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EN PORTADA

Alerta per 
l'augment de l'ús 
de purins a camps 
de Gallecs
Entitats de l'espai protegit demanen a la 

Generalitat que "prohibeixi l'ús total" de les 

dejeccions i que elabori "lleis i regulacions 

adequades" adreçades al sector porcí

MOLLET / PARETS. En els darrers 

anys, des del Consorci del Parc de 

l'espai Natural de Gallecs han de-

tectat un increment de l'aplicació 

de purins en els camps d'aquest 

territori protegit. La gerent de l'ens, 

Gemma Safont, explica que alguns 

pagesos que es dediquen a l’agri-

cultura convencional, no ecològica 

–i que s’haurien jubilat en els dar-

rers anys o haurien deixat la seva 

activitat professional– haurien ce-

dit o venut els drets dels terrenys a 

algunes empreses que tenen com a 

finalitat l'abocament de purins.

Safont assegura que aquesta 

cessió de drets o venda dels ter-

renys–que són públics propietat 

de l'Incasòl– s'hauria fet "sense 

cap autorització del Consorci ni 

de l'Incasòl". Davant aquest fet 

aquest dos ens estan "treballant 

conjuntament per tal d’actua-

litzar  les dades dels conreadors 

dels terrenys del Parc, propie-

tat de l'Institut Català del Sòl", 

i així  "poder evitar el possible 

lucre d'alguns pagesos" que co-

brarien d'aquestes empreses per 

abocar-hi purins.

Unes "males praxis", segons 

Safont, que provoquen "greuges 

ambientals" a l'espai natural i que 

comporten també la incompatibili-

tat d'aconseguir l'objectiu principal 

del Projecte agroecològic de Gallecs 

que persegueix entre d'altres un 

equilibri entre l'agricultura, actual-

ment amb 200 hectàrees en ecolò-

gic, el medi natural i l'ús públic, amb 

més de 800.000 usuaris a l'any.

Petició a la Generalitat
Com a conseqüència de la situa-

ció que genera també episodis de 

males olors, l'Associació de Veïns 

de l’Espai Rural de Gallecs, l'As-

sociació Agroecològica de Gallecs 

SAT, la Plataforma per la Defensa 

de Gallecs i l'Ateneu de Gallecs han 

demanat a la Generalitat que pro-

hibeixi l'abocament de purins a 

l'espai públic i protegit de Gallecs. 

Les entitats ho reclamen en el ma-

nifest conjunt Prou purins a Ga-

llecs, fet públic aquest dimarts, en 

el qual també demanen al govern 

català, com a propietari de l'espai 

natural, que "elabori les lleis i re-

gulacions adequades" perquè el 

sector porcí català esdevingui un 

sector alimentari i no pas industri-

al "amb tota la problemàtica que 

això implica", assenyalen.

veïns gallecs

GALLECS En els darrers anys hauria incrementat l'aplicació de purins provinents de granges intensives a l'espai natural

EL CONSORCI PLANTEJA REGULARITZAR L'ÚS 
DE L'ESPAI AMB NOVES CONCESSIONS
n Segons la gerent del Consorci de Gallecs, aquesta situació que ha comportat 
la cessió dels drets d'aquests terrenys públics és conseqüència dels paràmetres 
que estableixen les llicències d'ús agrícola d'acord amb el Decret 475/1982, de 2 de 
desembre, de regulació de l'ús agrícola de caràcter transitori dels sòls expropiats 
per raó d'actuacions urbanístiques urgents, que es va aprovar amb l'objecte de 
reglamentar la utilització transitòria dels usos agrícoles dels terrenys expropiats. 
Safont explica que tenint en compte que la llicència d'ús agrícola era intransmissible, 
actualment hi hauria pocs pagesos amb aquest títol, i per això "és necessari fer 

aquesta actualització per tal de regular l’activitat agrícola del Parc i assolir 

l’objectiu principal que és aconseguir que tot l’Espai es conreï amb cultiu ecològic 

i així s’evitin situacions com l’aplicació de purins sense el consentiment ni de la 

propietat, ni de l’òrgan gestor". En aquest sentit, Incasòl per indicació del Consroci 
ja hauria enviat a tots els conreadors de l'espai un requeriment per conèixer amb 
quin títol jurídic estan conreant els camps, poder actualitzar les dades i fer noves 
concessions. Actualment, el marc legal que regula les aplicacions d’adobs als terrenys 
a Catalunya és el Decret 153/2019, de 3 de juliol. Aquest estableix les produccions 
ramaderes, els períodes en què no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats i les dosis 
màximes de nitrogen per hectàrea per les zones vulnerables. Una pràctica que si prové 
de granges intensives la normativa europea per fer agricultura ecològica no permet. 

"Les dejeccions ramaderes, és 

a dir, els purins, són un residu 

perillós i, com a tal, s’hauria de 

tractar i no pas privatitzar-ne la 

gestió", exposen en el manifest, en 

el qual també critiquen que l’abo-

cament de purins en els camps 

té "una sèrie de limitacions de 

quantitat i d’obligatorietat de 

llaurada immediata, però amb 

quatre agents forestals per tota 

la comarca és difícil el control".

Així mateix, apunten que els 

aqüífers de Gallecs es troben "tan 

contaminats per excés de nitro-

gen, que en desaconsellen l’ús 

de boca" i detallen que un excés 

de nitrogen a les capes superfici-

als dels camps de cultiu "n'altera 

la composició de la microfauna 

i microflora que pot fer-la des-

aparèixer o deixar-la en la seva 

mínima expressió, amb la con-

següent afectació a l’ecosistema 

i fertilitat dels cultius".

Amb tot, els signants del mani-

fest consideren que el problema 

dels purins es deu al model de la 

indústria porcina a Catalunya. 

"Quan oblidem o deixem en 

segon o tercer pla l’objectiu 

primari de l’activitat agrora-

madera i aquesta es transfor-

ma únicament en una empresa 

qualsevol orientada tan sols al 

negoci", diuen.   anna mir
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BAR RESTAURANTE

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles 

Reservas:       

    93 579 49 66       

    602 243 973 

www.canraiguer.com

31 de octubre
Cena +Monólogo  

con Gabi Zubizarreta

DJ+

16 de diciembre
Cena +Monólogo  

con David Sas

  DJ
JOSENAGUER
+
25euros

25euros

De 21 a 23 h: Cena. A partir de las 23 h: Monólogo.

Recollida de fulles a MolletSopar solidari de Mollet amb Cuba
L’Ajuntament de Mollet va iniciar dilluns 

la campanya especial de recollida de fulles 

coincidint amb l’època de l’any on l’afectació 

per la caiguda de fulles és més elevada. La campanya durarà �ins a la primavera.
Ja estan disponibles les reserves per al sopar solidari que Mollet amb 

Cuba organitzarà l'11 de novembre a les 21 h al Mercat Vell, sota el lema 

de solidari i sabrosón. Les reserves (16 €) s'han de fer al 687 249 699 

o a molletambcuba@gmail.com al �ins al 5 de novembre, i la recaptació 
servirà per col·laborar amb l’enviament d'11 cadires de rodes.

SOCIETAT

Ajuts a famílies i comerços per
fer front a l'augment de preus

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

va presentar dijous un paquet de 

mesures per ajudar les famílies i el 

comerç local a fer front a l'actual in-

crement de preus, que es tradueix 

en un IPC entorn del 9%.

Després que els governs de l'Es-

tat i la Generalitat hagin presentat 

les seves propostes per reduir l'im-

pacte de l'increment dels preus, ara 

és l'Ajuntament qui ha fet públic un 

seguit de mesures de la seva com-

petència, que se sustenten en la 

congelació de la majoria d'impos-

tos, taxes i preus públics munici-

pals i en l'ampliació de les bonifica-

cions de les ordenances fiscals, que 

es van aprovar dijous al ple munici-

pal per unanimitat. Un altre eix de 

les mesures se centra en el foment 

de l'estalvi energètic per ajudar a 

reduir les factures de subministra-

ments com la llum i el gas.

"Ens trobem davant d'una si-

tuació econòmica d'excepciona-

litat, com va ser la de la Covid, i 

calia respondre amb noves me-

sures que se sumen a les políti-

ques socials i bonificacions que 

ja oferíem", va explicar l'alcaldes-

sa, Mireia Dionisio, qui puntualit-

zava que, aquest 2022 fins al se-

tembre, ja s'han atorgat 2,6 milions 

d'euros en bonificacions, una xifra 

que ja supera la de tot el 2021.

Així doncs, s'aplicarà una políti-

ca de contenció fiscal i s'ampliaran 

les bonificacions tenint en compte 

la situació actual de les famílies. 

"Quan es demanin les bonifi-

cacions mirarem quins són els 

ingressos actuals, no de l'any an-

terior com es feia habitualment, 

perquè potser una família està 

notant l'impacte de la crisi ara, 

però no fa uns mesos", va apun-

tar l'alcaldessa. "Això ens permet 

ser més àgils i flexibles a l'hora 

d'atorgar les ajudes a famílies en 

situació d'emergència social", hi 

afegia el primer tinent d'Alcaldia, 

Raúl Broto. També s'ampliarà el 

sistema de tarifació social, que ja 

s'aplica a serveis com les escoles 

bressol o l'Escola Municipal de Mú-

sica i Dansa.

Pel que fa a l'estalvi energètic, 

entre altres, s'ampliaran els ser-

veis d'assessorament tant a famí-

lies com a comerços per reduir les 

factures dels subministraments i 

s'incrementaran els recursos per 

ampliar les autories energètiques a 

TRIBUTS  LES MESURES SE CENTREN EN LA CONGELACIÓ DE LA MAJORIA DE LES ORDENANCES I TAXES MUNICIPALS I EN AJUDES A L'ESTALVI ENERGÈTIC

SALA DE GOVERN  La regidora Núria Muñoz, l'alcaldessa, Mireia Dionisio, i l'edil Raúl Broto

L.O.M.

les persones grans i per ajudar les 

famílies que no poden fer front al 

pagament de factures per situaci-

ons de pobresa energètica.

L'Ajuntament també es compro-

met a treballar estretament amb 

les entitats del tercer sector, com 

Cáritas i Creu Roja entre altres. En 

aquest sentit, s'analitzaran trimes-

tralment els recursos de què dispo-

sen aquestes entitats per abordar 

les famílies que atenen.    LAURA ORTIZ

A més de les accions adreçades a famílies, l'Ajuntament planteja mesures per 

al comerç local i les PIMES també molt centrades en la reducció de la factura 

energètica. Entre aquestes, els ja anunciats ajuts per finançar en un 50% i fins 

a 1.000 euros les obres d'adaptació dels establiments al Decret Energètic de 

l'Estat, que obliguen a instal·lar-hi tancaments automàtics. A més, l'Oficina de 

Rehabilitació Energètica Municipal ampliarà els seus serveis d'assessorament als 

comerços i el sector també es podrà beneficiar de la nova línia de recursos per 

fer fins a un centenar d'auditories energètiques a botigues i PIMES.

El paquet va ser presentat dijous al matí pel govern municipal (PSC-Podem), 

que va evitar quantificar quin impacte tindran aquestes mesures en les arques 

municipals. "És difícil perquè dependrà de com evolucioni la situació de les 
famílies", va assegurar la regidora de Podem, Núria Muñoz. "El que teníem clar 
és que no podíem aplicar l'habitual increment de l'IPC perquè els impostos 
municipals s'haurien disparat", concloïa l'alcaldessa, Mireia Dionisio.

El paquet s'ha treballat en paral·lel a la negociació de les ordenances 

municipals amb la resta de grups municipals a l'oposició, els quals, segons el 

govern, han fet aportacions i suggeriments a les taxes i impostos que es van 

aprovar dijous a la tarda al plenari municipal.

Les mesures del sector comercial

"Calia respondre amb noves
mesures que se sumen

a les polítiques socials i
bonificacions que ja oferíem"
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EL 9 D'OCTUBRE  Durant la celebració es va fer un espectacle amb legionaris romans

aj. montornès

10 anys de Mons Observans

MONTMELÓ / MONTORNÈS.  Després d'uns anys 

d'excavacions, l'octubre del 2012, s'inaugura-

va el Parc Arqueològic i de Natura de Can Tacó 

i Turó d'en Roina, entre Montmeló i Montor-

nès, que es batejava com a Mons Observans, 

un projecte museístic que posa en valor aquest 

important jaciment del primer moment de la 

romanització. El 9 d'octubre el jaciment com-

memorava la primera dècada, coincidint amb 

les Jornades Europees del Patrimoni.

Durant aquests deu anys, el jaciment ha 

esdevingut un indret d’excavació i estudi per 

a estudiants d’arqueologia, així com un espai 

de referència per conèixer els primers temps 

de la romanització a la península. A més, el 

28 d’octubre de 2008 el Govern de la Genera-

litat va declarar l’espai Bé Cultural d’Interès 

Nacional.

