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EN PORTADA

FUNDACIÓ HUMANA

TRACTAMENT DE RESIDUS Humana compta amb una planta de tractament de residus tèxtils a l'Ametlla del Vallès

MEDI AMBIENT LA RECOLLIDA SELECTIVA DE TEIXITS REPRESENTA EL 10,6% DEL TOTAL DE RESIDUS PROVINENTS DE LES LLARS, ÉS A DIR, CADA HABITANT GENERA 2,3 KG D'AQUESTA MENA DE DEIXALLA A 

Durant el 2021 es van recollir als contenidors del carrer i de les 
deixalleries del Baix Vallès més de 240 tones de residu tèxtil

Els gestors de recollida  
de roba usada alerten del 
baix nivell de reciclatge

BAIX VALLÈS.  Del 19 al 27 de no-
vembre té lloc al territori la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus, 
una iniciativa que enguany se cen-
tra en la moda circular i sostenible, 
per destacar el fort impacte que el 
sector tèxtil té al nostre planeta. Un 
impacte visible, diàriament a través 
dels contenidors de roba i teixits 
que estan desplegats arreu amb 
l'objectiu de recollir la roba i do-
nar-li un nou ús. Però tot i aquesta 
presència, els experts alerten d'un 
creixement sostingut, que no avan-
ça de la mateixa manera que succe-
eix amb altres fraccions de residus. 

Aquests contenidors els gestio-
nen al territori el Consorci de Resi-
dus del Vallès Oriental a través dels 
punts de recollida que tenen a les 
deixalleries, Càritas i fundacions 
com Humana. Aquesta última enti-
tat, una de les més importants pel 
que fa a la recollida de roba arreu 
del país, compta amb 46 conteni-
dors al Baix Vallès –13 a Parets,  10 
a la Llagosta, 9 a Sant Fost, 7 a Mollet 
i 7 a Martorelles–, a través dels quals 
l'any 2021 va recollir 141 tones de 
residus.  

Unes tones de teixits recupera-
des, que tot i créixer any rere any, 
segons el portaveu de la fundació 
Humana, Joan Carles Montes, no són 
suficients, tenint en compte la quan-
titat de residu tèxtil que es llença 

anualment: "L’Agència de Residus 

de Catalunya (ARC) calcula que 

es generen anualment 166.000 

tones de residu tèxtil i cada ciu-

tadà llença aproximadament 

20 quilos de roba, de mitjana. 

Malauradament, els gestors auto-

ritzats només en recuperem una 

petita part", especifica Montes qui 
afegeix que segons dades del 2020, 
"la recollida selectiva representa 

el 10,6% del total de residus tèx-

tils provinents del consum a les 

llars (2,3 kg per habitant i any)". 
Montes també alerta que els residus 
restants solen acabar a la fracció 
resta, és a dir, en un abocador o en 
una incineradora.

En el cas d'Humana, la principal 

destinació de la roba dipositada als 
contenidors és la planta de prepara-
ció per a la reutilització de l’Ametlla 
del Vallès i una petita part es ven a 
empreses de reutilització. 

On va a parar la roba recollida?
Pel que fa als articles classificats, 
el 59% es destina a reutilització: 
el 17% mitjançant les botigues de 
segona mà d’Humana i el 42% s’ex-
porta, principalment a l’Àfrica, "per 

a comercialitzar-la, fer accessible 

la roba als països menys desen-

volupats i generar-hi recursos 

per a la cooperació al desenvolu-

pament", detalla el seu portaveu.
Així i tot, un 32% d'aquesta roba 

classificada es troba en un estat que 
no en permet la reutilització i es ven 
a empreses de reciclatge perquè 
elaborin altres productes (mantes, 
aïllants o draps per a la indústria 
d’automoció).

Mentre que el 2% són residus 
impropis (plàstics, cartrons...) que 
es posen en mans de gestors auto-
ritzats; l’1% són residus que es des-
tinen a valorització energètica i el 
6% no es pot reutilitzar, ni reciclar, 
ni valorar energèticament i s’envia a 
un centre de tractament de residus 
per a disposició final. 

En el cas dels contenidors de les 
deixalleries, aquests van a parar a 
la planta de gestió de residus que la 

MENYS EMISSIONS DE 
CO2 A L'ATMOSFERA
■ Per cada quilo de roba recuperada 

(i que no acaba en un abocador per 

a ser incinerat) s’evita l’emissió de 

6,1 kg de CO2, segons un estudi de la 

Federació Humana People to People. 

Així, amb les 4.772 tones recuperades 

l’any passat a Catalunya es va evitar 

l’emissió de 29.109 tones de CO
2
 a 

l'atmosfera. En el cas del Baix Vallès, 

van ser 1.482 tones de CO
2
 .

fundació Formació i Treball –entitat 
sense ànim de lucre, promoguda 
per Càritas Diocesana de Barcelona 
l'any 1992–, té a Sant Esteve Sesro-
vires. 

Manca de contenidors
Tot i les xifres de recollida i reuti-
lització, el portaveu de la fundació 
Humana considera que manquen 
més contenidors de residu tèxtil al 

carrer per facilitar les donacions i 
més sensibilització i informació so-
bre la gestió de la roba usada. "Tant 

administracions com gestors 

hem d’explicar amb total trans-

parència i traçabilitat què en fem, 

amb la roba que recollim als mu-

nicipis", indica Montes, qui consi-
dera que hi ha molt camí a recórrer. 
Amb tot, es mostra optimista amb 
els canvis que han de venir, com 

La Llagosta          32          1,3          -

Martorelles          22          2,3          -

Mollet          32          3,3        90,1

Montmeló           -          2,6          -

Montornès           -          1,2          -

Parets          32          2,1          -

Sant Fost          23           -          -

Sta. Maria de M.           -           -          -

BAIX VALLÈS             141                                  12,8                             90,1

 HUMANA DEIXALLERIES CÀRITAS

FONT: HUMANA, CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VO I CÀRITAS

TONES DE TEIXIT RECOLLIT AL BAIX VALLÈS (2021)
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EN PORTADA

FUNDACIÓ HUMANA

Humana compta amb una planta de tractament de residus tèxtils a l'Ametlla del Vallès

