip estatal va fer un
26. De fet, l'equip espanyol femení va aconseguir fa tres anys
també el subcampionat amb Roy
i Rodríguez, tot i que en aquesta
ocasió la montornesenca ha entrat al triplet de lluitadores.

MOTOR DIUMENGE S'HI JUGA EL TÍTOL ESTATAL INFANTIL
Y.D.

competició internacional, que va
organitzar l'Associació Mundial
de Corredors de Muntanya el 31
d'octubre als Alps italians, a Chiavenna.
Corbera arribava a la Copa de
Nacions amb bon ritme de cursa
després de guanyar la mitja marató de la Salomon Ultra Pirineu. A
terres italianes, el corredor montornesenc va demostrar el seu
gran moment de forma en acabar
al 12è lloc de la classificació general, que el va suposar guanyar la
categoria sub-23. Miquel Corbera
va completar els 19 km de la cursa
de muntanya, amb 1.660 metres
de desnivell acumulat, en 1 hora,
25 minuts i 47 segons, i es va quedar a set minuts del campió, l'alemany Abraham Filimon. A més,
l'atleta va acabar al cinquè lloc per
equips, amb Espanya.
El pròxim repte de Corbera podria ser el Mundial de curses de
muntanya, que tindrà lloc al febrer a Tailàndia.

Domínguez venç a Santa Creu de Jutglars
El pilot Yago Domínguez ha guanyat la cursa de Resistència de 3 Hores de
Santa Creu de Jutglars, de Barcelona. El montornesenc va participar en
la categoria RS Júnior i ho va fer amb èxit. Només fer la sortida ja s'havia
col·locat al quart lloc de la cursa i al tram final va poder superar els rivals
fins guanyar la prova de resistència. El pilot montornesenc va afrontar la
cursa barcelonina com a entrenament previ a la disputa del Campionat
d'Espanya d'Enduro infantil, que tindrà lloc diumenge a Morata de Tajuña
(Madrid). Domínguez és segon, a cinc punts del primer classificat.
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ESPORTS

FUTBOL | Tercera Catalana ENCADENA SIS PARTITS SENSE PERDRE

CAMINADA ES VA CELEBRAR AMB MESURES ANTICOVID-19
ajuntament de montornès

El CD Montornés Norte
se situa al segon lloc

25

POLIESPORTIU

Prop d'una desena
d'activitats per
Sant Sadurní

montornés norte

MONTORNÈS. L'esport també té el

DE RUTA Un dels moments de la caminada montornesenca

PLANTILLA L'equip del Montornés Norte al camp montornesenc
MONTORNÉS NORTE - LLINARS
Dissabte, 27 - 17 h Montornès

MONTORNÈS. El CD Montornés
Norte va guanyar al camp del Lliçà de Vall (2-3) i manté la ratxa
positiva de resultats del grup 9 de
la Tercera Catalana. L'equip montornesenc encadena sis partits
sense perdre i de les vuit jornades
disputades, tan sols ha perdut un

partit que va ser a la segona jornada del campionat contra el Llerona (4-3).
La bona feina dels montornesencs dins el terreny de joc, té
la recompensa classificatòria amb
el segon lloc. El Montornés Norte suma 15 punts i està a tan sols
un del líder, l'Ametlla del Vallès. El
pròxim partit del Montornés Norte
serà a casa contra el Llinars, que
ocupa el 12è lloc amb deu punts.

Uns 1.500 participants
a la Marxa Popular
MONTORNÈS. L'Atletisme Montornès va celebrar la 29a edició de la
Marxa Popular amb prop de 1.500
participants, és a dir, amb la meitat d'inscripcions que fa dos anys.
El club montornesenc va celebrar
la caminada, amb dos recorreguts
de 8 i 14 km, amb diverses mesures per evitar la propagació de la
Covid-19, com ara limitar el nombre de dorsals per no tenir aglomeracions durant el circuit.