Mons Observans és un assentament romà 

construït al darrer terç del segle II aC dalt 

d'un petit turó de 120 metres d’altitud des 

d’on es podien controlar les principals vies 

de comunicació que discorrien per la pla-

na, entre les quals destacava la via Augusta 

(aleshores via Hercúlia), després de la con-

clusió de les guerres celtibèriques i abans de 

la fundació de les primeres ciutats romanes 

com Beatulo o Iluro.  

PATRIMONI  L'ASSENTAMENT DATA DEL PRIMER MOMENT DE LA ROMANITZACIÓ

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

CONSULTORI

La Sentència del Tribunal Suprem 
de 15 de desembre de 2021 declara 
que, en el moment en el qual l’au-
toritat administrativa competent 
apreciï l’existència d’un matrimoni 
celebrat en frau de llei, encara que 
estigui inscrit en el Registre Civil, 
podrà extingir-se l’autorització de 
residència. 

En tot cas, l’apreciació i l’abast de 
l’actuació fraudulenta en relació 
amb la validesa o nul·litat del ma-
trimoni ha de dirimir-se davant la 
jurisdicció civil. 

Així, el Tribunal Suprem entén que 
la presentació del document en el 
qual consti inscrit el matrimoni no 
impedeix que les autoritats del país 
receptor duguin a terme els esbrina-

ments necessaris per a comprovar 
que no es tracta d’un matrimoni de 
complaença quan existeixin sospi-
tes. 

De manera que, si existeixen ele-
ments que permetin apreciar la si-
mulació en la celebració del matri-
moni, malgrat la seva inscripció en 
el Registre Civil, podrà ser objecte 
de denegació l’autorització de resi-
dència, ja que el determinant per a 
la concessió de tal autorització és 
l’existència d’un vincle efectiu.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

El matrimoni simulat i l’extinció 

de l’autorització de residència 

L'Ajuntament de Montornès vol 
fomentar comunitats energètiques
MONTORNÈS.  El Teatre Margarida 

Xirgu acollia dijous a la tarda la ses-

sió de retorn a la ciutadania del Pla 

d'Acció per l'Energia Sostenible i el 

Clima (PAESC) de Montornès del 

Vallès, que compta amb 73 accions 

a executar entre el 2023 i el 2030. 

L'execució d'aquestes fites presen-

tades per dos representants d'Es-

tudi Ramon Folch (ERF) permetria 

reduir els gasos d'efecte hivernacle, 

així com mitigar el canvi climàtic.

Fomentar les comunitats ener-

gètiques és una de les accions con-

templades al PAESC. "És un dels 
projectes que han de tirar en-
davant", deia la regidora de Medi 

Ambient i Sostenibilitat, Mar Gar-

cia, qui també hi afegia: "No estem 
al mateix nivell que està el Prat –
municipi que marcava com un dels 

referents en comunitats energèti-

ques–, però estem començant a 
treballar-ho i esperem veure el 
fruit el més ràpid possible".

En aquest sentit, Carla Garcia, 

consultora ambiental d'ERF, ex-

plicava que "es poden establir 
moltes sinergies i comunitats 
energètiques entre empreses", 

destacant així que aquesta pro-

posta no és només adreçada a la 

ciutadania.

"Treballar temes d'eficièn-
cia energètica, la implantació 
d'energies renovables, la gestió 

dels boscos i de la inundabilitat, 
o models de mobilitat més sos-
tenible en què el vehicle propi 
perdi protagonisme", com de-

tallava la Carla Garcia, són altres 

de les línies que marca el PAESC. 

També ho són "implementar sis-
temes de control de les emissi-
ons i dels consums (de les flotes 

municipals) i potenciar propos-
tes com el carsharing", hi afegia 

l'Arnau Esparza, consultor ener-

gètic d'ERF.

Pel que fa als sistemes fotovol-

taics, la regidora Mar Garcia va re-

marcar que ja n'hi ha en diversos 

equipaments municipals i que ho 

seguiran ampliant a la resta.

Una Oficina d'Acció Climàtica
D'altra banda, la regidora de Medi 

Ambient, Mar García, també va 

destacar una iniciativa ja imple-

mentada i que està contemplada 

al PAESC. Es tracta de l'Oficina 

d'Acció Climàtica, en la qual s'as-

sessorarà a la ciutadania "sobre 
la instal·lació de plaques solars 
o sobre com reduir la seva fac-
turació elèctrica, com fer un 
estalvi d'aigua o els tipus de 
bonificacions mediambientals", 

explicava l'edil. Per rebre aquest 

servei, la ciutadania s'ha d'adre-

çar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 

de l'Ajuntament de Montornès.  

SOSTENIBILITAT  EL CONSISTORI TAMBÉ OFEREIX UN SERVEI PER ASSESSORAR LA CIUTADANIA SOBRE ACCIONS PER ESTALVIAR ENERGIA

AL MARGARIDA XIRGU  Mar García, Carla Garcia i Arnau Esparza

s.c.r.

RESIDUS

Augmenta el 
reciclatge amb 
els contenidors 
intel·ligents

MONTMELÓ.  Les primeres setma-

nes dels nous contenidors intel·li-

gents han estat un èxit, segons les 

dades de l'Ajuntament. El nivell 

d'escombraries recollides als con-

tenidors de rebuig ha disminuït un 

60%, mentre que les recollides a la 

resta de contenidors han augmen-

tat significativament.

Entre l'1 i l'11 d'octubre d'en-

guany, s'han recollit 27.680 kg 

de deixalles dels contenidors de 

rebuig, un 58% menys que els 

66.640 kg del mateix període del 

2021. Amb la mateixa comparati-

va temporal, pel que fa als conteni-

dors de reciclatge, els envasos han 

tingut l'increment més gran, pas-

sant dels 4.833 kg a 9.260 kg reco-

llits, un 92% més. Els residus dels 

contenidors d'orgànica han pujat 

un 89%, mentre que els de paper i 

cartró també han pujat, però s'han 

quedat al 40%.

Fins al moment, només s’han 

obert dos expedients per deixar la 

brossa fora dels contenidors.  
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PODEM AMB TU
PODEM MOLLET T’INFORMA

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet 

Octubre 2022

DES DEL GOVERN I DES DE PODEM 
REDOBLEM ESFORÇOS PER AJUDAR 
A LA CIUTADANIA

Des de l’Ajuntament i des de Podem, sabem que 
la situació econòmica que se’ns planteja no és 
optimista. 

Per tant, hem plantejat de cara al pròxim 2023 
la congelació de les taxes socials que afecten 
més a les famílies i hem presentat un Pla de 
Xoc amb un paquet de mesures destinades a 
famílies, al comerç local i pimes, i un tercer 
paquet d’accions d’eficiència energètica. 

L’objectiu és evitar una possible cronificació 
de la pobresa, donar suport a les famílies més 
vulnerables i donar solucions a aquells nous 
casos que puguin aparèixer.

MESURES PER A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA CIUTAT
 Canvi progressiu de l’enllumenat públic a LED per reduir el consum energètic.
 Projecte Mollet Solar: l’excedent de l’energia generada es destinarà a donar 

  energia a famílies en situació de pobresa energètica.

PER AL COMERÇ LOCAL 
I PIMES
 Ajuts als comerços per complir  

  amb el tancament automàtic 
  i el Decret Energètic del Govern.
 Ajuts per renovar l’enllumenat 

  interior de les botigues
 Assessorament als petits 

  comerços per aplicar 
  la normativa energètica. 
 Bonificació d’IAE a empreses 

  que  estableixin un pla de 
  transport per als seus empleats.

PLA DE XOC - MOLLET 2023

PER A LES FAMÍLIES
 Contenció fiscal.
 Ampliació de la tarifació social.
 Assessorament per l’eficiència 

  energètica.
 Mesures per combatre la pobresa 

  energètica.
 Reducció de la tarifa del bus urbà 

  en un 30%.
 Ajornaments o fraccionaments 

  dels tributs municipals per situacions   
  excepcionals.
 Suport al banc d’aliments. 

Renovació 
al Grup Municipal
Aquest mes d’octubre s’ha renovat el grup 
municipal amb la incorporació d’Alberto Murillo 
com a nou regidor de Podem a l’Ajuntament 
de Mollet.

Alberto Murillo assumeix la 
coordinació del nou Àrea de 
Civisme i Qualitat de Serveis.

Des del grup municipal de Podem valorem 
aquest canvi de manera molt positiva. D’aquí 
a final de legislatura intentarem dur a terme 
totes les millores possibles dintre d’aquest 
àmbit i aplicar les propostes de Podem a Mollet.

NÚRIA MUÑOZ Regidora Àrea 
Promoció de la Ciutat i Govern Obert. 

ALBERTO MURILLO Regidor Àrea 
de Civisme i Qualitat de Serveis.
.

Podem vol sempre estar al costat 
de la gent, creant cobertures 
per a fer front a les situacions 
d’excepcionalitat que puguin patir.
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MONTORNÈS. El nombre de detenci-

ons per presumptes delictes a Mon-

tornès ha anat en augment en els 

darrers dos anys. Segons les dades 

de la Junta de Seguretat Local, entre 

maig de 2020 i maig de 2022, les de-

tencions han crescut un 25,6%. Pel 

que fa a l'activitat delictiva al muni-

cipi, en el mateix període ha pujat 

un 5,1%, un percentatge que situa 

Montornès en la franja mitja-baixa 

de comissió de delictes a la comar-

ca, segons la Junta de Seguretat 

Local. "L'increment de detenci-

ons és molt superior percentual-

ment a l’observat en la comissió 

de delictes, i això permet deduir 

una millora de l’eficiència polici-

al", apunten fonts municipals.

Si s'analitza en detall la tipologia 

de delictes, s'observa que els que 

més han crescut han estat els delic-

tes contra la seguretat del trànsit, 

que s'han incrementat en un 40%. 

L'àrea de Seguretat i Convivència 

atribueix aquest increment a l’in-

SEGURETAT  SEGONS DADES DELS COSSOS POLICIALS, LES DETENCIONS HAN CRESCUT UN 25,6% I L'ACTIVITAT DELICTIVA AL MUNICIPI S'HA INCREMENTAT UN 5,1%

Augmenten les detencions 
per delictes a Montornès

El parc infantil de la Pau 
Picasso tindrà zona d'ombra
MONTORNÈS. L'Ajuntament de 

Montornès ha aprovat la memò-

ria del projecte per instal·lar una 

zona d'ombrejat al parc infantil de 

la plaça Pau Picasso. Segons la me-

mòria, la construcció de la cober-

tura de la zona d’ombrejat es farà 

mitjançant dues veles tensades de 

geometria rectangular de 5 pun-

tes. La fixació d’aquest conjunt es 

farà amb fonamentacions encas-

tades dins del paviment del parc 

infantil que caldrà reparar un cop 

finalitzats els treballs. Hi haurà 8 

punts de fixació per assegurar-ne 

l'estabilitat davant del vent.

Un cop s'iniciïn els treballs, la 

durada prevista per a l’execució 

s’estima en sis setmanes (inclosa 

la fabricació de la vela de cobertu-

ra). El pressupost dels treballs és 

de 33.563 € (IVA inclòs). ❉

VIA PÚBLICA S'HI HABILITARAN DUES VELES FIXADES AL TERRA

Acaba l'obra de la 
rotonda d'Ernest Lluch
amb la BV-5001
La Diputació ha enllestit les obres a 

la rotonda de la carretera BV-5001 

amb l'avinguda d'Ernest Lluch, que 

han consistit en l'ampliació del di-

àmetre de la rotonda i l'habilitació 

de passos de vianants per millo-

rar-ne la seguretat. Les obres es van 

iniciar el febrer, però el maig van 

quedar aturades per l'abandona-

ment de l'empresa adjudicatària. ❉

MOBILITAT ELS TREBALLS VAN QUEDAR ATURATS AL MAIG PER ABANDONAMENT DE L'EMPRESA

La Mancomunitat del Galzeran ha presentat el Protocol comunitari de 

detecció i intervenció dels usos de drogues i pantalles, una eina adreça-

da als agents socials dels municipis del Galzeran, entre els quals Mon-

tornès, que permet la valoració de cada cas i adapta les intervencions 

en funció del tipus de consum de drogues i usos de les Tecnologies de la 

Relació, la Informació i la Comunicació). 

Protocol de detecció i intervenció dels 
usos de drogues i pantalles entre els joves

L.O.M.

MÉS SEGURETAT  L'obra ha inclós nous passos de vianants

crement de l’activitat policial i de la 

dotació de nou material tècnic, que 

han permès detectar més delictes 

d'aquest tipus. "S’ha de considerar 

una dada positiva que redunda 

en la millora de la seguretat vi-

ària al detectar més infraccions 

penals per conduir sota l’efecte 

de l’alcohol i drogues, i per con-

duir sense permís de conduir 

principalment", apunten.