ERA 2,3 KG D'AQUESTA MENA DE DEIXALLA A L'ANY

■

Xarxa Circular, un projecte molletà 
per donar un nou ús a la roba usada
MOLLET. Cinc dones –la Daniela Nar-
váez, la Montse Saguillo, l'Ángeles 
Morillo, la Ruth Verstay i la Cristina 
López– són les impulsores de Xarxa 
Circular, una associació, teixida en 
un taller de costura i que treballa 
des de Mollet per a la conservació 
del medi ambient a través de donar 
una nova vida als teixits en desús.   
"Estem creant productes tèxtils 

per fer una línia de roba de ma-

terial reciclat", explica una de les 
fundadores de la Xarxa, la Daniel 
Narváez. 

El reciclatge, en el centre
La particularitat de tot plegat, és 
que gairebé tots els materials que 
utilitzen per fer els productes són 
reciclats, fins i tot les màquines de 
cosir són de segona mà. "Intentem 

aprofitar-ho tot. L'únic que com-

prem són cremalleres", comenta 

l'Ángeles, una altra de les membres 
de la Xarxa que  opera des d'un espai 
cedit al Centre Cívic L'Era. Des d'allí 

estan preparant la col·lecció de roba 
i complements que tenen pensat 
vendre a la fira de Nadal de Mollet.

Per fer-ho tenen ja metres i me-
tres de tela a la seva disposició: 
"Rebem la roba per mil llocs. 

Normalment són donacions de 

gent que saben que ens dedi-

quem a això. Tenim els armaris 

plens, sobretot de texans", afe-
geix la Daniela. 

Dels pantalons texans en fan fal-
dilles i també bosses, i amb altres 
trossos de tela en fan colls per abri-
gar de cara a l'hivern.  L'objectiu és 
donar una nova vida a la roba, que 
fins i tot a vegades els arriba nova.

A la llarga, la idea és vincular a 
la gent del barri en aquesta xarxa i 
contribuir així a conservar el medi 
ambient mitjançant la reutilització. 
De fet,  ja han fet un primer pas en 
aquest sentit, i un dia al mes fan un 
taller de costura amb joves del Ca-
sal Obert i dos cops per setmana, 
un altre amb adults. ANNA MIR

ENTITATS CINC DONES SÓN LES IMPULSORES D'AQUESTA INICIATIVA QUE VOL CREAR XARXA A TRAVÉS DE LA MODA SOSTENIBLE

AL CENTRE CÍVIC L'ERA Quatre de les impulsores de l'associació Xarxa Circular

A.MIR

MOLLET. L'Hospital de Mollet ha 
aconseguit estalviar en una set-
mana 1.865 kg de residus gràcies 
a l'ús de productes tèxtils reutilit-
zables.  Aquesta reducció ha estat 
possible gràcies a la participació 
del centre hospitalari en el projec-
te Vestim 5 hospitas amb 0 residus i 

0 emissions. 

La iniciativa, emmarcada en la 

Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus –celebrada del 19 al 27 
de novembre– ha estat impulsada 
per AXIOMA SOLUCIONS, l’em-
presa de serveis i suport sanitari 
vinculada a MútuaTerrassa. 

Una proposta amb la qual AXI-
OMA ha subministrat amb el seu 
producte tèxtil reutilitzable cinc 
grans hospitals –l’Hospital Univer-

sitari MútuaTerrassa, l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital 
de la Vall d’Hebró, l’Hospital de 
Mollet i l’Hospital Universitari de 
Bellvitge–. 

Aquests cinc centres s'han pro-
veït amb diferents productes tèx-
tils reutilitzables com són les bates 
de protecció EPI, les bates estèrils, 
els pijames quirúrgics i la cober-
tura quirúrgica. Gràcies a aquests 
materials, els centres han deixat 
de generar residus d'un sol ús com 
els que es poden produir en una 
intervenció quirurgica major –uns 
3.5 kg aproximadament–. L'acció 
ha suposat l’estalvi d'uns 10.226 
kg de residus en total. 

L'ús de tèxtil reutilitzable 
permet estalviar 1.865 kg 
de residus a l'Hospital

SANITAT EL DE MOLLET HA ESTAT UN DELS CINC CENTRES PARTICIPANTS DEL PROJECTE 'VESTIM 5 HOSPITALS AMB O RESIDUS O EMISSIONS'

ara la recentment aprovada Llei de 
Residus al Congrés dels Diputats 
que impulsa mesures d’economia 
circular o el Pacte per a la Moda Cir-
cular que el director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, Isaac Peraire, 
va presentar el 16 de novembre a 
Brussel·les.

Mentre que des del Consorci de 
Gestió de Residus del Vallès Ori-
ental, que gestiona la roba que es 
diposita als contenidors de les dei-
xalleries de la comarca, la directora 
de l'Àrea de Negoci, Lourdes Ariza, 
considera que "les accions hauri-

en d’anar encaminades a fer més 

campanyes de sensibilització i 

conscienciació". 
Pel que fa a la gestió d'aquests 

residus, Ariza explica que des del 
Consorci  també "s’havia valorat 

posar algun contenidor de roba 

més en alguna deixalleria, però 

a vegades no és possible" i que es 
vol fer una prova per col·locar sen-
sors en els contenidors instal·lats 
per la Fundació Formació i Treball 
amb l’objectiu d’optimitzar la reco-
llida. ANNA MIR TEIXITS REUTILITZATS