La marxa va esgotar les inscripcions una setmana abans de la
seva celebració, el passat 7 de novembre. La sortida va tenir lloc al
carrer Major i es va fer de manera
esglaonada, de 8 a 9 del matí. A
més, enguany es va recuperar la
ruta original de la caminada i així
es va evitar el pas per corriols de la
Serralada Litoral. Els participants
van haver de portar mascareta en
la sortida i l'arribada.

seu espai a les festes de tardor de
Sant Sadurní. El programa inclou
prop d'una desena d'activitats de
diverses modalitats esportives.
El Club Tennis Montornès celebrarà com és habitual el seu
Open de Sant Sadurní durant
el cap de setmana. Dissabte al
matí, el Casals de la Gent Gran
celebrarà un concurs de petanca i bitlles a Can Xerracan; i l'AE
Lleure Montornès organitza una
cursa d'orientació i una sardinada popular, que recaptarà diners
per la Marató de TV3. Pel que fa
a diumenge, a les 16 h, el CB Vila
de Montornès farà l'acte de presentació de l'entitat i a les 17.30
h es jugarà un partit d'exhibició
de la secció dels Specials.
El programa inclou altres activitats, com ara dilluns un campionat d'escacs a la plaça Pau Picasso (11h); el 6 de desembre un
torneig de petanca; i el 19 de desembre un campionat autonòmic
de futbol taula.
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CULTURA

Fort presenta 'Dels poemes en trauràs les dates'

Tallers nadalencs a Martorelles

L'exregidor socialista de Mollet Oriol Fort presentarà dijous
(19.30 h) al Casal Cultural el seu llibre Dels poemes en trauràs
les dates, en un acte presentat pel mestre i poeta Josep Serra
Busquets. Una de les formes amb què l'autor descriu la seva
opera prima literària com a "intimitat escrita sense censura".

El Safareig de Martorelles acollirà dijous un parell de
tallers nadalencs a partir de les 18 h. Al bar es farà el
taller de guarniment de Nadal; i a l'Espai Cívic tindrà
lloc el taller d'àpats de Nadal adreçat a gent gran. Cal
inscriure's a mar.participacio@martorelles.cat.

MÚSICA L'ACTUACIÓ SERÀ DISSABTE A LES 18.30 H I COMPTARÀ AMB TEMES DEL DARRER TERÇ DEL SEGLE XX I DELS PRIMERS ANYS DEL XXI QUE CONVIDARAN A MOURE'S

L'Associació Musical Pau Casals celebra
Santa Cecília amb un concert a Can Gomà
ampc

pandèmia.
El concert d'enguany, dirigit per
Mario Roldán Muñoz, estarà ple
de ritme i els intèrprets oferiran
una selecció musical de temes escrits entre el darrer terç del segle
XX i els primers anys del XXI. "Es
tracta de música que convidarà
a moure's, moltes vegades fins i
tot a ballar, ni que sigui asseguts

a les butaques del Teatre de Can
Gomà", expliquen des de l'AMPC.
Es recomana adquirir les entrades de forma anticipada per assegurar-se el seient; es pot fer aquest
divendres de 18 h a 20.30 h a La
Marineta. També es podran comprar les entrades a la taquilla del
teatre una hora abans del concert.
El preu de l'entrada són 5 euros.

L'ESCOLA DE MÚSICA DE MONTMELÓ
ACTUARÀ A LA SALA POLIVALENT
LA BANDA DE L'AMPC Dissabte es retrobarà amb el públic molletà després de dos anys a causa de la Covid-19
MOLLET. La banda de l'Associació
Musical Pau Casals (AMPC) celebrarà al Teatre Municipal de Can
Gomà el tradicional concert de

Santa Cecília dissabte a partir de
les 18.30 h.
Amb aquesta actuació, la banda
es podrà retrobar amb el públic

molletà dos anys després, tenint
en compte que el 2020 no es va
poder fer l'actuació de la patrona
de la música per la situació de la

n Montmeló també celebra Santa Cecília aquest cap de setmana. Dissabte a les
11 h els Jardins de La Torreta acolliran una activitat de jocs musicals per viure
en família, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i amb la participació del Club
Infantil i Juvenil Esplaia't. A la tarda (18.30 h), la celebració passarà a la Sala Polivalent, on l'Escola Municipal de Música farà el concert de Santa Cecília amb un
conjunt instrumental de primer contacte, un grup de pianos, unes orquestres de
guitarres, una banda, una orquestra i un cor de gòspel. Les entrades per a totes
dues activitats són gratuïtes, però cal fer la reserva prèvia entrapolis.com.