Pel que fa als delictes contra el 

patrimoni (furts, estafes, danys, 

robatoris, etc), s’observa un in-

crement del 4,88 %, que se centra 

principalment en els robatoris en 

interior de vehicle que són impu-

tables, segons les intervencions 

policials, a persones reincidents. 

Per altra banda, destaca el descens 

de la resta de robatoris, dels furts, 

les estafes i els delictes de danys.

Els delictes contra les persones 

també han augmentat, en aquest 

cas un 5,12 %, però "la tendèn-

cia és a l’estabilitat atès que fa 

temps que les dades es mostren 

a la baixa", asseguren.

D'altra banda, el nombre de per-

sones sancionades per infraccions 

a la normativa de seguretat ciuta-

dana, principalment per la tinença 

d’armes prohibides, o pel consum 

o tinença de drogues, va créixer en 

un 78%, a conseqüència, segons 

fonts municipals, de l'increment 

de la presència policial i de la pla-

nificació de dispositius especials.

En matèria de civisme, s’ha detec-

tat un major nombre d’infraccions 

a la normativa municipal de resi-

dus, tinença de gossos i de la con-

vivència ciutadana, amb un aug-

ment del 78,8 % de casos el 2021 

respecte de l’any 2020.

L’any 2021 també s’ha incremen-

tat un 77% respecte de l’any 2020 la 

detecció de vehicles abandonats i la 

tramitació dels corresponents expe-

dients per al seu desballestament.

En el marc de la Junta de Segure-

tat es van establir els eixos de treball 

a seguir pels cossos de seguretat i 

l'administració local, entre els quals, 

mantenir i millorar la col·laboració 

policial; incrementar els dispositius 

i serveis conjunts de prevenció de la 

seguretat i la presència dels cossos 

policials al municipi, i dur a terme 

accions concretes per reduir la sen-

sació d’impunitat per part de les 

persones reincidents.  

Detingut per robatoris a domicilis

La Policia Local de Montornès va detenir la matinada de diumenge a l'entorn 

del Camí Fluvial un home com a presumpte autor de robatoris a diversos 

domicilis de la població. La Policia li va requisar material, entre el qual hi 

havia una bicicleta, calçat, petits electrodomèstics, i diversos tipus d’eines.  

El detingut, resident a Montornès i a qui consten antecedents per delictes 

similars, està acusat d’un presumpte delicte de robatori amb força. 

AJUNTAMENT MONTORNÈS
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MONTORNÈS. L'Ajuntament de 

Montornès ha instal·lat punts d’in-

formació al centre del poble per 

donar a conèixer elements patri-

monials del municipi. En la prime-

ra fase del projecte, se n'han fet un 

total de vuit.  Els nous suports es 

troben a peu de carrer i aporten 

dades de l’església de Sant Sadur-

ní, les Antigues Escoles, el carrer 

de Francesc Macià, Can Comas, 

Can Primo, el pont de la Mandra i 

la casa dels Telèfons, la Fonda d’en 

Pepó, la Fusteria Fàbregas, Can 

Saurina, el Terminus Augustalis, 

Ca l’Ollé, la plaça de Joan Miró i la 

Dansa de la Batalla. Les estructu-

res inclouen informació escrita en 

quatre idiomes (català, castellà, 

anglès i francès) i fotografies his-

tòriques d'una dotzena d'elements 

patrimonials. També incorporen 

un codi QR que, un cop escanejat, 

dona accés a una àudio guia.  

VIA PÚBLICA  S'HAN INSTAL·LAT VUIT PLAFONS INFORMATIUSBREUS

Patrimoni visible
ajuntament montornès

PLAFONS  Els punts informatius aporten dades sobre edificis i construccions 

MARTORELLES

23/10 Paquita Peralvarez Dios 86 anys

MOLLET DEL VALLÈS

19/10 Jorge Eduardo Ugalde 59 anys

22/10 Luisa Peña Haro 59 anys

23/10 Elidio Pérez Olivas  87 anys

23/10 Miguel Martínez Molina  79 anys

18/10 Adrián García Terraza (Lliçà d'Amunt)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet

Defuncions

Naixements

El Banc dels Aliments ja prepara la 

14a edició del Gran Recapte d’Ali-

ments, que es durà terme entre el 

25 de novembre i el 6 de desem-

bre. La gran novetat d’enguany 

serà el retorn de la recollida física 

d’aliments amb presència de vo-

luntariat als establiments. L'entitat 

fa una crida per captar voluntaris 

al web www.granrecapte.com.

MOLLET. L'Associació Dret a mo-

rir Dignament (Dmd) obrirà al 

Casal Cultural un punt d'atenció i 

informació sobre el document de 

voluntats anticipades i la llei de 

l'eutanàsia. L'atenció es farà tots 

els primers dijous de cada mes, de 

10 h a 12 h. Les persones interes-

sades poden contactar amb l'asso-

ciació a través del correu electrò-

nic mollet@dmd.cat. 

Crida per cercar 
voluntaris per 
al Gran Recapte

Punt d'informació 
sobre el dret a morir 
dignament a Mollet

24/10 Rosa Sampedro Ferrer  80 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

19/10 Julià Coll Recolons 91 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà
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L'alça de preu de l'energia encareix 
les taxes de gestió dels residus
BAIXX VALLÈS. El Consell Plenari del 

Consorci per a la Gestió dels Residus 

del Vallès Oriental, reunit dilluns, va 

aprovar les ordenances fiscals que 

regularan l’any que ve els preus pú-

blics. Un acord que arriba després 

de dos anys marcats per la gestió de 

la pandèmia, i la contenció de la des-

pesa, i que enguany suma les con-

seqüències econòmiques i socials 

derivades de la situació inflacionista 

actual, sobretot en el preu de l’ener-

gia i del combustible. 

"A la planta de tractament de 

matèria orgànica hem passat 

d'una despesa de 400.000 euros 

anuals a una d'1,2 milions", posa 

com a exemple Albert Camps,   presi-

dent del Consorci, encarregat de la 

gestió de part dels residus que gene-

ren els municipis del Baix Vallès.

En aquest context, el Consorci de-

cidia, amb caràcter excepcional i ex-

traordinari fixar uns preus públics 

per sota del cost dels serveis que 

marquen els seus estudis de costos: 

"L’objectiu d’aquesta mesura, 

que només afecta els preus pú-

blics que s’han vist incrementats 

per aquesta situació, és ajudar 

els ajuntaments consorciats –que 

són els que han de repercutir els 

increments d’aquests costos– i en 

definitiva, els ciutadans dels seus 

municipis, a pal·liar aquesta si-

tuació”, diu Camps qui afegeix que 

l'ens aportarà 1,1 milions d'euros 

provinents del romanent de tre-

soreria per rebaixar els índexs de 

creixement al 9%, aconseguint així 

reduir en un 25% aquestes taxes. 

Pel que fa als preus públics que no 

cobreix el cost dels serveis regulats 

a les tarifes són els que corresponen 

a l’ordenança 1, reguladora del preu 

públic del servei de deixalleries 

pels ajuntaments consorciats, que 

s’incrementa un 15%, nou punts 

per sota del cost del servei; a l’orde-

nança 2, reguladora del preu públic 

del servei de recollida selectiva, que 

passa del 21% inicial al 8,9% d’aug-

ment; i a l’ordenança 3, reguladora 

del preu públic del servei de trac-

tament de la fracció orgànica pels 

ajuntaments consorciats, que limita 

l’augment al 6% en lloc del 20%. 

Pel que fa a la resta d’ordenan-

ces, la 4, serveis de transferència 

de la resta, augmenta un 15%; la 

5, serveis de transferència d’en-

vasos, ho fa un 18%; la 6, servei 

de valorització de la resta, ho fa 

un 4%; i la 10, expedició de docu-

ments administratiu, ho fa un 11%. 

Es mantenen igual les ordenances 

7, servei de venda de compost; la 

8, servei de caracteritzacions; i la 

9, corresponent a la quota per als 

municipis consorciats.

Puja la taxa a Martorelles
El mateix, dilluns, el ple de Marto-

relles va aprovar en sessió extra-

ordinària incrementar la taxa d'es-

combraries entre 2 i 5 euros de cara 

a l'any vinent. Un augment que de-

pendrà de la tipologia d'habitatge. 

Així en el cas d'un domicili on només 

visqui una persona l'increment de 

la taxa suposarà 4,79 euros anuals, 

mentre que per un habitatge on vis-

quin set persones, l'augment serà 

d'uns 3 euros.

"El Consorci per a la Gestió de 

Residus, en el seu plenari ha 

aprovat els preus que gravaran 

totes les taxes del 2023 als muni-

cipis. Aquests preus són els que fi-

xen el que pagarem tots els veïns 

de taxa de residus", deia el regidor 

d'Hisenda, Joan Marc Flores, en refe-

rència a aquest increment de la taxa. 

En aquest sentit, Flores detallava 

que la gestió dels residus els costa-

rà 629.000 euros, uns 12.000 euros 

més. Amb tot, el regidor agraïa la 

feina feta pel Consorci: "Si el Con-

sorci no hagués fet un esforç d'in-

jectar amb càrrec a romanent de 

tresoreria la diferència seria de 

31.685 euros". 

Des de l'oposició, Mònica Utrilla, 

de Martorelles en Comú Podem, 

proposava fer millores en el ser-

vei porta a porta i posava com a 

exemple el model d'Argentona, on 

es fa un pagament per generació. 

MEDI AMBIENT EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS APROVA FIXAR, COM A MESURA DE CONTENCIÓ, UNS PREUS PÚBLICS PER SOTA DEL COST PREVIST PEL SERVEI  

Converses sobre la bretxa 
salarial a Mollet i Sant Fost

MOLLET/SANT FOST. La campanya 

Stop Bretxa Salarial que Esquerra 

Republicana està portant a munici-

pis d'arreu de Catalunya ha aterrat 

aquesta darrera setmana a dos mu-

nicipis baixvallesans. A Sant Fost 

ho va fer divendres passat, davant 

de l'Ateneu Jaume Rifà, en un acte 

protagonitzat per la psicòloga sant-

fostenca Mari Carme Serrat i l'ex-

consellera de la Generalitat Dolors 

Bassa, qui va lamentar entre altres 

qüestions, que "hi ha poques do-

nes que cobrin un complement 

de perillositat". Mentre que dime-

cres a la tarda al parc de les Prune-

res de Mollet, l'acte va comptar 

amb Míriam Sampere, molletana i 

membre d'EUiA, i Najat Driouech, 

diputada al Parlament d’ERC, qui 

apuntava:"Hem de conscienciar 

sobre la bretxa salarial: les do-

nes cobrem 6.000 euros anuals 

menys que els homes". 

IGUALTAT VAN PARTICIPAR DOLORS BASSA I NAJAT DRIOUECH

SANT FOST Mari Carme Serrat i Dolors Bassa durant l'acte davant l'Ateneu

s.c.r

RAMON PAGÈS

CÀRRECS 

Ramon Pagès, nou 
responsable de gent 
gran d'Ara Mollet

MOLLET. El molletà Ramon Pagès 

s'ha incorporat recentment a l'exe-

cutiva de la secció local d'Esquerra 

Republicana a Mollet, com a res-

ponsable de la secretaria de la gent 

gran. Pagès, que està jubilat, va 

néixer l'any 1946 i participa activa-

ment en diferents moviments soci-

als, com a la Comissió de Jubilats i 

Pensionistes de Mollet, també és 

membre del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental. La secretaria de 

recent creació té com a objectiu vet-

llar pels interessos de la gent gran i 

"lluitar perquè puguin gaudir 

d'un envelliment saludable".  

TRIBUNALS

L'Audiència 
Nacional conclou 
la instrucció de 
l'operació Judes
BAIX VALLÈS. El jutjat d’instrucció 

número 6 de l’Audiència Nacional 

ha conclòs la instrucció de l’ope-

ració Judes del 23 de setembre del 

2019 contra 12 CDR investigats per 

terrorisme, 5 dels quals del Baix 

Vallès. Alerta Solidària, encarrega-

da de la defensa, acusa el jutge de 

retardar l’entrega de diligències 

secretes i tancar el sumari, dei-

xant-los "sense marge per sol·li-

citar proves".  

ELECCIONS MUNICIPALS

Vox presentarà 
candidatura a 
l'Alcaldia de Mollet 
l'any que ve
MOLLET. Vox es presentarà a Mo-

llet a les eleccions municipals de 

2023. Així ho va anunciar la for-

mació política divendres passat 

en un acte que es va celebrar a la 

masia de Can Borrell, on va aple-

gar una seixantena de militants i 

simpatitzants. En la trobada va es-

tar present Joan Garriga, portaveu 

de Vox al Parlament, qui va apun-

tar que el cap de llista del partit 

per a la ciutat es presentarà abans 

del Nadal i que serà una persona 

de "Mollet compromesa amb les 

idees que representa el nostre 

partit", deia Garriga. En les darre-

res eleccions al Parlament de Cata-

lunya celebrades l'any 2021, Vox 

va aconseguir a Mollet 1.533 vots, 

que van representar un 8,38% de 

l'escrutini.  L'acte que va aplegar 

una seixantena de persones, va 

servir per presentar, a banda de 

l'anunci de la futura candidatura,  

la que anomenen Agenda España, 

en què plantegen els objectius del 

partit d'ultradreta a l'Estat. 

ara mollet 

Xerrades sobre la 
repressió al Casal
MOLLET. Els avis i àvies per la lli-

bertat de Mollet engegaran unes 

xerrades de debat i reflexió sobre 

la repressió al Casal Cultural. La 

primera es farà el 15 de novembre 

i anirà a càrrec de Jordi Panyella. 