AXIOMA
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SOLIDARITAT

El Gran Recapte 
d'Aliments preveu 
23 punts de 
recollida al territori 

Aquest cap de setmana se celebra-
rà el Gran Recapte d'Aliments, que 
enguany recupera la recollida fí-
sica de productes a supermercats 
després d'haver-la aturat durant 
la Covid. Al Baix Vallès hi haurà 23 
punts de recollida, 8 dels quals a 
Mollet, 6 a Parets, 3 a la Llagosta, 
2  a Montornès, 2 a Montmeló, 1 a 
Martorelles i un altre a Sant Fost. 
En aquests establiments hi haurà 
voluntaris amb armilles del Banc 
dels Aliments, durant els dos dies 
de 9 h a 21 h, en torns de quatre ho-
res. Amb el que es reculli s'ompli-
ran les banyeres de cartró dispo-
sades a les sortides de caixa, com 
es feia abans de la pandèmia. A 
Mollet, les cadenes que recolliran 
aliments seran Aldi, Bonpreu-Es-
clat de Can Borrell, Bonàrea, 
Caprabo, Condis i Sorli-Discau. 
També es podran fer donacions de 
3 euros als comerços locals o a les 
parades dels mercats. Les donaci-
ons monetàries a les caixes de les 
grans superfícies participants es 
podran fer fins al 6 de desembre.

Galetes a Montornès
D'altra banda, els estudiants de 
l'Escola d'Hoteleria del Vallès 
Oriental, a Montornès, elabora-
ran i vendran galetes per recaptar 
diners per al Gran Recapte. Els pa-
quets de galetes tenen un preu de 
3 euros. 

Montornès renova el Consell d'Infants

El Consell d'Infants de Montornès ha renovat els 
càrrecs. Aquest òrgan de participació creat fa 
sis anys compta amb 9 noies i 10 nois de 5è i 6è 
de les cinc escoles del municipi, que han estat 
escollits prèviament per la resta d'alumnat.

SOCIETAT

Alerta per sequera als 
municipis del Baix Vallès
MOLLET / BAIX VALLÈS. El Govern 
català ha declarat l’alerta per se-
quera en l'àmbit Ter-Llobregat, 
que subministra els municipis del 
Baix Vallès, amb restriccions que, 
de moment, no afectaran l’aigua de 
boca, és a dir, el que es fa servir per 
beure i cuinar a les llars. 

Davant la falta de pluges dels dar-
rers mesos, les reserves dels embas-
saments han continuat baixant, i, en 
el cas del sistema Ter Llobregat, s'ha 
situat en el 34% (207 hm³). Aquesta 
davallada de les reserves ha propi-
ciat la declaració de la fase d'alerta, 
que sí que preveu afectacions en al-
tres àmbits com l'agrícola o l'indus-
trial. En concret, les restriccions im-
plicaran la reducció de l’ús de l’aigua 
per a reg agrícola (25%), per a usos 
ramaders (10%), per als industrials 
(5%), per a usos recreatius que im-
pliquin reg (30%) i per a altres usos 
recreatius (5%).

En prealerta des del febrer
L’àmbit del Ter Llobregat, que es 
troba en l'escenari de prealerta des 
del febrer d'enguany, fa 9 mesos que 
s'estan aplicant mesures, com l'in-
crement de producció de les dessa-
linitzadores (del 20% al 90%), que 
han aportat al sistema més de 54 
hm3. Això ha evitat que els embas-
saments estiguin set punts per sota 
del seu volum actual (sense l’aigua 
dessalinitzada, avui el sistema Ter 

MEDI AMBIENT LA MANCA DE PLUJA FA BAIXAR AL 34% LES RESERVES DELS EMBASSAMENTS QUE ALIMENTEN EL SISTEMA TER-LLOBREGAT 

Demanen una unitat de Covid persistent

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha 
demanat a Salut la creació d'una unitat especialitzada d'atenció a 
les persones que pateixen Covid persistent. El col·lectiu demana 
que la unitat es trobi a l'Hospital de Mollet i que estigui formada per 
especialistes que hagin estat formats en la matèria.

Llobregat estaria a prop del llin-
dar d’excepcionalitat). Segons les 
previsions, aquest hivern s'espera 
que plogui més del que és habitual. 
Amb tot, des del Govern s'apel·la a la 
responsabilitat dels ciutadans, que 
aquest estiu han augmentat 11 litres 

d'aigua el consum diari. De mitjana, 
cada persona utilitza 130 litres d'ai-
gua al dia a Catalunya.

En aquest sentit, el consum do-
mèstic d'aigua al Baix Vallès, se-
gons dades de l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA), se situa entre els 

PARETS
115,67

MOLLET
102,29

MARTORELLES
121,42

LA LLAGOSTA
105,7

SANT FOST
129,81

SANTA MARIA
119,43

MONTORNÈS
112,24

MONTMELÓ
106,9

CONSUM DOMÈSTIC 
D'AIGUA PER PERSONA

AL BAIX VALLÈS
100 110 120 130

FONT: AGÈNCIA 

CATALANA DE L'AIGUA

LITRES PER PERSONA I DIA

102,29 litres diaris per persona a 
Mollet, municipi on menys es con-
sumeix, i els 129,81 litres que es 
gasten a Sant Fost.   

n La situació d'alerta ha agafat l'Ajun-
tament de Mollet amb els deures per 
fer. Segons la legislació catalana i es-
tatal, els municipis de més de 20.000 
habitants tenen l'obligació de disposar 
d'un Pla d'emergència i estalvi, on es 
descriuen les mesures específiques a 
aplicar en cada municipi en funció de 
l’activació dels escenaris més greus 
durant la sequera, un document que 
l'Ajuntament de Mollet no té redactat. 
Aquest pla ha de posar-se a dispo-
sició de la ciutadania per tal que pu-
gui conèixer les mesures concretes a 
adoptar en cada escenari o les me-
sures de contingència que els poden 
afectar en els casos d’excepcionalitat 
o emergència per sequera.