HI ACTUA AQUEST DIVENDRES ACOMPANYADA D'UNA CANTANT I UN PERCUSSIONISTA

CINEMA L'ACTE ÉS AQUEST DIVENDRES A PARTIR DE LES 19 H

Mélodie Gimard porta el
flamenc-fusió al Mercat Vell

Àlex Aguilera presenta
un llibre sobre directors
de cinema fantàstic

El Mercat Vell acull aquest divendres
(21 h) un concert de flamenc-fusió a
càrrec de Mélodie Gimard Trio.
Mélodie Gimard és una jove pianista, compositora i arranjadora
francesa nascuda a Perpinyà, localitat on va rebre Le Prix d’Excellence en piano i música de cambra. El
2013 es va llicenciar amb matrícula
d’honor en l’especialitat de piano
clàssic a l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC), on a més va
estudiar el Màster de Flamenco en
l’especialitat de piano. Gimard també ha estat guardonada en altres
concursos com el de Joves Intèrprets de Catalunya o l’Arjau.
A banda de la perpinyanesa, a
l'escenari molletà també hi pujaran
Anna Colom (veu) i David Domínguez (percussió).

taller de músics

Aquesta activitat emmarcada en
la programació d'Arts i Escena té un
preu de 5 euros i les entrades es poden comprar en línia –molletvalles.
koobin.com–, a La Marineta –divendres de 15.30 h a 21 h– o a la taquilla
del Mercat Vell una hora abans de
l'espectacle.

a.a.

RITMES AFRICANS
AMB TOURBILLON
n També aquest divendres, a les 18.30
h, hi haurà una altra actuació musical. Es
tracta del concert del grup Tourbillon,
amb percussió i ritmes africans. Serà al
Centre Cívic de Can Pantiquet i l'entrada
és lliure amb aforament limitat

MÉLODIE GIMARD

ÀLEX AGUILERA
MOLLET. La Biblioteca de Can Mulà
acull aquest divendres a les 19 h la
presentació del llibre Entrevistas a
directores del cine fantástico, que

ha estat escrit a sis mans i dues
d'aquestes són del molletà Àlex
Aguilera.
Conjuntament amb el madrileny
José Luis Salvador Estébenez i el
valencià Carlos Durbán, han entrevistat 52 directors reconeguts del
cinema fantàstic d'arreu del món
durant tres dècades, i tot plegat ho
han bolcat en aquesta "obra única
en llengua castellana".
A més de la presentació, hi haurà un pica-pica i posteriorment a
la segona planta de la Biblioteca es
projectaran un seguit de curts que
tenen a veure amb els directors
entrevistats del llibre, com són Mirindas asesinas (Álex de la Iglesia,
1991) o Esposados (Juan Carlos
Fresnadillo, 1996).
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CINEMA NO ES DESCARTA QUE LES DUES AVIADORES, PEPA COLOMER I DOLORS VIVES, HAGUESSIN ESTAT REALMENT AL REFUGI ANTIAERI DE MONTORNÈS

Ca l'Arnau, escenari d'un curt sobre
les primeres aviadores de Catalunya
IndIana StudIo

laura blanco

MONTORNÈS. El cel sense tu va ser

'FRAME' DEL FILM Rodat al refugi antiaeri de Ca l'Arnau

CARTELL Obra de Laura Blanco

EL CENTRE DE MONTORNÈS VA ACOLLIR ELS DIES 13 I 14 DE NOVEMBRE LA FIRA MEDIEVAL

L'edat mitjana torna al poble
aj. montornèS

el curtmetratge estrella de la 5a
Mostra Crispeta d'Or que es va celebrar el passat 14 de novembre a
Montbarri. Es tracta d'un film rodat íntegrament a Montornès al
refugi antiaeri de Ca l'Arnau i que
està inspirat en les primeres dones aviadores de Catalunya, Pepa
Colomer –la primera de Catalunya
i la tercera de l'Estat– i Dolors Vives –la segona de Catalunya.
El director i guionista d'El cel
sense tu, el granollerí David Blanch,
explica que tot plegat està ambientat en l'etapa final de la Guerra Civil.
Blanch assegura que Ca l'Arnau ha
estat "el millor lloc per rodar", i,
ves per on, hi van anar a parar per
casualitat. "No trobàvem lloc per
gravar el curt, i un conegut, el
Jordi Delgado –regidor de Montornès– ens va proposar aquest
espai". Es tracta d'un camp antiaeri
republicà d'entrenament, i tenint
en compte que elles dues mai van

entrar en combat –perquè es dedicaven a formar pilots republicans–,
"és una possibilitat que haguessin estat en aquest mateix refugi".
En aquest sentit, Blanch explica que
consultaran als arxius municipals si
aquesta situació es va donar.
Cal destacar, a més, que la il·lustradora del cartell, Laura Blanco,
és montornesenca.
Aquest curt va néixer d'un projecte educatiu engegat per Blanch
com a professor d'un cicle superior de caracterització i maquillatge
Margaret de Granollers.