Els avis també reprendran la rot-

llana, el 2 de novembre, acompa-

nyats dels represaliats del 23-S. 

També Mari Carmen Villarrazo, del 

PSC-MAPM, s'afegia a les paraules 

d'Utrilla.  Mentre que Margarita 

Casanovas, d'Units per Martorelles, 

lamentava l'increment de la taxa. 

n Dilluns el ple de Mollet aprovava l'ac-

tualització de la taxa de residus amb un 

increment d'uns 6 euros anuals en la 

factura. Aquest augment és, segons el 

regidor de Justícia Ambiental, Ecolo-

gisme i Transició Energética, Raúl Bro-

to, conseqüència de l'encariment de les 

taxes aprovat el Consorci per a la Gestió 

de Residus del Vallès Oriental, que, en el 

cas de Mollet, afecta la recollida selecti-

va (paper, envasos i vidre) i el servei de 

deixalleria, serveis tots dos gestionats 

pel Consorci. Així doncs, l'Ajuntament 

ha decidit aplicar l'increment en aquests 

dos conceptes i congelar la tarifa ordinal 

municipal, que inclou la gestió dels re-

sidus orgànics, el rebuig, la valorització 

de residus i la transferència a aboca-

dor o incineradora, un servei que també 

s'encarirà per la crisi i que provocarà un 

sobrecost de 75.000 euros que serà as-

sumit pel Consistori i no es traslladarà a 

la factura del veïnat.

LES ESCOMBRARIES 
A MOLLET PUGEN 6 €
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Units contra el canvi climàtic
AGBAR AFRONTA ELS REPTES DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

La situació d'escassetat hídrica que 

estem vivint té pocs precedents, 

amb imatges inèdites a Europa i a 

altres llocs del món. Els efectes del 

canvi climàtic són innegables, amb 

fenòmens cada cop més extrems, 

que ens afecten directament. Un 

informe elaborat per l'ONU estima 

que, per a 2030, la demanda d'ai-

gua augmentarà un 40%, mentre 

que l’augment de temperatura a la 

conca mediterrània serà un 20% 

superior al de la mitjana de la resta 

del planeta. Això suposarà un rep-

te estratègic que obliga a una nova 

gestió, més sostenible i resilient, 

dels recursos naturals, com l'aigua.
 

La Conferència anual de les Na-
cions Unides sobre Canvi Climàtic 
(COP27), que tindrà lloc del 6 al 18 
de novembre a Sharm el-Sheikh 
(Egipte), reclamarà als països ac-
cions concretes sobre el terreny i no 
només paraules. L'històric Acord de 
París es va signar fa més de sis anys 
i, més enllà del compromís, és neces-
sari intensificar l’acció per assolir 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Una clau impres-
cindible per fer-ho són les aliances. 

Mitigació i adaptació

Agbar, companyia compromesa en 
la lluita contra el canvi climàtic, des-
envolupa solucions innovadores en 
matèria de gestió sostenible de l'ai-
gua i dels recursos naturals per als 
municipis, l'agricultura i la indústria, 
per avançar en la transformació 

ecològica del planeta. A Catalunya, 
Agbar gestiona el cicle de l’aigua i 
presta serveis mediambientals en 
més de 300 municipis. El seu full de 
ruta és l'Agenda 2030 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides. La companyia té un 
paper actiu en la reducció de la pet- 

jada ecològica amb l'objectiu d'ac-
celerar la transformació sostenible, 
i contribuir a protegir els recursos 
naturals i a millorar la qualitat de 
vida de les persones. La regenera-
ció d’aigua, la transformació digital, 
l’aposta per l’economia circular i les 
infraestructures verdes, la protecció 
i recuperació d’ecosistemes, i l’im-
puls d’aliances formen part de l’es-
tratègia d’Agbar. 

Energies renovables

La companyia basa la seva ac-
ció climàtica en la mitigació de les 
causes de l'escalfament global i en 

+ Per a més informació, www.agbar.cat

Agbar genera més de  

10,6 milions de kWh/any 

d’energia verda i així evita 

emetre 2.756 tones de CO2 

l’any a l'atmosfera

l'adaptació a les conseqüències del 
canvi climàtic. Per això, a partir de 
la implementació del seu Pla Estra-
tègic de Desenvolupament Soste-
nible, Agbar avança en la reducció 

d’emissions i l’ús d’energies reno-

vables amb tres eixos concrets: la 
generació d'energia renovable, la 
compra d'energia verda i l’eficiència 
energètica.
  En aquest sentit, la companyia 
ha generat més de 10,6 milions de 
kWh/any d’energia verda, gràcies a 
la cogeneració del biogàs i les ins-
tal·lacions fotovoltaiques en funcio-
nament. Amb aquesta energia gene-
rada, s’evita emetre 2.756 tones de 
CO2/any a l'atmosfera, que equival 
a una població de 5.512 arbres au-
tòctons mediterranis.
       L’objectiu és incrementar la genera- 
ció d’energies renovables perquè les 

amb la captació i potabilització o bé 
subministrar-la directament per a 
diferents usos: reg de zones verdes, 
neteja de la via pública i clavegue-
ram, producció agrícola i processos 
industrials, entre d’altres. Agbar 
aconsegueix regenerar anualment 
a Catalunya més de 4 milions de 
m3 d’aigua, que equivalen a més de 
1.500 piscines olímpiques.
   La seva aposta global és transfor-
mar les depuradores en ecofactories 
per assolir una gestió sostenible 
de l’aigua, la generació d’energies 
renovables per a la seva autosufi-
ciència energètica i el residu zero. 
Aquest sistema basat en l’econo-
mia circular, premiat per les Nacions 
Unides, pretén cobrir el 100% de 
les seves necessitats energètiques 
amb recursos propis a base de bio-
gàs procedent de fangs del procés 
de depuració de les aigües, i ener-
gia solar a través de plaques solars 
amb un balanç zero de dependència 
energètica i emissions de CO2.
  La innovació és la clau per aug-
mentar la resiliència de les ciutats 
enfront dels efectes del canvi climà-
tic. En aquest sentit, Agbar desen-
volupa la xarxa Dinapsis [imatge 

instal·lacions siguin autosuficients. 
A més, la companyia complemen-
ta el seu consum amb la compra 
d’energia verda: més de 160 milions 
de kWh/any. D’aquesta manera, es 
manté el compromís d’utilitzar ener-
gies netes i s’aconsegueix reduir 
41.458 tones de CO2 a l’any, l’equi-
valent a una població de 82.916 ar-
bres autòctons mediterranis.
  Des del compromís amb l’entorn, 
la seva estratègia de reducció de la 
petjada de carboni implica també la 
progressiva implantació del vehicle 
elèctric a la flota. A més, es pro-
mouen accions dirigides a millorar 
l’eficiència energètica de les seves 
instal·lacions, com el desplegament 
d’un pla d’auditories energètiques, 
l’aposta per la innovació i la digita-
lització, i el desenvolupament d’una 
plataforma d’indicadors ambientals. 

Aposta per la circularitat i la 

innovació

Agbar treballa per augmentar la 
resiliència dels sistemes d'aigua 
davant d'escenaris de sequeres i 
fenòmens de pluja torrencial més 
freqüents i extrems. La reutilització 
de l’aigua és clau per avançar en 
aquest sentit. Tornar a utilitzar l'ai-
gua, un cop tractada, és la manera 
més sostenible d’avançar cap a una 
economia circular, en què no es perd 
res i se li dona una segona vida, al-
hora que es redueix la pressió sobre 
les fonts naturals i es preserven els 
ecosistemes. La companyia és cap-
davantera en la regeneració d’aigua 
i fa possible una gestió eficaç, sos-
tenible i mediambientalment res-
ponsable. Un cop regenerada, es pot 
retornar en condicions òptimes al 
medi per començar de nou el cicle 

superior] per aportar solucions digi-
tals de referència per a la transfor-
mació digital de la gestió de l'aigua 
i la salut ambiental dels territoris. 
Aquesta és una eina que la compa- 
nyia posa a disposició d’administra-
cions públiques per al monitoratge 
d’indicadors ambientals i la presa 
de decisions a partir d’aquestes da-
des obertes per tal de desenvolupar 
de ciutats intel·ligents, resilients i 
verdes. Així mateix, impulsa la im-
plantació d'infraestructures verdes 
mitjançant solucions basades en la 
natura, per tal de preservar la bio-
diversitat i els ecosistemes, tant en 
entorns urbans com rurals.
    L’estratègia sostenible d’Agbar de- 
mostra la seva capacitat per a la 
transformació social, ecològica i 
digital, amb l’objectiu de preservar 
el medi ambient, contribuir a miti-
gar els efectes del canvi climàtic i, 
en definitiva, garantir el benestar de 
les persones. Abordar, des de les 
aliances, el repte urgent del canvi 
climàtic és una urgència i un deure 
compartit. i

Davant les conseqüències de l’emergència climàtica, Agbar impulsa solucions innovadores 
per avançar en la transformació ecològica i gestionar de forma sostenible els recursos

La regeneració de l’aigua  

permet donar una segona 

vida a un recurs escàs amb 

nous usos i redueix la pressió 

sobre les fonts naturals
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MONTORNÈS DEL VALLÈS. Álex Jimé-
nez serà el candidat a l’Alcaldia de 
Montornès del Vallès a les elecci-
ons municipals de 2023. Jiménez, 
qui ja va formar part de la llista del 
partit taronja el 2019, substitui-
rà al capdavant de la candidatura 
l'actual regidora Ángeles Menc-
hén, que ha estat la cap de llista des 
dels comicis de 2011.

Aquest és el nom que ha triat 
l'agrupació de Mollet –a la qual 
pertany Montornès–, i que ha es-
tat validat pel comitè autonòmic 
del partit, després que Menchén 
hagi demanat el relleu. Tant el 
partit com el candidat reconeixen 
la tasca de l'encara regidora de Cs 
en tots aquests anys al Consistori. 
"Ha fet una oposició construc-

tiva i ha demostrat que som 

un partit útil al municipi", deia 
Jiménez durant la presentació a 
la premsa de la seva candidatura 
dimecres, una roda de premsa que 
comptava amb la presència del di-
putat de Cs al Parlament de Catalu-

nya, Matías Alonso.
Jiménez, de 35 anys i nascut a 

Viladecans, fa vuit anys que viu –i 
dotze que hi treballa– a Montor-
nès, on ha format la seva família. 
Treballa a l'empresa química Ri-
cardo Molina al departament de 
mostres i com a encarregat de ma-

gatzem. Fa sis anys que es va afi-
liar a Ciutadans i en les eleccions 
de 2019 va ser el número 3 de la 
candidatura taronja a Montornès.

Jiménez assegurava que el seu 
objectiu és “continuar fent políti-

ques útils i liberals, d'interessos 

comuns, amb propostes que facin 

MONTORNÈS. El Departament de Joventut de 
l'Ajuntament de Montornès ha posat en marxa 
la campanya dels pressupostos participatius 
Kosmos 2023, que serveix perquè el veïnat 
d’entre 12 i 30 anys esculli la majoria de les 
activitats juvenils de l’any que ve. En aquesta 
cinquena edició dels Kosmos, l'Ajuntament 
manté la dotació de 45.000 euros, dels quals 
25.000 euros es destinaran a activitats genèri-
ques, 5.000 euros a projectes solidaris i 15.000 
euros a inversions a l’espai públic.

El termini per presentar activitats als pres-
supostos joves Kosmos 2023 finalitzarà el 7 
de novembre. Com a novetat, se celebraran 

dues Assemblees Joves per triar les activitats 
que arribin a la fase de votació: una el 18 de 
novembre, a les 20.30 h al Teatre Margarida 
Xirgu, per a majors de 18 anys; i una altra el 
20 de novembre, a les 18 h a la Carpa Poliva-
lent El Sorralet, per a joves de 12 a 17 anys.

D'altra banda, el Departament de Parti-
cipació Ciutadana ha posat en marxa la 1a 
edició del +30 Kosmos, perquè els majors 30 
anys facin propostes a realitzar al municipi. 
L’Ajuntament destinarà un total de 20.000 
€ a dur a terme les iniciatives que rebin més 
suport durant l’assemblea que se celebrarà el 
12 de novembre al Teatre Margarida Xirgu.  