El Pla Hidrològic Nacional de l'Estat, 
aprovat el 2001 i actualitzat el 2005,  ja 
marcava l'obligació de disposar dels 
plans als municipis grans, als quals 
donava un marge de quatre anys per 
redactar-los. El regidor i coordinador 
de l'àrea d'Acció Climàtica, Raúl Bro-
to, reconeix que l'Ajuntament no ha 
redactat el pla i apunta que, fins ara, 
en situacions de sequera se seguien 
les indicacions genèriques que donava 
l'ACA. Ara, però, amb la situació actual i 
la previsió que aquests episodis siguin 
cada cop més freqüents, Broto afirma 
que "el compromís és redactar el pla 
al més aviat possible", assegura.

MOLLET, SENSE EL 
PLA D'EMERGÈNCIA
OBLIGATORI 
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el seguro de su coche

Repunt de les denúncies per 
violència de gènere a la comarca

Reconeguda la campanya per 
eliminar els plàstics del Mercat

Les denúncies per violència de gè-
nere registrades al Vallès Oriental 
van incrementa un 5% durant l'any 
2021, sumant un total de 1.059. Un 
augment que es produeix després 
de la davallada arran de l’esclat de 
la Covid-19, però que es manté en-
cara per sota de les xifres del 2018.

En concret, l'any passat al Partit 
Judicial de Granollers es van re-
gistrar un total de 705 denúncies, 
pràcticament un 45% més que les 
registrades l’any 2020, però per 
sota de les 833 de l’any 2019, un any 
en el qual la xifra de denúncies al PJ 
de Granollers va augmentar consi-
derablement respecte els anys an-
teriors (+20%). 

Pel que fa al Partit Judicial de Mo-
llet, l'any 2021 es van registrar 354 
denúncies, un 8,29% menys que les 
emeses durant el 2019, quan se'n 
van interposar 386, però tan sols, 
un 1,1% més que les de 2020.

Les dades indiquen també que 
el total de denúncies presentades 
al Vallès Oriental suposa pràctica-
ment el 5% del total de denúncies 

25-N LA MEITAT DE LES ORDRES DE PROTECCIÓ SOL·LICITADES AL VALLÈS ORIENTAL SÓN VERS UNA PERSONA AMB QUI LA VÍCTIMA TENIA UNA RELACIÓ AFECTIVA

MEDI AMBIENT ALUMNES DE L'ESCOLA ANSELM CLAVÉ VAN DIFONDRE LA INICIATIVA

AL MERCAT MUNICIPAL Els alumnes de l'escola Anselm Clavé que han participat en la campanya

A.MIR

Mollet tindrà una 
xarxa de punts 
liles a comerços i 
equipaments 

MOLLET. La Diputació de Barcelo-
na impulsarà a Mollet la Xarxa de 
Punts Lila, una xarxa local d’esta-
bliments i equipaments públics 
i privats per lluitar contra les vi-
olències masclistes. Es tracta de 
comerços, equipaments esportius, 
sanitaris, culturals, etc. que esde-
vindran punts informatius i de 
referència per a la ciutadania en 
prevenció i sensibilització envers 
les violències masclistes.

L’objectiu és la creació d’una xar-
xa local per informar, formar, sensi-
bilitzar, prevenir i atendre (atenció 
bàsica i derivació) les violències 
masclistes així com lluitar contra les 
actituds i els comportaments sexis-
tes que es produeixin. Els punts 
adherits a la xarxa local disposaran 
d’informació sobre el servei muni-
cipal referent, circuits territorials 
existents, tindran assignada les per-
sones referents i el seu rol, i incorpo-
raran pautes bàsiques per informar 
i derivar, en cas que sigui necessari, 
els casos que detectin. 

MOLLET. El Mercat Municipal va acollir di-
marts al matí l’acte de cloenda i de reconei-
xement de la Campanya Mercats Sostenibles. 

Adeu als plàstics d’un sol ús. La iniciativa im-
pulsada per la Diputació de Barcelona, ha 
comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Mollet i els alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'es-
cola Anselm Clavé, els quals s'han encarregat 
de crear i difondre la campanya informativa 
entre els paradistes i la seva clientela.

El projecte neix amb l’objectiu d’impulsar 
el comerç sostenible i el consum responsable 
i reduir els plàstics d’un sol ús al Mercat Mu-
nicipal en benefici del medi ambient i de la sa-
lut. Una iniciativa impulsada el darrer mes de 
novembre, amb dos vessants: "D'una banda, 

conscienciar a la ciutadania de la impor-

tància de comprar als mercats municipals 

i de l'altra banda, promoure l'elimina-

ció de l'envàs no reutilitzable, és a dir, el 

plàstic", indicava Sergi Vilamala, gerent de 
comerç de la Diputació de Barcelona.

Mentre que la tercera tinenta d’alcaldia i 
coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals 
i Acció Cívica, Mercè Pérez Piedrafita, desta-
cava la feina feta per l'escola Anselm Clavé i el 
seu alumnat en la promoció de la campanya. 

Per la seva banda, els alumnes també 
han valorat positivament la seva participa-
ció: "Ens ha semblat molt guai poder in-

formar la gent, ja no només per informar 

sobre el problema que hi ha avui dia, sinó 

també per donar solucions perquè millo-

rem tots", deia l'Ariadna Nieves Escudero, 
una de les alumnes de tercer d'ESO de l'escola 
Anselm Clavé. 

del conjunt català, en un context on 
la demarcació de Barcelona con-
centra gairebé el 70% del total de 
denúncies a Catalunya.

Pel que fa a les ordres de pro-
tecció, s'observa que l’any 2021 el  
Vallès Oriental se'n van incoar 231, 
un 20% més que l’any 2020, però 

un 10% menys que les registrades 
l’any 2019. Mentre que les mesu-
res penals adoptades amb més fre-
qüència als partits judicials de Gra-
nollers i Mollet el 2021 coincideixen 
amb les registrades en aquests dar-
rers anys: l’allunyament –41 a Gra-
nollers i 13 a Mollet– i la prohibició 
de comunicació –41 a Granollers i 
17 a Mollet–.