Onze curts al festival
Pel que fa al Crispeta d'Or, que enguany ha estat dedicada a la salut
mental, la gala de presentació va
comptar amb 120 assistents que
van poder gaudir dels 11 curtmetratges participants. Enguany la
gala ha inclòs col·laboracions amb
el Centre Ocupacional del Bosc i el
Taller Alborada –que van realitzar
Dones d'Aigua com a estatuetes de
la gala– i amb La Marató de TV3.
No hi va faltar l’habitual participació de l’Escola Municipal de
Música, Dansa i Aula de Teatre de
Montornès, amb la interpretació a
piano de Comptine d'un autre été, a
càrrec de l’alumna Paula López.

ARTS ESCÈNIQUES JORDI QUIMERA ACTUARÀ A LA POLIVALENT
j.q.

La Xarxa programa
màgia a Montmeló
MONTMELÓ. La Sala Polivalent acollirà diumenge (12 h) l'espectacle
familiar de màgia Magic Hall, a càrrec de Jordi Quimera, qui acompanyarà els espectadors en un viatge
per la història de la màgia, descobrint els valors que s’amaguen darrere d’ella. Està programat per La
Xarxa Montmeló i es poden reservar les entrades a entrapolis.com.

AL CENTRE DEL POBLE Montornès es va omplir de paradetes amb motiu de la Fira Medieval
MONTORNÈS. La Unió de Botiguers
(UBM) va celebrar els passats 13 i
14 de novembre la tradicional Fira
Medieval després de dos anys en
blanc per la pandèmia pel centre
del poble. En aquesta ocasió, l’entitat va organitzar una fira que abastava un major espai que en altres
edicions –incorporant-hi així la
plaça Pau Picasso– per així poder
respectar les distàncies de seguretat i prevenir aglomeracions.
Raquel Marco, dinamitzadora de
la UBM, assenyala que els paradistes hi van sortir "molt contents",
ja que hi va haver moltes activitats
que van cridar a què la ciutadania
sortís al carrer i passés per la fira,
sent el diumenge al migdia un dels
moments més concorreguts del

cap de setmana. Mig centenar de
parades i una quinzena d'activitats van ambientar el poble com si
es tractés de l'edat mitjana.
Sobre el desenvolupament de
la fira, Marco assevera que va ser
"com abans de la pandèmia,
però amb mascareta". De fet,
celebra aquest retorn a l'activitat,
tenint en compte que aquesta és la
segona activitat que programa la
Unió de Botiguers de Montornès
des del confinament –a l'octubre
van organitzar la 30a edició de la
fira d'oportunitats–.
La Remençada, el Ball de Diables
i Drac i la Colla de Geganters van
ser algunes de les entitats locals
que hi van participar amb actuacions diverses.

EL TEMPS
divendres 26

dissabte 27

diumenge 28

per

Felip Comas

Vent del nord, amb cel serè
i més fred a primera hora.
A partir de migdia, més
núvols alts i temperatures
màximes més altes.
Es reforça el vent del nord,
amb una important entrada
d’aire fred en alçada, amb
forta davallada de temperatures i potser alguns ruixats a la tarda-nit.
Continuarem amb aquesta entrada d’aire fred, que
ens portarà temperatures
de ple hivern, a finals de
novembre, malgrat el sol.

JORDI QUIMERA

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

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

17ºC

5ºC

12ºC

-

18 km/h SE

DIVENDRES, 19 17ºC

5ºC

13ºC

-

15 km/h SE

DISSABTE, 20

16ºC

5ºC

13ºC

-

8 km/h WSW

DIUMENGE, 21

17ºC

9ºC

13ºC

-

13 km/h SSW

DILLUNS, 22

14ºC

8ºC

13ºC

-

18 km/h NE

DIMARTS, 23

14ºC

11ºC

11ºC

42

39 km/h NE

DIMECRES, 24

14ºC

9ºC

12ºC

3

27 km/h ENE

DIJOUS, 18

Cop màx. vent
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POPULAR DESPRÉS QUE LA PANDÈMIA FRUSTRÉS LES FESTES DEL 2020, LES ENTITATS POPULARS RETORNARAN EL FOC I EL SEU BESTIARI ALS CARRERS DE MONTORNÈS