MUNICIPALS 2023  EL NOU CAP DE LLISTA SUBSTITUEIX AL CAPDAVANT DEL PARTIT TARONJA LA VETERANA ÁNGELES MENCHÉN

CIUTADANIA  EN MARXA DOS PROCESSOS PARTICIPATIUS A MONTORNÈS 

ECONOMIA SOCIAL

Álex Jiménez serà el candidat 
de Cs a l'Alcaldia de Montornès

65.000 euros per a propostes 
de joves i de majors de 30

L.O.M.

PRESENTACIÓ  Jiménez, al centre de la imatge, amb membres del partit

front a les necessitats presents i 

futures i demostrar que som al-

ternativa de govern”. L'alcaldable 
remarcava que enguany el municipi 
ha patit “vandalisme, incendis en 

naus, cotxes i contenidors” i anun-
ciava que bona part de les seves po-
lítiques aniran destinades a millorar 
la seguretat de Montornès.

Per la seva part, el diputat libe-
ral Matías Alonso donava suport 
a Jiménez com a candidat perquè 
el partit pretén “continuar sent 

la veu de milers de ciutadans de 

Montornès que volen una política 

realista, que toqui de peus a terra 

i que fugi del populisme”. Segons 
Matías, el partit aspira "com a mí-

nim" a mantenir la representació a 
l'Ajuntament, on actualment tenen 
un regidor, però es marca com a 
objectiu augmentar aquesta repre-
sentativitat perquè "volem influir 

en les polítiques del municipi i 

obrir els horitzons més enllà dels 

partits d'esquerres que han go-

vernat al poble".  

El candidat es marca com a
objectiu "continuar fent

polítiques útils i liberals, 
d'interessos comuns"

AJUNTAMENT MONTORNÈS

DIPLOMES Reconeixement als joves que van proposar projectes duts a terme pel Kosmos

MONTORNÈS. Entre el 4 i el 12 de 
novembre, Montornès acollirà la 
5a Fira de l'Economia Social i Soli-
dària (FESS), que amb el lema Cui-

dem-nos per poder cuidar, situarà 
les cures com a eix central de les 
activitats que són gratuïtes amb 
inscripció prèvia. La fira vol donar 
visibilitat a iniciatives i projectes 
comunitaris que tenen com a ob-
jectiu millorar la qualitat de vida 
de les persones. El programa inclou 
una sessió el 4 de novembre a Can 
Saurina sobre la importància de les 
cures en l’àmbit de les organitza-
cions i l’entorn laboral, a càrrec de 
la cooperativa Fil a l’agulla. Els dis-
sabtes 5 i 12 de novembre hi haurà 
un taller d’autocura per a dones 
que fan cures al Casal de Cultura 
amb la cooperativa Mujeres Pa’lan-
te. Diumenge, 6 de novembre, es 
farà una matinal dedicada al treball 
de cures i els recursos disponibles 
per a famílies amb membres amb 
diversitat funcional al Centre Infan-
til Pintor Mir. 

Les cures tornen a 
centrar la Fira de 
l'economia social 
i solidària
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Sabíeu que la Generalitat elabora 

un índex de referència de preus 

de lloguer que el propietari ha de 

proporcionar al llogater? Coneixeu 

la Llei 24/2015 que dona dret a 

les famílies vulnerables a tenir un 

lloguer social? Teniu dificultats 
per recuperar la vostra fiança? Per 
tenir resposta a aquestes i altres 

preguntes, l’Agència Catalana del 

Consum ha endegat una campa- 

nya informativa que té com a ob-

jectiu que les persones consumi-

dores coneguin els seus drets en 

matèria d’accés a un habitatge de 

lloguer.

L’accés a l’habitatge és un dret fo-
namental, per això, des de l'Agència 
Catalana del Consum es vetlla  per 
defensar-lo en el marc de les re-
lacions de consum, és a dir, quan 
d'una banda hi ha una persona con-
sumidora i de l'altra una empresa o 
professional. L’empoderament ciu-
tadà i l’accés a tota la informació 
és bàsic per afrontar la necessitat 
de tenir un habitatge i per evitar ser 
víctima d’abusos o il·legalitats que 
es produeixen en aquest àmbit.

En aquest sentit, la inspecció de 
consum realitza controls per detec-
tar possibles incompliments de la 
normativa de protecció de les per-
sones consumidores i, quan escau, 
s’apliquen sancions per corregir les 
males pràctiques del mercat.

A més, en els casos de contractes 
de lloguer signats amb una empre-
sa –no entre particulars–, si sorgeix 
qualsevol desavinença, podeu re-

clamar per la via de Consum.

Transparència: índex de 

referència de preus

Si busqueu un habitatge de lloguer 
per viure-hi de manera habitual, heu 
de saber que la Generalitat de Cata-
lunya, amb l’objectiu d’introduir ma-
jor transparència en el mercat del 
lloguer d’habitatge, elabora un índex 
de referència de preus de lloguer en 
aquells municipis que ofereixen da-
des, que permet conèixer una esti-
mació del preu mitjà del metre qua-
drat de lloguer d’un habitatge ubicat 
en una zona i amb unes caracterís-
tiques concretes.

L'ACCÉS A L'HABITATGE 
ÉS UN DRET FONAMENTAL

> L'AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM ENDEGA UNA CAMPANYA PER INFORMAR DELS DRETS DE LES PERSONES QUE VIUEN DE LLOGUER 

+ Per a més informació consulteu el web consum.gencat.cat

OBLIGACIÓ D'OFERIR LLOGUER SOCIAL A FAMÍLIES VULNERABLES 
Sovint, les persones consumidores desconeixen 

quins drets tenen en matèria d’habitatge. Així, per 

exemple, heu de saber que, si us trobeu en risc de 

perdre el vostre habitatge, podeu tenir dret a un llo-

guer social. La Llei 24/2015 de mesures urgents per 

a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, va 

originar la figura del lloguer social obligatori per a 
famílies o persones en situació de risc d'exclusió re-

sidencial, en funció del seu nivell d’ingressos. 
   Per tant, els propietaris d’habitatge que tinguin la 
consideració de grans tenidors o aquells que adqui-

Un cartell de reclam immobiliari en un habitatge del Vallès Oriental · FOTO: ARXIU / DIARI SOM
La Generalitat elabora 
un índex de referència 
de preus de lloguer 
que el propietari ha de 
proporcionar al llogater

Un altre perjudici recurrent que pot 
patir el llogater/a, és el cobrament 
indegut d’honoraris o despeses de 
gestió immobiliària. En aquest cas 
cal recordar que, si l’habitatge de 
lloguer és propietat d’una empresa, 
la llei l’obliga a fer-se càrrec de les 
despeses de gestió i formalització 
del contracte.

També són una font de conflicte les 
dificultats per recuperar la fiança, 
tot i que, per llei, l’arrendador només 
us pot restar de la fiança la quanti-
tat corresponent a la reparació dels 
danys o els desperfectes de l’habi-
tatge que hàgiu provocat.

Sempre que hi hagi la intervenció 
d’una empresa o un professional del 
sector del lloguer d’habitatges, po-
deu denunciar qualsevol incompli-
ment d’aquestes obligacions legals 
omplint el formulari web de denún-

cia de l'Agència Catalana del Con-
sum, perquè s’investiguin els fets.i

reixin un habitatge fruit d’acord de compensació o 
dació en pagament, tenen l’obligació de fer una ofer-
ta de lloguer social a les persones o unitats familiars 

en situació de vulnerabilitat econòmica, encara que 
no disposin de contracte d’arrendament o d’hipote-

ca, segons preveu la Llei 1/2022.

   A més, els contractes de lloguer social s'han de 

renovar obligatòriament si, una vegada finalitzada la 
seva durada màxima, els ocupants de l'habitatge en-

cara es troben dins els paràmetres legals d'exclusió 
residencial.

Per tant, sempre que un habitatge es 
trobi en un dels municipis amb ín-
dex de referència de preus de lloguer  
–actualment 137 poblacions–, la 
part arrendadora us ha de propor-
cionar informació dels preus de re-
ferència en funció del municipi o la 
zona, tant en les ofertes i la publici-
tat com en els contractes. 

Podeu consultar la informació sobre 
l'índex i el llistat de municipis que en 
disposen en el web de l'Agència de 

l'Habitatge de Catalunya.

Com denunciar incompliments per 

part d’empreses o professionals

La casuística de problemes que te-
nen lloc en el sector del lloguer de 
l’habitatge és molt extensa, variada 
i canviant. És per això que són ne-
cessàries campanyes informatives 
com les que duu a terme l’Agència 
Catalana del Consum.

Un exemple d’aquests problemes és 
la negativa a facilitar les condicions 
del contracte abans de la signatura 
per part de l’empresa o professional 
arrendador. Abans de signar el con-
tracte de lloguer, teniu dret a rebre 
informació suficient sobre la des-
cripció i condicions de l'habitatge, 
el preu total de la renda i la forma 
d'actualització del preu, el termini de 
l'arrendament i la fiança. 
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Els Ajuntaments baixvallesans han començat a aprovar les ordenances 

municipals per a 2023, un any que es perfila complicat donada la tendència 

inflacionista i l'encariment del preu del diner. A Mollet, la contenció fiscal ha 

estat la línia a seguir amb augments puntuals molt allunyats del 9% de l'IPC 

previst. Certament, els increments en les taxes, impostos i preus públics 

–que suposen gran part dels ingressos de l'Ajuntament– són menors que 

la inflació creixent i l'IPC anual i, per tant, no cobreix l'augment de costos 

de l'administració, sobretot en el capítol de personal i en l'increment de les 

despeses de subministraments i dels preus de materials. Repercutir l'augment 

total de costos a la ciutadania tensaria massa l'economia de les llars però 

obligarà el govern local a fer equilibris pressupostaris i a triar molt bé on 

destinar els recursos en un any incert i, també, electoral.

EQUILIBRIS PRESSUPOSTARIS

Editorial

1 d'Octubre es commemorava el 

Dia Mundial de la Gent Gran, acte 

que s'efectua des de 1990 per part 

de l'ONU amb la finalitat de consci-

enciar al públic en general, de totes les edats, 

sobre temes relacionats amb l'envelliment i el 

lloc que ocupen les persones grans en la nostra 

societat. En dies com aquests, la majoria de les 

referències que es fan són al voltant de mitjans 

i estructures (drets, lleis, normes, inversions, 

etc.) Però crec que ens oblidem d'una cosa molt 

important, i és que abans de tot som persones 

i desitgem una referència més personal i ínti-

ma, aplicable tant a nosaltres, com als mitjans 

i estructures, que és el bon tracte.

I quin és el seu significat? El bon tracte és el 

resultat de respectar la dignitat i els drets de les 

persones. Consisteix a establir relacions satis-

factòries que estan basades en la consideració, 

l'empatia, el reconeixement mutu i la igualtat. 

El bon tracte no consisteix únicament a rebre; 

El bon tracte a la gent gran
perquè les relacions siguin equilibrades és ne-

cessari que totes les persones implicades (gent 

gran, família, professionals, polítics, autoritats) 

aportin i que se'ls doni l'oportunitat de contri-

buir en aquesta relació. El bon tracte fomenta 

i respecta que les persones grans prenguin les 

seves pròpies decisions i puguin disposar de la 

informació que necessiten per a això. S'ha de 

respectar la seva voluntat i preferències per 

a ser partícips de la seva vida; puguin gaudir 

d'un envelliment saludable i actiu en un entorn 

on es fomenti la vida independent, l'autonomia 

personal i la participació social, proporcionant 

els suports necessaris per a això; tinguin una 

vida segura, sense violència, abusos o aban-

dó; puguin protegir la seva salut a través del 

benestar físic, mental i social per a garantir la 

qualitat de vida; puguin aprendre i formar-se 

al llarg de tota la vida, i puguin accedir a la jus-

tícia quan ho necessitin i es tingui en compte 

la seva situació i circumstàncies personals en 

tot el procés.

Aquest és l’objectiu de la nova secretaria de 

la Gent Gran que hem creat a ERC de Mollet, 

treballar pel bon tracte en tots els seus ves-

sants. Des d’ERC de Mollet desitgem i treba-

llem perquè la nostra ciutat es converteixi en 

una ciutat amigable amb les persones grans.

L'

RAMON
PAGÈS

Secretari de la Gent Gran 

d’ERC Mollet

l servei de biblioteca és una peça 

angular de la política cultural d’una 

ciutat. Avui, arreu, aquests serveis 

s’estan redimensionant per millo-

rar les complementarietats entre 

l’educació i la cultura. Mentrestant, a Mollet el 

govern del PSC ha decidit canviar el nom de la 

biblioteca i posar-li Biblioteca Can Mulà – Jordi 

Solé Tura. Un bon nom per una mala opció.