La parella o l''ex', els denunciats
Pel que fa a la relació entre vícti-
ma i agressor, de les 231 ordres de 
protecció sol·licitades a la comarca,  
en un 49,35% dels casos es tracta 
d’una ordre envers una persona 
amb qui s’havia tingut una relació 
afectiva (un ex). Amb tot, el percen-
tatge de dones que denuncien i de-
manen ordre de protecció es troba 
en situació de parella en el 50% dels 
casos. Mentre que respecte a la re-
solució dels procediments judicials, 
un de cada dos acaba en sobreseï-
ment. 

Aquestes xifres formen part de 
la Nota informativa d’estadística 

judicial sobre Violència masclista al 

Vallès Oriental elaborada conjun-
tament per l’Observatori – Centre 
d’estudis del  Vallès Oriental i l’Ob-
servatori de la igualtat de gènere de 
l’Ajuntament de Granollers. 
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25N, l’empenta feminista
Qualsevol societat democràtica ha de protegir a 
la seva ciutadania i impulsar valors de respecte, 
igualtat i convivència. No obstant això, veiem 
com les institucions han estat fallant a les seves 
dones, que són assassinades, violades, explotades 
sexualment, discriminades i invisibilitzades. 

Hem de seguir unint esforços per posar fi a 
la violència contra les dones, per eradicar la 
violència masclista que es passeja per moltes 
cases i racons perquè, tot i que és una realitat 
que costa canviar, cal seguir lluitant per les 
assassinades i per les que viuen, sobretot per les 
que viuen dia rere dia convivint amb la violència 
masclista.

És fonamental perseverar en una educació en 
valors d’igualtat i respecte perquè, mentre hi 
hagi una sola dona assassinada pel simple fet 
de ser dona, hem de continuar posant tots els 
mitjans al nostre abast per evitar-ho i examinar 
amb objectivitat en què estem fallant en la nostra 
lluita contra la violència de gènere.

Per altra banda, estem sent testimonis també 
de com alguns sectors polítics volen que 
retrocedim en el temps, negant l’existència 
mateixa de les desigualtats i les violències 
masclistes que patim les dones, pel fet de ser-
ho. Davant d’aquest relat negacionista, la realitat 
és demolidora.

La violència masclista no és una violència 
episòdica, és una violència estructural. I, segons 
els resultats de l’estudi desenvolupat per la 
Delegació del Govern contra la Violència de 
Gènere, una de cada dues dones ha patit violència 
pel fet de ser-ho. 

Com a darrera conseqüència de tota aquesta 
violència, el nombre d’assassinades: 1.164 des del 
2003, data en la qual es van començar a recopilar 
dades. Aquest any ja són 38 dones assassinades. 

A més, des del 2013, la violència masclista ha 
deixat 361 menors orfes a Espanya. Són els fills 
d’aquestes dones assassinades, que en alguns 
casos no només pateixen la gran pèrdua de la 
seva mare, sinó que a més s’han d’enfrontar a una 
situació de desemparament.

Des de les institucions tenim 
l’obligació de respondre amb la 
mateixa dignitat i força amb les 
dones que surten al carrer cada 25N 
cridant Ni una Menys! 

NÚRIA MUÑOZ 
Regidora de Feminisme i Igualtat. 
Candidata de Podem a les municipals 2023.

Hem de portar les seves exigències a les 
polítiques locals, sense fissures, des d’una 
perspectiva integral i una estratègia global, ja 
que les violències es troben en tots els àmbits 
de la vida. 

L’àmbit municipal, el més proper a la ciutadania, 
és el marc idoni per incidir de manera decisiva 
en la vida les dones i donar un missatge clar 
i contundent contra la violència masclista. 
Cal trobar els mitjans de lluitar i atendre amb 
dignitat i eficiència la violència contra les dones.

Aquesta empenta feminista és i ha 
de seguir sent un orgull per Mollet.

Núria Muñoz, Regidora d’Igualtat i Feminisme
Candidata 2023 Podem Mollet

Instal·lació de senyals per a declarar Mollet 
en contra de les violències masclistes. 

INAUGURACIÓ: DIVENDRES - 25N.
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INSTITUCIONAL  EL CONSISTORI HA CELEBRAT EL PLE DE L'ESTAT DE LA CIUTAT, UNA SESSIÓ PER PARLAR DE LA SITUACIÓ DEL MUNICIPI, QUE  NO ES CONVOCAVA DES DEL 2014

Neteja, civisme, habitatge i 
cultura, grans dèficits a Mollet 
MOLLET. Després de vuit anys sen-
se que es convoqués, l'Ajuntament 
va celebrar dijous passat a petició 
d'Ara Mollet ERC MES i Mollet en 
Comú el ple per debatre sobre l'es-
tat de la ciutat, una sessió que va 
servir per visualitzar, un cop més, 
la divisió en dos grans blocs del 
Consistori. D'una banda, el govern 
del PSC i Podem, que es mostrava 
satisfet amb l'acció de govern duta 
a terme els darrers anys i que quali-
ficava Mollet com "una ciutat cinc 

estrelles". De l'altra, els dos grans 
grups de l'oposició –Ara Mollet 
i Mollet en Comú– que acusaven 
l'executiu local de manca de projec-
te clar per a la ciutat i en criticaven 
el "cofoïsme". Tot, en un debat poc 
àgil, amb extensos discursos dels 
portaveus –en la majoria de casos– 
que van fer que  el ple s'allargués 
durant 4 hores i 20 minuts. 