Correfocs i cercaviles per celebrar el patró
josep flores / arxiu

CORREFOC DEL 2019 El Ball de Diables oferirà dissabte a la tarda una activitat amb foc i una altra sense foc

viles als carrers del municipi.
El Ball de Diables i Drac de Mon·
tornès celebrarà dissabte el retorn
de la festa de Sant Sadurní amb
dos correfocs ben especials –un
sense foc i un altre amb foc–. A les
18 h arrencarà l'activitat sense foc,
amb un recorregut que sortirà de
la plaça de Pau Picasso i passarà
pels carrers Major, Jacint Verda·
guer i Jaume Balmes fins a arri·
bar a la plaça de la Font. Allà, a les
18.30 h arrencarà el correfoc amb
foc, que passarà pel carrer Jaume
Balmes i pel passeig Jacint Verda·
guer, i acabarà a la plaça Joan Miró.
Diumenge serà el torn per a dues
cercaviles més. Al matí tindrà lloc
la cercavila de Sant Sadurní, amb la
Colla de Geganters, el Ball de Dia·
bles i Drac de Montornès i el Centre
d'Estudis. A les 11 h, el veïnat podrà

assistir a la plantada de figures que
hi haurà a la plaça dels Remences,
amb el drac petit, el drac Ceballot,
el Bou, els Gegants de Montornès
i el Ball de Diables infantil. Mitja
hora més tard arrencarà un recor·
regut que passarà pel carrer Major
fins a arribar a la plaça de Pau Pi·
casso. Tot seguit, es realitzaran di·
versos balls de lluïment i el bateig
dels nous infants que formaran
part de la colla de Diables.
A la tarda, la Penya Pere Anton
encapçalarà l'esdeveniment ¡Toma
Batukada!, una cercavila a ritme de
batucada i una de les novetats del
programa de les Festes de Tardor.
Tot plegat arrencarà a les 16 h a Can
Saurina i finalitzarà a l'Sputnik Gas·
trobar. La batucada anirà a càrrec
de Barné Batuqué, una companyia
barcelonina de tabalers brasilers.

Montornès es vesteix de gala
aquests dies per celebrar les fes·
tes de tardor en honor al patró del

poble, Sant Sadurní. Després que
l'any passat s'haguessin d'anul·
lar les celebracions a causa de

les restriccions per la pandèmia,
enguany les entitats populars del
poble retornaran el foc i les cerca·

Acte de l'Associació
Excursionista per a
La Marató de TV3

L'Associació
Fotogràfica munta
el seu 5è ral·li

HI HAURÀ UN BALL D'HOMENATGE D'ANNA BONÈ, AIXÍ COM LA PRESÈNCIA DEL BOU DE MONTORNÈS

Un any més, l'Associació Excursio·
nista Lleure Montornès col·labora
amb La Marató de TV3 amb una
proposta emmarcada en les Festes
de Tardor i que durà a terme el dis·
sabte al matí (10 h). Es tracta d'una
cursa d'orientació i una sardinada.
La cursa arrencarà i clourà al Casal
de Cultura i es farà a la plana de Can
Vilaró. Es tracta d'una especialitat
de muntanya que consisteix a com·
petir camp a través, contra·rellot·
ge i sense un itinerari preestablert,
amb l'obligació de passar pels con·
trols del recorregut. En acabar hi
haurà una sardinada popular. Cal
inscriure's al 609 185 088 o a associacio@lleuremontornes.cat.

L'Associació Fotogràfica Montor·
nès ha convocat el 5è ral·li fotogrà·
fic, que enguany estarà adaptat a
la situació sanitària. Qui hi parti·
cipi podrà presentar instantànies
per il·lustrar l'esperit cultural de
la festivitat de Sant Sadurní. Els
organitzadors proposaran deu te·
mes i els participants n'hauran de
triar tres i fer les fotografies per·
tinents de 10 h a 13 h del diumen·
ge. Al final, en podran presentar
fins a tres per cada tema escollit.
Hi haurà nou premis de 100 € per
a les tres fotografies guanyadores
de cada temàtica. Per inscriure's
serà necessari adreçar·se a la pla·
ça de la Joventut de 9.30 a 10 h.