La Biblioteca Can Mulà – Jordi Solé Tura 

està molt per sota del que defineixen els es-

tàndards d’aquests serveis, per una ciutat de 

50.000 habitants, ja que disposa de només 933 m² de superfície útil, 1.010 m² de super-
fície construïda, quan aquests estàndards són de 2.550 m² de superfície útil, 3.315 m² de su-
perfície construïda. La Biblioteca Can Mulà - 

Jordi Solé Tura es queda força petita per oferir 

un bon servei a la ciutadania de Mollet.

El 2010, el govern del PSC anunciava la cons-trucció d’una nova biblioteca. Més de 3.000 m², 
3 plantes, 46 punts de consulta en línia i 350 

punts de lectura. Una infraestructura munici-

La biblioteca canvia de nom 
pal moderna, sostenible i amb les darreres tec-

nologies. Un equipament que mai va ser. Era 

una bona oportunitat per a la Biblioteca Jordi 

Solé Tura, i 12 anys després, ha esdevingut un 

projecte oblidat i una oportunitat perduda.

Les biblioteques són equipaments culturals 

de primer ordre, que ens obren les portes a la 

informació i el coneixement: aprenem, desco-

brim, coneixem i compartim aquest coneixe-

ment. Desperten el nostre pensament crític i 

juguen un paper clau en el desenvolupament 

personal. Promouen la igualtat d’oportunitats. 

Són molt més que un espai de lectura.

A Junts Mollet creiem en la cultura i no farem 

una política cultural d’aparador. Creiem en el 

paper cabdal que una nova biblioteca ha de te-

nir per atendre les necessitats culturals i edu-

catives de la ciutat, per garantir la convivència, 

els drets i la seguretat de tothom. Afavorir la 

participació de la gent, perquè en aquests equi-

paments han de passar coses. Facilitar l’apre-

nentatge lingüístic per afavorir el desenvolu-

pament social i personal. Disposar d’espais 

que generin la interacció de les arts escèniques 

i musicals, que permetin la vertebració de pro-

jectes socials, comunitaris i culturals. La gent 

de Mollet mereix aquest equipament, perquè 

cal fer i estendre la política cultural a tothom i 

Junts Mollet treballa per fer-lo possible.

E

CARME
OLARIA

Junts per Catalunya a Mollet

L'espantall del terrorisme que es

combat és el revers perfecte de

la tolerància vers el feixisme que 

campa tranquil·lament

urant el mateix dia, em vaig as-

sabentar de l’anunci de la cele-

bració d’un acte d’un partit d’ul-

tradreta a Mollet i de la denúncia 

d’Alerta Solidària de vulneracions de garan-

ties processals a la instrucció seguida contra 

veïns nostres per la delirant imputació de 

terrorisme en el marc de l’operació Judas. 

Com sempre cal insistir, la lectura de notíci-

es una al costat de l’altra permet reconstruir 

el context interpretatiu i entendre-les millor 

que si s’aborden per separat.

No és sorprenent aquesta instantània de 

la realitat política actual, però en tot cas sí 

que ho és l’explicació o la justificació que 

se’n fa. El fet que el franquisme i la ultra-

dreta estiguin tan vius i que puguin apro-

fitar-se dels recursos de la societat que 

combaten per expandir el seu discurs d’odi 

i excloent no s’explica només per la seva 

perseverança natural. Més enllà de l’espú-

ria i negligent premissa que afirma que l’in-

dependentisme –i per què no, el republica-

nisme- desperta i provoca el franquisme, 

és evident que culpar els altres i el discurs 

excloent no només s’ha normalitzat, sinó 

que ha tingut capacitat per sobreeixir el 

seu espai natural i adoptar formes com el 

feminisme transexcloent o la imputació au-

tomàtica de delictes a la immigració jove 

i pobra, per posar-ne exemples. Fins i tot 

aquest context ha permès revalorar con-

ceptes com “fatxa” perquè esdevinguin eti-

quetes d’orgull i divises que es branden en 

D

CROADES, ESPANTALLS 

I PROCLAMES BUIDES

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

algunes croades.

La idea franquista de croada era una 

bona eina per a cohesionar el bàndol i fer 

passar per una defensa pròpia davant l’al-

tre el que en veritat seria el manteniment 

de l’statu quo i, fins i tot, la regressió soci-

al. Si gran part d’un poder judicial ancorat 

en el passat confon deliberadament statu 

quo amb justícia sota la llosa d’una pau 

social que beneficia els poderosos de sem-

pre, no és d’estranyar que proveeixi els 

malfactors que una croada necessita per a 

combatre: els independentistes, que sem-

pre volen capgirar les regles del joc. Per 

això s’ha banalitzat la idea de terrorisme 

fins a un extrem insostenible, per a poder 

bastir un estat d’excepció processal exprés 

per a respondre penalment a un problema 

polític. Al seu torn, aquest espantall del 

terrorisme que es combat és el revers per-

fecte de la tolerància vers el feixisme que 

campa tranquil·lament.

Per això totes dues notícies són nefas-

tes i denoten que la mirada política s’ha 

tornat molt estreta. El soroll i la proclama 

buida han desplaçat els projectes que po-

drien engrescar i transformar la societat, i 

en lloc de combatre el feixisme, se’l tolera. 

Agonitzem per desjudicialitzar la política, 

quan el que cal és una política que ho cap-

giri tot, fins i tot la justícia.
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ESPORTS

Nou premi per Alèxia PutellasVisita del president de la FCF al Germans Gonzalvo
Alèxia Putellas va recollir dilluns el premi MVP 

de la Gala del Futbol Femení, impulsada pel 

diari Mundo Deportivo. El guardó distingeix a 

la millor jugadora europea de l'any i és el segon 

cop que la molletana el guanya.

El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, 

va visitar dilluns les instal·lacions del CF Mollet UE, en un moment 

d'inestabilitat per l'òrgan federatiu. Soteras i la seva junta directiva 

van mantenir una reunió amb representants del club molletà, 

encapçalats pel seu president Jordi Candela.

Lorena Romero no va poder acabar el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. La 

molletana i el seu pilot Micky Labarias van patir un accident a l'especial SS10 

del ral·li, celebrada entre Querol i Les Pobles el dissabte al matí. L'accident va 

posar punt final a la seva participació en la cita mundialista, pels danys causats 

al seu Peugeot 208 Rally4.

Creu per Lorena Romero al Rally Catalunya

MOTOR | Ral·li  VA TENIR UN ACCIDENT A LA 10a ESPECIAL
ÓSCAR PÉREZ

El Recanvis Gaudí Mollet 
va a per la tercera victòria
MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

afronta una nova jornada amb 

l'objectiu de sumar la tercera vic-

tòria a la lliga. El balanç actual dels 

de Josep Maria Marsà és de 2-2 i 

buscaran trencar-lo a favor contra 

el Fibwi Palma, el dissabte a les 18 

h al Plana Lledó.

Els de Mollet van caure a la dar-

rera jornada a la pista del CB Beni-

carló per només set punts (72-65). 

Les nombroses baixes dels molle-

tans van condicionar aquell par-

tit i s'espera que es redueixin per 

aquesta setmana. 

El Recanvis Gaudí Mollet tindrà 

davant un rival en la seva mateixa 

situació, dues victòries i dues der-

rotes. Les expectatives del Fibwi 

Palma són, en principi, més altes 

que les del Mollet, però els del 

Plana Lledó ja han demostrat que 

poden competir i ser un equip dur 

pels millors de la categoria. 

BÀSQUET | LEB Plata  EL CONJUNT MOLLETÀ REP EL FIBWI PALMA

Els sèniors del Mollet HC 

comencen amb bon peu la

lliga a les noves divisions

MOLLET. Els dos conjunts sèniors 

del Mollet HC estan realitzant un 

bon inici de temporada a les no-

ves categories. El femení ocupa la 

quarta posició, mentre que el mas-

culí és segon al seu grup.

L'equip femení començava el 

curs amb un repte difícil com és la 

Nacional Catalana, la tercera divi-

sió a l'escala de l'hoquei patins na-

cional. El seu inici és prou bo, amb 

dues victòries contra CP Manlleu i 

CP Voltregà i dues derrotes contra 

CH Mataró i CP Vilanova. Aquesta 

última va ser el passat dissabte, 

quan les jugadores molletanes 

van encaixar un dur 7-0. Tot i això, 

l'entrenador de l'equip Rafa Trillo 

no es desanima: "Vam pagar la 

novatada, però vam jugar de tu 

a tu a un equip superior. Hem 

de seguir amb un plantejament 

similar però trobant noves so-

lucions".

Trillo fa una valoració positi-

va de l'inici de lliga, ja que porten 

"la meitat de punts possibles". 

El tècnic reconeix que esperaven 

"fer-ho pitjor" perquè hi ha "molt 

nivell" a la divisió. Tot i això, el 

preparador segueix tenint clar el 

seu objectiu: "Quedar entre les 

quatre primeres perquè ens 

asseguraríem la permanència". 

Una meta que de moment complei-

xen, ja que són quartes a la classi-

ficació, un punt per sobre del CP 

Voltregà.

Derbi clau pel masculí
Pel que fa al sènior masculí del Mo-

llet HC, el seu inici de temporada 

a Primera Catalana ha estat enca-

ra millor. Els d'Eloi Gaspar porten 

tres victòries (CH Santa Perpètua, 

CP Centelles i CHP Sant Feliu) i no-

més una derrota (HC Sentmenat). 

Aquests bons resultats els situen 

segons a només un punt del líder, 

el CH Caldes.

Precisament, els caldencs seran 

els propers rivals dels molletans, 

en un enfrontament que serà clau 

pel futur del grup. El Mollet arriba 

en bona forma, després de gua-

nyar la setmana passada per 11-5 

al CHP Sant Feliu. El duel pel pri-

mer lloc serà el dissabte a les 11 h 

al Pavelló Torre Roja de Caldes de 

Montbui. SERGI CASANOVAS

HOQUEI PATINS  ELS DOS EQUIPS ESTAN ENTRE ELS QUATRE PRIMERS DEL SEUS RESPECTIUS GRUPS

UN GRAN REPTE El sènior femení està fent un bon paper a Nacional Catalana

MOLLET HC
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La Marxa Popular arriba a la 
30a edició aquest diumenge

MONTORNÈS. La Marxa Popular tor-

na aquest diumenge amb una edi-

ció especial, la trentena. Tot i això, 

la jornada del CA Montornès no 

tindrà grans novetats i mantindrà 

la fórmula estrenada l'any passat.

La marxa mantindrà els dos re-

correguts habituals, el curt de 8 km 

i el llarg de 14 km, tots dos amb inici 

a La Bòbila. Igual que l'any passat, 

la caminada començarà en direcció 

al carrer de Francesc Layret, evi-

tant així passar pel centre del muni-

cipi. També es mantindrà la sortida 

oberta, que permetrà als partici-

pants iniciar la marxa en qualsevol 

moment entre les 8 h i les 9 h.

El secretari tècnic del CA Mon-

tornès, Alfredo Acevedo, afirma 

que han mantingut les novetats 

de l'any passat per "massificar 

menys el recorregut i el centre 

del poble". Acevedo declara que 

les valoracions l'any passat van 

ser bones: "A la gent li va agradar 

molt la sortida oberta".

1.700 participants
Aquest any, el CA Montornès ha 

posat 1.400 dorsals a la venda, 

dels quals esperen "vendre tots". 

Tot i això, el total de participants 

en la marxa serà d'un màxim de 

1.700, ja que el club se'n reserva 

300 per als seus socis i atletes.

El secretari tècnic reconeix que 

amb l'aturada de dos anys no han 

preparat "res especial" per la 

30a edició de la marxa, més enllà 

d'augmentar el nombre de sorte-

jos: "Aquest any tenim 40 lots 

per sortejar, més que altres 

cops".  sergi casanovas

MUNTANYISME  LA CITA ANUAL DEL CA MONTORNÈS MANTÉ LES NOVETATS DE L'ANY PASSAT

PER LA NATURA Els participants recorreran els camins de la Serralada Litoral

aj. montornès

Dotze medalles per al Club 
Karate Montornès a casa
MONTORNÈS. El Club Karate Mon-

tornès es va penjar dotze medalles 

al Campionat de Catalunya Cadet, 

Júnior i Sub 21, que el mateix club 

va organitzar fa uns dies al pave-

lló de Les Vernedes. Sis ors, qua-

tre plates i dos bronzes va ser el 

balanç del club montornesenc da-

vant el públic local.

Les sis primeres posicions acon-

seguides pels karatekes del club 

montornesenc es van repartir 

entre kata i kumite. Helena Ortiz 

i Mara Hernández les van obte-

nir en kata; Judith Anguera i Llu-

na Herrera ho van fer en kumite; 

mentre que Isaac López va pen-

jar-se la medalla d'or en les dues 

modalitats.

El Campionat de Catalunya Ca-

det, Júnior i Sub21 va reunir els 

millors karatekes juvenils de Cata-

lunya. El pavelló de Les Vernedes 

va comptar amb fins a sis tatamis 

que van acollir 6 categories de 

kata i 28 de kumite. 