En les seves intervencions, els 
membres del govern llistaven tot 
un seguit d'actuacions fetes du-
rant el mandat, tant pel que fa a 
polítiques socials com a  inversions 
pròpies o d'altres administracions, 
entre altres, les millores a equipa-
ments com els pavellons de Riera 
Seca i Plana Lledó, l'obra a Gaietà 
Vínzia i a avinguda Llibertat, l'am-
pliació de l'INS Mollet per part de la 
Generalitat i la millora de l'estació 
Mollet-Sant Fost, a càrrec de l'Estat.

La millora de la situació econò-
mica de l'Ajuntament en els dos 
darrers exercicis –després de les 
crisis econòmiques i del fort cop 
que van suposar sentències com 
les de la Vinyota–; la política en 
serveis socials i les mesures contra 
el canvi climàtic, van ser punts que 
van aconseguir un cert consens.

A la llista en positiu, però, es con-
frontava el llistat de dèficits que 
acumula Mollet i que, en algun punt, 
també va posar d'acord govern i 
oposició. És el cas de la necessitat 
de millorar la neteja i el civisme als 
carrers de Mollet. La visió d'una ciu-
tat bruta en alguns espais i mancada 
de manteniment va ser la fotografia 
que va deixar el debat, en què és va 
fer explícit que cal treballar en el ci-
visme entre els ciutadans. El govern 
també reconeixia altres àmbits de 
la ciutat amb marge de millora, com 
la necessitat de nous equipaments i 
la millora dels actuals. "Des del go-

vern som conscients que queden 

coses per fer i és un repte que 

XXX

A LA SALA El ple de l'estat de la ciutat es va celebrar dijous de la setmana passada sense gaire assistència de públic

"Hem seguit transformant 
la ciutat. Mollet funciona 
però no defugim del fet 
que queda mot per fer"

"El mandat ha estat molt 
condicionat per temes 
supramunicipals però el 
balanç és positiu"

"Una llista d'accions o 
és un projecte. S'ha fet 
poc en 20 anys i Mollet 
acumula molts dèfi cits"

"La contribució de Podem 
va ser bàsica en la gestió 
de la pandèmia i estem 
satisfets de la feina feta"

"Mollet té potencialitats 
però també mancances 
com l'habitatge social, la 
cultura o la neteja"

"Cal pensar en sancions 
als incívics i calen més 
policies al carrer amb 
capacitat sancionadora"

RAÚL BROTO

IVAN GARRIDO

MARTA VILARET

NÚRIA MUÑOZ

MARINA ESCRIBANO

JOAN DAVÍ

EL FUTUR BARRI DEL CALDERÍ, 
ENTRE L'OPORTUNITAT I L'AMENAÇA
■ El futur barri del Calderí continua enfrontant govern i els principals grups de 
l'oposició. El govern de PSC i Podem considera el nou barri una "oportunitat" per 
a Mollet pel que fa a espais verds, nous equipaments i habitatge. "El Calderí és el 

futur de la ciutat", arribava a dir el portaveu del PSC, Raúl Broto. "La Generalitat 

ens obliga a arribar a més de 3.400 habitages de protecció i amb la rehabili-

tació de pisos ja existents no en tindrem prou", assegurava l'alcaldessa, Mireia 
Dionisio, qui refermava així la necessitat de desenvolupar el projecte. En aquest 
sentit, la portaveu d'Ara Mollet, Marta Vilaret, lamentava: "Es deleguen moltes 

coses a aquest nou barri, com són els equipaments i els pisos socials, i això 

passa perquè arrosseguem el dèficit que durant molts anys no s'ha fet gairebé 

res en aquest sentit", deia Vilaret, qui opinava: "No ens cal un nou barri". Una 
visió compartida per Mollet en Comú: "El nou barri implicarà més mobilitat i 

contaminació, 1.300 habitatges amb tots els serveis i equipaments que es 

faran necessaris", deia Marina Escribano, qui criticava la manca de polítiques de 
promoció de pisos socials que, segons el seu grup, arrossega Mollet fa anys.

afrontarem amb perseverança", 
deia l'alcaldessa, Mireia Dionisio.

Altres mancances exposades per 
l'oposició van ser en els àmbits de la 
cultura, el teixit econòmic i l'habitat-
ge. Ara Mollet i comuns acusaven el 
govern de no haver tingut la cultura 
entre les seves prioritats, d'haver 
deixat perdre teixit industrial i no 

haver promogut la creació d'un parc 
d'habitatge de protecció social.

També es va posar sobre la taula 
el repte de la gestió dels residus. En 
aquest àmbit el govern espera avan-
çar amb el nou sistema de recollida 
amb contenidors intel·ligents que es 
vol implantar, una solució que per a 
gran part de l'oposició arriba tard. 

MIREIA DIONISIO CALÉ

Tenim clar cap a on volem
que avanci la ciutat i no 
farem amb veïns i entitats
sense excepció

Alcaldessa de Mollet del Vallès
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ARQUES MUNICIPALS  EL GRUP PRESENTA AL GOVERN LOCAL PROPOSTES PER INCLOURE EN ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2023, QUE ES VOL APROVAR AQUEST MES

MOLLET. En plena negociació dels 

pressupostos municipals per a 

l'any 2023, Mollet en Comú ha pre-

sentat quines són les propostes 

que ha fet a l'equip de govern per-

què siguin incloses als comptes, 

que es preveu s'aprovin a finals 

d'aquest mes de novembre.

Enguany, el grup ha optat per 

presentar menys propostes que 

altres exercicis però "de més im-
pacte" i que engloben tota la ciutat 

o col·lectius de molta gent, amb 

nou projectes en diferents àmbits.