Concert a l'església, en
honor a Sant Sadurní
aj. montornès / arxiu

APLEC DE SANT SADURNÍ Serà dilluns a les 19 h, organitzat pel Centre d'Estudis

El Centre d'Estudis de Montornès
del Vallès organitzarà dilluns (pa·
tró de Sant Sadurní) el concert El
Toll a l'església de Sant Sadurní a
partir de les 19 h. Es tracta d'un es·
pectacle de música tradicional en
honor al patró de Montornès, amb
tonades medievals tocades en for·
mació de tres quartans (flabiols,
sac de gemecs i tarotes) i la compa·
nyia d’un tabal. També hi haurà un
ball d'homenatge amb Anna Bonè,
presidenta de l'associació Esbart
dansaire de Montornès. Alhora,
l'activitat comptarà amb la pre·
sència del Bou de Montornès.
El mateix dia de Sant Sadurní
també hi haurà una ballada de sar·
danes amb la Cobla Ciutat de Giro·
na a la plaça de Joan Miró. Serà a
partir de les 11 h.
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ARTS ESCÈNIQUES ÉS UNA ADAPTACIÓ DEL POPULAR 'AVENUE Q' DE BROADWAY

'Carrer Q, el musical'
s'estrenarà diumenge

Sant Sadurní 2021

Escola Municipal dE Música, dansa i aula dE TEaTrE

UN XOU FET A CASA Els alumnes representaran aquest espectacle a partir dels titelles
L'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula
de Teatre serà protagonista de les festes de
tardor, amb diverses propostes al llarg de
la programació. Una d'elles serà l'espectacle Carrer Q, el musical, aquest diumenge a
les 18 h al Teatre Margarida Xirgu. Es tracta
d'una adaptació del popular espectacle de
Broadway Avenue Q, que els alumnes tenien
previst estrenar el març del 2020, però que es
va suspendre pel confinament. El xou explica

la història d’una colla de personatges que viuen en un bloc de pisos del carrer Q, al barri
de Brooklyn, en un clar homenatge a Sesame
Street. La història està explicada per titelles,
tractarà temes com el racisme, l’amor, la por
al compromís, els propòsits a la vida, la homosexualitat i conté una barreja de tendresa,
humor negre i una alegria absolutament contagiosa i irresistible. L'entrada és gratuïta i cal
fer-ne la reserva a entrades.montornes.cat.

Us desitgem una bona
festa major d’hivern!
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CULTURA L'ASSOCIACIÓ PORTA PER NOM PALAU DALMANLA, DENOMINACIÓ ANTIGA DE MONTORNÈS, I ES PRESENTARÀ DISSABTE AL MARGARIDA XIRGU

Es crea una entitat amb el nom antic
del poble de Montornès, Palau Dalmanla
Palau Dalmanla és un dels noms
que va tenir el poble de Montornès,
d'aquí es va extreure el nom per a
una revista del Centre d'Estudis de
Montornès –Dalmanla–, i ara dona
nom a una nova entitat cultural del
municipi que té com un dels seus
objectius principals "donar valor
al patrimoni de Montornès –cultural, històric, festiu...–" i intentar "apropar-lo a la gent i que
sigui atractiu". La seva primera
acció serà aquest dissabte (16.30
h), quan es presentaran al Teatre
Margarida Xirgu –les entrades,
gratuïtes, es poden reservar a entrades.montornes.cat–.
Ja feia mesos que l'Elisenda
Bru i el Josep Flores tenien la idea
d'engegar un projecte com aquest,
però un vermut informal amb altres persones vinculades al teixit
associatiu del poble ho va accelerar. Hi havia projectes diferents,
des d’exposicions sobre les vinyes
locals fins a fer obres de teatre, i
tots aquests projectes hi podran
tenir cabuda a Palau Dalmanla.
D'entrada, volen desvincular el
patrimoni exclusivament de l'arquitectura. "Quan diem patrimoni,
tothom se'n va al totxo, però patrimoni ho és tot", explica Flores,
vicepresident. En tot cas, sobre els

s.c.

dent respectivament puntualitzen
dues grans premisses a complir:
"Hem de passar una bona estona i
divertir-nos"; i "tot el que fem, ho
volem fer bé, ens ho treballarem
molt".