KARATE  EL CLUB VA ACOLLIR UN CAMPIONAT DE CATALUNYA

AMFITRIONS Els karatekes van poder competir al seu pavelló i amb la seva afició

ck montornès
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El CF Mollet UE no surt
de l'última posició
MOLLET. El CF Mollet UE segueix 

sense conèixer la victòria aquesta 

temporada. Els molletans van su-

mar el seu segon empat del curs 

en el partit contra la UE Vic, que 

va acabar amb 1-1 al marcador. El 

partit va estar marcat per múlti-

ples oportunitats a les dues àrees, 

però finalment va acabar amb un 

empat que no satisfà a cap equip.

El tècnic del CF Mollet UE, David 

Parra, pensa que estan en una dinà-

mica difícil: "Estem en un moment 
que no acaba d'entrar. Però quan 
arribi la victòria pujarem, per-
què estem treballant molt bé".

Tot i el punt sumat, el CF Mollet 

UE es manté en els llocs de descens 

amb 2 punts. El següent rival serà 

el CF Lloret, el dissabte a les 16 h. 

David Parra afronta amb respecte 

el partit: "És un equip molt com-
plicat que l'any passat va que-
dar segon".  sergi casanovas

FUTBOL | Primera Catalana L'EQUIP VA EMPATAR AMB LA UE VIC

SEGON EMPAT Els molletans no van poder sumar el primer triomf contra la UE Vic

s.c.

Triomf patit del CF Martorelles 
contra el CD Montornés Norte

MONTORNÈS / MARTORELLES. El CF Mar-

torelles va superar en un partit apassio-

nant al CD Montornés Norte. Els marto-

rellesencs van aconseguir els tres punts 

davant la seva afició per un marcador de 

4-3. El partit va estar marcat per moments, 

amb tres gols dels martorellesencs entre 

el minut 10 i el 20 i dos gols dels de Mon-

tornès a l'inici de la segona part. Brian Qui-

jada va decidir el derbi pels de Martorelles 

amb el gol definitiu al 89.

L'entrenador del CF Martorelles, Víctor 

Toro afirma que ha estat un partit decidit 

per detalls: "El futbol són moments i els 
dos equips els hem aprofitat. A nosal-
tres ens ha tocat la cara de la moneda a 
pilota aturada". Pel que fa al CD Montor-

nés Norte, el tècnic David Cobo creu que el 

seu equip ha merescut guanyar: "Hem ge-
nerat moltes més ocasions que ells, però 
la pilota aturada ha decidit el partit".

El resultat manté al CF Martorelles en 

segona posició, mentre que el CD Montor-

nés Norte se situa cinquè.  s.casanovas

FUTBOL | Tercera Catalana  EL DERBI ES VA DECIDIR AL MINUT 89 EN UN CÒRNER

DERBI TREPIDANT El partit va tenir un festival ofensiu amb set gols i emoció fins al final

s.c.

Daria Kasatkina jugarà 
les Finals de la WTA

MOLLET. La tenista Daria Kasatki-

na, establerta al CT Mollet i entre-

nada pel molletà Carles Martínez, 

s'ha classificat per les Finals de la 

WTA. La competició se celebrarà 

entre el 29 d'octubre i el 7 de no-

vembre a Fort Worth (EUA) i reu-

neix a les 8 millors jugadores del 

món segons el rànquing WTA. 

La jugadora ha acabat com a nú-

mero 8 del rànquing WTA, fet que 

li dona l'última plaça pel torneig.

Daria Kasatkina i el seu entrena-

dor, el molletà Carles Martínez, ja 

estan a Texas preparant el torneig. 

Martínez afirma que les finals eren 

un objectiu molt alt: "A l’inici de la 
temporada era un dels objectius 
més ambiciosos. Ara toca entre-
nar i anem amb moltes ganes 
de fer-ho bé. Per a ella serà tota 
una experiència".

No és el primer cop de l’entre-

nador molletà a les finals, ja que 

va estar l'any 2016 amb Svetlana 

Kuznetsova. 

TENNIS  LA DEL CT MOLLET ÉS VUITENA AL RÀNQUING MUNDIAL

DEL CALDERÍ A TEXAS Daria Kasatkina i Carles Martínez ja estan a Estats Units

carles martínez

ATLETISME

Un equip del CA 
Mollet, campió 
de Catalunya de 
relleus de cros

MOLLET. El CA Mollet va aconseguir 

una medalla d'or al Campionat de 

Catalunya de relleus mixtes de 

cros, celebrats diumenge a Ca-

novelles. L'equip sub 12, format 

per David Escribano, Ivan Garcia, 

Anna Burón i Aroa Zapata, va as-

solir la primera posició amb una 

marca de 8:24 minuts, 25 segons 

per sobre del segon classificat. El 

campionat català va comptar amb 

més equips del club molletà. Fins a 

7 conjunts van participar en les di-

verses categories de la competició.

La jornada també va acollir el 

Cros de Canovelles, la primera pro-

va puntuable per la Lliga Comarcal. 

38 atletes del CA Mollet van parti-

cipar individualment a les curses, 

aocnseguint 5 podis. Alejandra 

Martínez va ser primera a la cate-

goria menuts; mentre que Daniela 

Escribano i Biel Crivillers van ser 

segons a sub 8 i sub 12 respectiva-

ment. Finalment, Sergio Martínez 

i Víctor Guillén van penjar-se el 

bronze en sub 12 i sub 14. 
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Playback al Mercat VellEl Cicle Gaudí porta 'Toscana' a Montbarri
L'entitat local La Dècada de los 60 

protagonitzarà el pròxim dimecres 2 de 

novembre una nova actuació. Com és habitual, 

faran un espectacle de playback. Tot plegat 

tindrà lloc a partir de les 17.30 h al Mercat Vell.

El Cicle Gaudí torna a deixar una nova projecció a Montornès. Es 

tracta de Toscana, protagonitzada per Edu Soto, Malena Alterio, 

Francesc Orella i Pau Durà, i dirigida per aquest darrer. Es podrà 

veure diumenge a les 18 h a l'Espai Cultural Montbarri, per 4,5 

€. Els tiquets estan disponibles a entrades.montornes.cat.

MOLLET. Diumenge serà un gran dia casteller. La 

Colla Castellera de Mollet celebrarà la seva tren-

tena diada (a partir de les 12 h). Només això, ja és 

suficient per considerar-lo un dia històric. Però 

els de verd claret, a més, volen commemorar-ho 

en gran i cloure l'any del seu 30è aniversari amb 

la cirereta del pastís: una nova millor actuació 

de la història de la colla –la seva millor actuació 

la van aconseguir fa poc més d'un mes, el passat 

setembre a Torredembarra, on també van poder 

descarregar el seu primer 4 de 7 amb agulla.

Els molletans s'estan preparant per descarre-

gar, per primer cop en els seus 30 anys de vida, 

tres castells de gamma alta de 7 en una mateixa 

diada. Si tot va com està previst, els assistents a 

Prat de la Riba veuran l'entitat local intentant fer 

un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb 

agulla, en aquest ordre. Prèviament faran un pi-

lar baixant les escales de l'església, com marca la 

tradició, i acabaran la 30 diada amb un vano de 

5 –un pilar de 5 flanquejat a banda i banda per 

sengles pilars de 4–.

El president de l'entitat, Ciscu Carvajal, asse-

gura que hi ha "molta confiança" per poder 

aconseguir aquest gran objectiu, però lluny 

d'imposar pressió a la colla, els treu ferro 

abans d'hora: "Si passés alguna cosa, no 

hi ha problema, els castells també ca-

uen", indica.

La Diada molletana arrencarà a les 

11.30 h amb la foto de totes les camises 

verd claret a les escales de l'església, 

seguit del lliurament de la camisa de 

Casteller d'Honor. En l'actuació caste-

llera, també hi actuaran les colles Jove 

de Barcelona i els Escaldats (Caldes de 

Montbui).

Activitats prèvies a la Diada
El programa d'activitats prèvies a la 

Diada ja va arrencar el cap de set-

mana passat amb l'encartellada i ha 

prosseguit aquesta setmana amb els 

assajos preparatoris. Aquest diven-

dres i dissabte, la gresca compartirà 

protagonisme amb el fet casteller.

Avui hi haurà un assaig a Prat de la 

Riba (21 h), seguit d'un espectacle a 

càrrec de l'animador Jaume Barri  al 

Mercat Vell (23.30 h). Dissabte   al matí 

(11.30 h), hi haurà tallers per a infants 

en col·laboració amb Abacus; a les 

19 h serà l'actuació de vigília 

amb els padrins i els fillols dels 

molletans (Castellers 

de Montcada i Ma-

nyacs de Parets); i a 

partir de les 22.30 

h Maceta Sound 

Beat punxaran mú-

sica al Mercat Vell.  

Castells de gamma alta 
de 7, l'objectiu històric

POPULAR ELS CASTELLERS DE MOLLET ENCAREN LA 30a DIADA AMB "CONFIANÇA"

■ Les colles castelleres del Vallès Oriental –Xics de 
Granollers, Castellers de Mollet, Castellers de Caldes i 
Manyacs de Parets– han convocat la primera edició del 
Premi de Recerca de temàtica castellera, una proposta 
inèdita adreçada a estudiants de Batxillerat dels centres 
de la comarca amb l'objectiu "d'acostar el món caste-

ller en tots els vessants als adolescents, buscant fer 

més atractiu i motivador el treball de recerca".

TREBALLS DE RECERCA SOBRE 
EL MÓN DELS CASTELLS

El Fitkam obre 
inscripcions
Les companyies artístiques ha 

poden fer arribar les seves pro-

postes per poder participar en la 

10a edició del Fitkam de Mont-

meló, que serà a l'abril. El termi-

ni està obert fins al divendres 9 

de desembre. Els xous poden 

ser de qualsevol gènere i s'han 

d'adreçar a públic familiar, in-

fantil o juvenil.

TEATRE

'Prepara't per 
follar sopar',
a la Sala Fiveller

Clou la mostra de 
teatre del Segle XX

Els sabadellencs de la Societat 

Coral Recreativa El Ciervo pro-

tagonitzaran diumenge (18 h) la 

darrera obra del cicle de Teatre a 

la Tardor de la Sala Fiveller, Pre-

para't per follar sopar. En Bernat 

aprofita que la seva dona marxa 

de cap de setmana per convidar 

la seva amant. Però una confusió 

de noms convertirà el cap de set-

mana en un greu embolic.

Dissabte (21 h) i diumenge (18 

h) seran les darreres dues obres 

de la mostra de teatre del Segle 

XX d'enguany. Primer serà el 

torn de Maçateatre del Centre 

d'Arbúcies, amb S.O.S, escrita 

per Jordi Ferragut. La cloenda 

anirà de la mà de La Tramoia de 

Vila-Seca, amb Un marit ideal, un 

clàssic del dramaturg irlandès 

Oscar Wilde.

Passejada a Can 

Xec i Can Galvany

Dijous vinent (9.30 h) arribarà 

una nova edició de les camina-

des setmanals Salut, pas a pas

organitzades per l'Ajuntament 

de Montornès. La sortida serà 

per voltar per Can Xec i Can Gal-

vany. El punt de trobada serà a 

les 9.30 h als Jardins de l'Ajunta-

ment. Per participar-hi cal con-

tactar amb la xarxa Cuidem-nos 

Montornès enviant un correu 

electrònic a l’adreça cuidem-

nos@montornes.cat o bé trucant 

al telèfon 667 94 70 51.

PATRIMONI

ART  LA MOSTRA ES PODRÀ VISITAR A LA MARINETA DE MOLLET

Luis Vaquero i Gery 
Escobar inauguren 
'[Es]cultura'

MOLLET. Aquest divendres a les 

19.30 h es presenta a La Marineta 

la mostra col·lectiva [Es]cultura, a 

càrrec de l'artista multidisciplina-

ri molletà Luis Vaquero (Loc) i de 

Gery Escobar, de Santa Maria de 

Palautordera. El treball sobre fusta 

i metall d'aquests dos joves escul-

tors es podrà visitar a la sala molle-

tana fins al 17 de desembre.  
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Kilian Noise actua 
a Can Pantiquet
La banda molletana Kilian No-
ise and Friends of Dark actua 
aquest divendres a les 21.30 h 
al Centre Cívic de Can Pantiquet, 
en un concert programat per 
AMAM sota el nom de Horror 
Live Show. L'entrada per gaudir 
del shock rock dels Kilian Noise 
té un preu de 5 euros.

BREUS

Jordi Moncayo 
canta al Sorralet

Certamen de 
microteatre

29è recital poètic 
de 7 plomes

El músic Jordi Moncayo posarà 
la banda sonora a la tarda del 
darrer diumenge del mes d'oc-
tubre amb un espectacle al Sor-
ralet, emmarcat en les activitats 
del programa del mes de la gent 
gran. A partir de les 18 h oferirà el 
seu espectacle Cançons a la carta.