En l'àmbit de via pública, plantegen 

la necessitat d'arranjar els aparca-

ments públics dissuasius de la ciu-

tat: el del Zona Sud, el de Santa Rosa 

i els que estan al costat de les esco-

les Sant Jordi i Montseny. "És una 
proposta que va lligada a la mo-
bilitat. Si volem que la gent deixi 
el cotxe i es mogui per la ciutat 
a peu necessitem que aquests 
aparcaments estiguin en condi-
cions òptimes", diu la portaveu de 

Mollet en Comú, Marina Escribano, 

qui proposa actuacions "a fons, 

que no facin que en pocs mesos 
s'hagi de tornar a actuar".

Pel que fa a la cultura, els co-

muns proposen l'obertura de la bi-

blioteca durant tot l'estiu i dotar el 

servei d'una programació estable 

d'activitats. També es planteja la 

necessitat de disposar d'un espai a 

la ciutat amb sala polivalent, on es 

pugui projectar cinema i desenvo-

lupar altres disciplines artístiques.

En l'àmbit d'esports, consideren 

necessari l'arranjament de les 

pistes d'atletisme, que "fa molts 
anys que estan pendents de re-
formes", apunta Escribano.

Sobre habitatge, Mollet en Comú 

planteja que l'Ajuntament compri 

pisos per anar creant un parc pú-

blic d'habitatge, una reclamació 

recurrent de la formació. Segons 

Escribano, fa uns quants anys que 

l'Ajuntament reserva una partida 

anual d'uns 55.000 euros per a 

habitatge social, però "mai s'exe-
cuta". Amb l'acumulat d'aquesta 

partida, que se situaria en uns 

220.000 euros segons Escribano, 

Consultar condiciones: sujetas a la aprobación de la entidad financiera

Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers 

www.toldosperez.com · T. 93 593 17 76
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els comuns consideren que es po-

dria iniciar aquesta compra. "Fa 
anys que existeix una mancança 
en aquest sentit. Tenim els ma-
teixos habitatges dotacionals 
que fa 12 anys. No és una qües-

tió d'inversió sinó de voluntat 
política", afirma Francisco Sanc-

ho, regidor de Mollet en Comú.

Pel que fa a educació, el grup de-

mana que s'incrementi el pressu-

post municipal per a les escoles en 

Mollet en Comú 
demana l'arranjament 
dels aparcaments 
públics de sorra

un 60% i que es promogui perso-

nal dinamitzador als patis oberts. 

En l'àmbit de medi ambient, el 

document planteja que es puguin 

instal·lar plaques solars també als 

equipaments esportius.

Per últim, en l'àmbit jove i d'en-

titats, els comuns demanen que es 

reformi a fons l'espai municipal de 

La Nau –que actualment és un ma-

gatzem per a material d'entitats– 

perquè se'n pugui fer un ús més 

profitós tant per part a entitats 

com per a altres col·lectius.

De moment, els comuns han 

mantingut dues reunions amb el 

govern, que té la intenció d'aprovar 

el pressupost a finals d'aquest mes 

de novembre perquè els comptes 

puguin entrar en vigor a 1 de gener. 

La formació celebrarà assemblea 

per decidir el seu posicionament 

sobre els pressupostos aquest di-

vendres  a la tarda. 

L.O.M.

PROPOSTES  Sancho i Escribano, durant la roda de premsa 

Els molletans volen 
més mesures contra 
el canvi climàtic al 
pressupost de 2023

Montornès destina 
20.000 € perquè els 
majors de 30 anys 
triïn activitats  

MOLLET. L'Ajuntament ha tancat el 

procés participatiu perquè la ciu-

tadania triés algunes línies d'acció 

a incloure en els pressupostos mu-

nicipals de l'any que ve. Un total 

de 442 veïns han participat en el 

procés participatiu Tria les teves 

prioritats!, obert per l’Ajuntament, 

que proposava escollir entre 12 

projectes. De les 12 opcions plan-

tejades, quatre han superat el 10% 

dels suports i les opcions més vota-

des del procés, i que el govern local 

preveu incloure en el pressupost 

municipal 2023, han estat incre-

mentar la vegetació a parcs i places 

per combatre el canvi climàtic (132 

vots/16,6%); ombrejar espais du-

rant els mesos de major insolació 

(101 vots /12,7%); ampliar l’oferta 

de lleure juvenil durant els caps de 

setmana (92 vots /11,5%) i renovar 

i ampliar les zones de jocs infantils 

(90 vots /11,3%).  

MONTORNÈS. Els pressupostos 

participatius +30 Kosmos, adre-

çats al veïnat de més de 30 anys, 

destinaran 20.000 euros a diver-

ses activitats que van ser triades 

per les 175 persones que van par-

ticipar fa uns dies a l'assemblea. 

En la trobada van sortir escollides 

set activitats que es realitzaran 

durant el 2023, d'entre dotze de 

proposades. Diversitat Festiva va 

ser la més votada amb 1.394 punts 

i es tracta d’una jornada d’activi-

tats infantils adaptada a nens i a 

nenes amb diversitat funcional. La 

resta són una exposició dedicada 

a la malaltia del Parkinson, acom-

panyada d’un monòleg i un con-

cert; una prova ciclista d'Enduro 

XC urbà; una nit de monòlegs; un 

espectacle de talents batejat com 

a Mont-Talent, la iniciativa Som 

estrellats per decorar el carrer de 

l’Estrella i una fira de la dona.  
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25 DE NOVEMBRE
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Mor Emilio Gutiérrez, practicant 
durant més de 40 anys a Mollet

MOLLET. Emilio Gutiérrez Rodrí-
guez, treballador de la Farmàcia 
Rovirosa, va morir dijous de la set-

mana passada a 82 anys després 
de passar una llarga malaltia, i dis-
sabte es va celebrar el funeral a la 

parròquia de Sant Vicenç. La seva 
feina de practicant el va fer molt 
popular a la ciutat, on va posar in-
jeccions a diverses generacions de 
molletans.