Un nom amb història

MEMBRES DE LA JUNTA Begoña Malo (secretària), Elisenda Bru (presidenta) i Josep Flores (vicepresident)
elements arquitectònics del municipi, assenyala que "tothom coneix
el Castell i el Telègraf, però potser
hi ha altres coses que no coneixen", com podria ser l'aeròdrom de
Ca l'Arnau o la Masia de Masferrer.
D'aquesta masia precisament Flores diu que "tots la coneixem pels
concerts, però allò és preciós i té
una ermita pròpia".
En resum, volen potenciar aquell
patrimoni local "que no és tan
conegut". Se centraran en Montornès, però tenint en compte el passat

comú amb Vallromanes i Vilanova,
i que amb Montmeló hi comparteixen Mons Observans, també podrien encabir-hi propostes d'aquests
municipis.

Borsa de voluntariat cultural
Ara mateix l'entitat compta amb 11
membres d'edats ben diferents, tots
participen en altres entitats montornesenques, i en la presentació
d'aquest dissabte faran una mostra
del que podria encabir l'entitat. La
presidenta, Elisenda Bru, avança

que estan oberts a què persones
de fora de Palau Dalmanla amb un
projecte al cap els hi diguin: "Ens
doneu un cop de mà per tirar-ho
endavant?".
Una de les tasques que tenen clar
que endegaran és la confecció d'una
"borsa de voluntariat cultural",
explica en Josep Flores, que vol
comptar amb aquesta base de dades
per agilitzar les col·laboracions amb
uns o amb uns altres depenent de
l'activitat que s'estigui preparant.
Amb tot, presidenta i vicepresi-

Pel que fa al nom escollit, la presidenta d'aquesta nova associació,
Elisenda Bru, explica: "Ens va semblar que era maco posar el nom
antic del poble, perquè arrelava
una mica al sentiment de pertinença". Alhora, Flores apunta que
Palau d'Ametlla –que fins i tot és
el nom d'una escola del municipi–
podria no ser correcte. "Dalmanla
està documentat i escrit en pergamins antics i sembla que Ametlla va ser un nom més popular".
Pel que fa al significat de Dalmanla, hi ha diverses teories, però la
que sembla més fidedigna, segons
l'entitat, és que es tractaria "del
nom d'una persona, del cobrador
d'impostos de la zona", diu Bru.
El fet que el nom "costa una miqueta de pronunciar" ja els hi
sembla un punt a favor: "Ens han
dit Dalmala, Dalmata, Mandala...
Això crea molt joc i és una manera
que es parli de nosaltres", clou la
presidenta. sergio carrillo

ARTS ESCÈNIQUES LA COMPANYIA SABANNI HI ACTUARÀ DILLUNS A LES 18 H

CINEMA ES PROJECTARÀ 'DONDE CABEN DOS' I 'CHAVALAS'

'Amb P de Pallasso', clown
i màgia al Margarida Xirgu

Dos films del Cicle Gaudí
per veure a Montbarri

cia. sabanni

JORDI SABANNI El seu xou farà passar una bona estona els assistents
La companyia Sabanni portarà al
Teatre Margarida Xirgu un xou de
clown i màgia apte per a tots els

públics. Es tracta de l'espectacle
Amb P de Pallasso, que es podrà
gaudir dilluns a les 18 h a l'escena-

ri montornesenc.
En Sabanni hi arribarà disposat a veure un espectacle. Però,
ben despistat que és, no tindrà en
compte que és ell qui haurà d'actuar. Amb unes gotes de màgia, un
polsim de bogeria, la bona companyia del Mestre Vallcorba al piano
i el seu inseparable colom Jordi, en
Sabanni i companyia la faran grossa en un espectacle fresc i divertit
que trenca la quarta paret i posa
cara a cara el públic i un pallasso
amb les seves bogeries. Hi haurà
números de màgia, clàssics de tota
la vida, però amb una mirada renovada, sense més pretensions que
les de fer passar una bona estona.
Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar al web
entrades.montornes.cat.

CARTELL DE 'DONDE CABEN DOS'

CARTELL DE 'CHAVALAS'

La programació cultural de Sant
Sadurní compta amb dues projeccions cinematogràfiques a
Montbarri emmarcades en el Cicle Gaudí, que impulsa l'Acadèmia del Cinema Català. Aquest
diumenge (18 h) es podrà gaudir

del primer film, Donde caben dos,
una comèdia dirigida per Paco
Caballero. El diumenge 19 de desembre es projectarà Chavalas,
de Carol Rodríguez. Per assistir-hi
cal adquirir els tiquets –3 euros– a
entrades.montornes.cat.

dv, 26 novembre 2021

31

32

dv, 26 novembre 2021