L’Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre de Montor-
nès ha convocat el concurs de dra-
matúrgia per a microteatre, obert 
per a tots els majors de 16 anys. 
El termini de presentació dels 
guions finalitzarà el 6 de novem-
bre. Es lliuraran 300 € en premis.

L'Associació Cultural 7 Plomes 
realitzarà dissabte el seu 29è re-
cital poètic de tardor. Més de dues 
dotzenes de persones participa-
ran en aquest recital, que com és 
habitual comptarà amb l'acom-
panyament musical al piano a 
càrrec de Carles Iserte. L'entitat 
es va fundar el 1992 i enguany ce-
lebra el seu 30è aniversari.

BAIX VALLÈS. Martorelles es va avan-
çar una setmana als esclats dels pas-
satges del terror, patint una invasió 
alienígena a Carrencà, i Montornès 
s'hi esperarà una setmana més per 
convertir el Satèl·lit en un sanatori 

infernal –dissabte 5, de 19 h a 1 h–.
A la capital del Baix Vallès, ha-

lloween hi té força tirada, i els mo-
lletans i molletanes podran gaudir 
d'un passatge del terror a L'Era a 
càrrec de l'Ajuntament –aquest 

divendres de 18.30 h a 19.30 h–, i 
dimarts de 18 h a 20 h serà el torn 
per a la proposta del Centro Cultural 
Andaluz, al seu local de Can Gomà. 
Amb tot, el principal túnel de Mollet 
tornarà a anar de la mà de la Colla 
Torrada, amb El museu dels Darren, 
que s'ubicarà dilluns de 19 h a 1 h al 
Centre Cívic de Can Pantiquet.

Per la seva banda, el Pavelló 1 de 

Sant Fost es convertirà aquest di-
vendres en un laberint del terror, on 
patir amb un circ ben tenebrós. En 
aquest cas, les entrades –gratuïtes– 
ja estan esgotades des de principis 
de setmana.  

Envaïts de propostes terrorífiques
POPULAR  CAN PANTIQUET I EL SATÈL·LIT ACULLEN DOS DELS PRINCIPALS PASSATGES DEL TERROR DEL BAIX VALLÈS

LLedons i murtrons

A CARRENCÀ  Imatge de la invasió alienígena de dissabte a Martorelles

Filmacions, gags teatrals i la inconfusible música de Queen van fondre's els 
passats 15 i 16 en el primer gran espectacle de l’Associació Cultural Palau 
Dalmanla: Queen Masferrer. En aquest xou que va aplegar unes 650 persones 
en les dues funcions al Margarida Xirgu, Palau Dalmanla va donar a conèixer la 
història de Can Masferrer d’una manera lúdica, passant per l'època romana, l’edat 
mitjana i les èpoques moderna i contemporània. Foto: aj. montornès

Descobrint Masferrer a ritme de Queen

Doble estrena de 'La cata'
MOLLET.  La companyia Mad Beats 
–sorgida a La Tramolla– estrenarà 
dissabte (18 h i 21 h) a Can Gomà el 
seu primer espectacle, La cata. Es 
tracta d'un xou que pretén fer una 
reflexió al voltant de les diferents 
etapes de la vida, des del naixement 
fins a la mort, interpretades com un 
menú degustació, tot plegat, a través 
de la dansa i el teatre.

El director de La Tramolla, Ferran 
Jiménez, explica que "han creat un 

espectacle de dansa, de cos i de 

moviment a través dels llenguat-

ges de les danses urbanes, però 

amb elements de teatre i de dan-

sa-teatre". És un treball d'expres-
sió a partir del cos i del moviment i 

Jiménez ho defineix com "bastant 

experimental".
Els intèrprets –Iraia Álvez, Raúl 

Pernias, Natalia Cabeza, Ainhoa 
Muñoz, Paula Rodríguez i Núria 
Pérez– tenen entre 17 i 19 anys i  són 
alumnes o exalumnes de La Tramo-
lla, i fins i tot n'hi ha alguns que ja són 
professors de l'escola d'arts escèni-
ques de Mollet. La directora de La 

cata és l'Ana Celdrán Acerete.
A banda de l'estrena a Can Gomà, 

la companyia també representarà 
l'obra a la mateixa escola La Tramo-
lla al cicle de Teatre de Prop del pri-
mer semestre del 2023. També pre-
tenen fer voltar el xou per diferents 
sales i poblacions.  

TEATRE  MAD BEATS ACTUARÀ DISSABTE A CAN GOMÀ

n La Colla Morada organitzarà dilluns 
(de 18 h a 20 h) la 5a edició del Castawe-
en. Els participants faran una ruta pas-
sant per les diferents cases voluntàries, 
que els hi repartiran dolços, castanyes o 
qualsevol menjar que considerin.

MORATS ORGANITZA 
EL 5è CASTAWEEN

n Lluny de les festivitats anglosaxones, 
la tradició més nostrada de la castanya-
da es manté amb diferents activitats ar-
reu del territori. En alguns casos, amb un 
toc sardanista. Així serà dilluns a la nit a 
Carrencà, a càrrec de la Joventut Sarda-
nista de Martorelles; i l'endemà a les 17 
h al Mercat Vell de Mollet amb l'actuació 
de la Cobla Jovenívola de Sabadell, or-
ganitzat per Tradicions i Costums.

CASTANYADES
BEN SARDANISTES
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MONTMELÓ. Quim Masferrer torna a 

Montmeló, on ja hi ha actuat en di-

verses ocasions i, entre d'altres, on 

el 2020 va estrenar el seu xou itine-

rant Moltes gràcies. Ara hi escenifica 

Bona Gent, que el mateix artista el 

defineix com “un espectacle únic”. 

Serà el 5 de novembre a les 19 h.

El feliuenc posava un exemple de 

l'essència del seu espectacle en una 

entrevista al SomMollet a l'estiu: "Fa 
uns dies vaig descobrir una pare-
lla que venia al xou per vuitè cop 
i van dir que cada cop que venien 
era diferent". Alhora, considera-

va que el seu espectacle és diferent 

perquè consisteix a "fer teatre des 
del públic cap a l'escenari i no a la 
inversa com és habitualment".

A banda de Bona gent, a la Sala 

Polivalent de Montmeló també s'hi 

podrà gaudir dels següents xous: 

Concerto Tempo d’Umore, de la Cia. 

Ortemis i Nova Orquestra de Cam-

bra de l’Empordà; una gala solidària 

de Pallassos sense fronteres; Ca-

minos, amb Chicuelo; Strafalari, de 

Mag Lari; i Esencial, de Vaivén Circo.

Les entrades es poden adquirir en 

línia a través d'entrapolis o presen-

cialment al Centre Cultural la Tor-

reta, i l'Ajuntament ha ampliat els 

descomptes de la temporada.

Una sala renovada
Durant el mes d’octubre la Sala Po-

livalent del Centre Cultural la Tor-

reta s’està transformant per oferir 

a la ciutadania un espai escènic de 

primer nivell. Les noves grades re-

tràctils milloraran la comoditat i la 

visibilitat dels espectadors per gau-

dir d’espectacles i concerts, alhora 

permetrà mantenir l’essència poli-

valent de la sala amb la possibilitat 

de retirar les grades per crear un 

espai diàfan.

De fet, el divendres 4 de novem-

bre hi haurà una jornada de portes 

obertes a partir de les 18 h perquè la 

ciutadania pugui redescobrir l’espai 

i gaudir d’una tarda de cultura.  

QUIM MASFERRER

Masferrer actuarà amb la 
'bona gent' de Montmeló

ARTS ESCÈNIQUES  SERÀ EL 5 DE NOVEMBRE A LES 19 H

La Unió de Botiguers va tornar a transformar el centre de Montornès en una 

vila medieval, amb decoració que va transportar els visitants a l'època dels 

cavallers. Hi va haver el tradicional mercat de paradetes –amb productes 

artesanals, d'alimentació i complements–; no hi van faltar les activitats 

paral·leles per amenitzar el mercat, i fins i tot es va tornar a retrocedir fins a 

l'Edat Mitjana amb un castell a la plaça de Pau Picasso per a la canalla.

FENT RETROCEDIR 
MONTORNÈS FINS
A L'EDAT MITJANA

POPULAR  LA FIRA MEDIEVAL VA TORNAR A OMPLIR EL CENTRE DE LA VILA EL CAP DE SETMANA
l.o.m.

MONTORNÈS. "Venim del Baix Va-
llès i ens agrada fer soroll". Així 

es presenten concert rere concert 

els Zesc, una banda montornesen-

ca que a finals de setembre treia a 

la llum Impàs final, el seu tercer EP.

Aquest àlbum inclou dues can-

çons, Mai més i Impàs. La primera 

parla d'un adeu, "que és imminent 
i inevitable", apunta en Francesc 

Gil (cantant i guitarrista de Zesc). 

Però tot i tractar un final absolut, 

Gil assegura que li han volgut donar 

un toc positiu amb un "so alegre". 

Impàs és el punt que ve a continu-

ació del comiat i reflexiona sobre el 

fet de viure cada moment. "Hi ha 
vegades que el temps o la vida no 
et permet viure de manera cons-
cient", diu Gil. L'EP ha estat gravat, 

mesclat i masteritzat pel Xavier Na-

dal a l'estudi Binary Emotions Stu-

di, de Parets del Vallès, i és el primer 

treball de Zesc que no és autogravat. 

Actualment la banda la formen la 

martorellesenca Judit M. Gené (veu 

i teclats), el montornesenc Francesc 

Gil (guitarra i veus) i el granollerí 

Olek Yan (bateria).

Premiats al Desconnecta
Amb gairebé un mes de vida, aquest 

ha estat el treball amb el qual han 

aconseguit més repercussió, i, de 

fet, l'han estrenat amb bones noves. 

El passat 15 d'octubre van actuar 

al concurs Desconnecta, del barri 

de Gràcia de Barcelona, i van en-

dur-se'n l'Enna Jove, un guardó que 

es lliura al grup juvenil que el jurat 

considera que pot encarar una tra-

jectòria musical potent. Una de les 

recompenses és actuar a les Festes 

de Gràcia 2023, un fet que a Zesc els 

fa "molta il·lusió" i diuen: "És una 
proposta que encara no hem tin-
gut la sort de gaudir a les festes 
majors de Montornès i que espe-
rem que aviat sigui possible".  

MÚSICA  ACTUARAN A LES FESTES DE GRÀCIA DESPRÉS D'HAVER GUANYAT UN PREMI DESCONNECTA

'T'estimo', nova cançó del 
futur disc de Marta Shanti
MONTMELÓ.  La cantautora mont-

melonina Marta Shanti publicava 

el passat 30 de setembre una nova 

cançó, T'estimo, una de les peces 

més personals de l'artista, dedica-

da a la seva parella.

Shanti va estrenar el tema amb 

una versió en acústic, acompanya-

da del Dídac Santisteban a la gui-

tarra i Nil Gascón a la percussió. 

T'estimo es va presentar amb un 

videoclip íntim, gravat a la casa 

natal de la cantant a Montmeló. A 

més, T'estimo serà un dels temes 

que compondran On comença el 

camí, el primer disc de l'artista, 

que es publicarà el març de 2023.

Premi del públic al Delayta'ns
D'altra banda, dissabte Shanti va 

actuar al festival Delayta'ns, de Pre-

mià de Mar, on va endur-se el premi 

del públic. A més, el passat diumen-

ge 16 d'octubre també va actuar a la 

gala de lliurament del premi Santi-

ago Rusiñol a Madrid, organitzada 

pel Cercle Català a la Sala Espriu.  

MÚSICA  L'ÀLBUM ES PUBLICARÀ EL PRÒXIM MES DE MARÇ

m.s.

MARTA SHANTI I DÍDAC SANTISTEBAN

estel ibars

ELS TRES MEMBRES DE ZESC

'Impàs final', tercer EP de Zesc

dissabte 29

diumenge 30

divendres 28

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

Continuarem amb aquesta 

atípica situació, amb tem-

peratures molt per sobre 

del normal, molt núvols alts 

i aquest ambient tèrbol per 

la pols del Sàhara.

Seguirà aquesta desfilada 

de núvols alts provinents 

del SW, amb ambient 

encara càlid, però amb 

temperatures un xic fre-

nades respecte ahir.

Res no vol canviar. Cel 

enteranyinat de núvols 

alts i prims, i temperatu-

res exagerades per l’època.

Molt semblants a les d'ahir.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 20 25ºC 19ºC 24ºC - 16 km/h WNW

DIVENDRES, 21 27ºC 18ºC 25ºC - 27 km/h SSW

DISSABTE, 22 27ºC 16ºC 23ºC - 21 km/h WSW

DIUMENGE, 23 25ºC 16ºC 23ºC - 15 km/h SSW

DILLUNS, 24 28ºC 16ºC 25ºC - 26 km/h WSW

DIMARTS, 25 27ºC 16ºC 22ºC - 23 km/h SE

DIMECRES, 26 29ºC 16ºC 24ºC - 18 km/h SSW

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