Emilio va néixer al municipi 
gallec de Celanova, a la província 
d'Orense, el 5 de novembre de 
1940. Després de fer el servei mi-
litar va arribar a Mollet i tot i que 
durant un temps va treballar a la 
indústria, amb 23 anys va dema-
nar feina a la Farmàcia Rovirosa, 
on va poder entrar a treballar grà-
cies a la seva experiència com a au-
xiliar de farmàcia a Galícia.

El 1964 comença a treballar a la 
farmàcia del carrer Berenguer III, 
on va estar 42 com a empleat fent 
tasques d'auxiliar de farmàcia. 
Entre la seva feina, tasques com 

prendre la pressió i fer de practi-
cant posant injeccions, una acti-
vitat que també feia a domicili a 
sobre de la seva Derbi Antorcha, la 
coneguda popularment com a Der-
bi paleta, que el va portar amunt i 
avall per tota la ciutat. Després de 
més de 40 anys a la farmàcia mo-
lletana, el 2006 es va jubilar.

De tarannà afable, va ser veí de 
Gaietà Ventalló i va formar una fa-
mília amb la seva dona Enriqueta i 
els seus dos fills, la Carme i el Joan.

"Va ser un treballador de pri-

mera, dels que costa de trobar. 

Sempre disposat a ajudar i fidel 

a casa, l'hem estimat tots per-

què era una persona que es feia 

estimar", recorda Salvador Ro-
virosa, propietari de la Farmàcia 
Rovirosa.  

OBITUARI  L'AUXILIAR DE LA FARMÀCIA ROVIROSA VA MORIR DIJOUS DE LA SETMANA PASSADA A 82 ANYS

EMILIO GUTIÉRREZ  Amb la seva Derbi  Antorcha

L'historiador i escriptor Joan Escolies presentava dimecres a la Llibreria L'Illa 
dues publicacions vinculades amb el president Tarradellas, tot plegat en un 
acte dinamitzat per l'exalcaldessa Montserrat Tura. D'una banda, la biografia 
del president, Tarradellas, una certa idea de Catalunya, on relata tota la seva 
trajectòria vital. D'altra banda, Josep Fornas, el solucionador, Premi Carles Rahola 
d'Assaig 2022, i llibre en el qual s'explica "per què el president va poder tornar i 
de la manera com ho va fer", segons mencionava Esculies en l'acte. Foto: s.c.r.

Josep Tarradellas, protagonista a L'Illa

Es presenta el 14è 
volum de la col·lecció 
Vicenç Plantada 

MOLLET. El Museu Abelló acollirà 
dimecres a les 18 h la presentació 
del 14è volum de la Col·lecció Vi-
cenç Plantada, que porta per nom 
Mollet, cronistes, papers i lletres. 

Fonts documentals, recerca, publi-

cacions i producció literària. L'acte 
també servirà per celebrar el 35è 
aniversari de la revista Notes i del 
Servei de Català de Mollet. Tot ple-
gat serà en un esdeveniment orga-
nitzat pel Centre d’Estudis Molle-
tans i pel Servei de Català (CPNL). 
L'entrada és gratuïta.  

DIVULGACIÓ

Conferència
de Mútua Mollet
a Can Borrell

MOLLET.  El president de la Fede-
ració de Mutualitats de Catalunya, 
Jordi Busquet i Albertí, oferirà el 
dijous 1 de desembre (19.30 h) 
la conferència 120 anys de Mutu-

alisme. Una història de solidaritat 

entre persones. L'acte se celebra-
rà al Centre Cívic de Can Borrell 
(avinguda Caldes de Montbui, 23); 
i també es podrà seguir per You-
Tube en directe al canal de @Mu-

tuaMollet. És la tercera sessió del 
segon cicle de conferències d'actu-
alitat de Mútua Mollet.  

MUTUALISME

marc xicola

18/11 Chloe-Ariadna Neumann Vazquez (Parets)

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

15/11 Isolina Cerdeira Méndez 86 anys

17/11 Emilio Gutiérrez Rodríguez 82 anys

18/11 Montserrat Garriga Joher 78 anys

21/11 Antonio Fernández Fernández 83 anys

MARTORELLES

18/11 José Luis Vacas Navarro 83 anys

MONTMELÓ

16/11 Josefa Garcia Alcalà 96 anys

19/11 Manuel Marín Rísquez 98 anys

LA LLAGOSTA

9/11 Agapito Moral Gómez 87 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

16/11 Francisco Burrieza Gómez 61 anys

18/11 Ramón Pujol Novellón 72 anys

20/11 Manuel da Silva Fernandez 78 anys

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

11/11 Juliana Castillo Hontecillas 82 anys

POLINYÀ

9/11 Ángeles Martínez Giménez 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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L'Ajuntament de Sant Fost implantarà 

un servei de vehicle elèctric compartit
SANT FOST. Els ciutadans santfos-

tencs disposaran pròximament 

d'un servei de vehicle elèctric com-

partit. L'Ajuntament és el primer 

del Baix Vallès que posarà en marxa 

aquest servei a través de la coope-

rativa Som Mobilitat, que opera ar-

reu de Catalunya des de l'any 2016 

amb l'objectiu de promoure una 

mobilitat més sostenible per mitjà 

de l'ús de vehicles compartits. 

En concret, el Consistori ha con-

tractat amb Som Mobilitat la mo-

dalitat de vehicle compartit, fet que 

li permetrà tenir a disposició del 

personal de l'Ajuntament el vehicle 

entre setmana –els matins fins a les 

15 h. Durant les tardes –a partir de 

les 15 h i fins a les 00 h– i els caps 

de setmana aquest mateix vehicle 

estarà disponible per als veïns i ve-

ïnes del municipi durant tot el dia.

El vehicle estarà estacionat al 

punt de càrrega elèctrica perma-

nent que hi ha a l'aparcament de 

l'Ateneu i es preveu que pugui co-

mençar a fer-se servir en el termini 

d'un mes, segons fonts de la coope-

rativa.

Per poder reservar el cotxe elèc-

tric, caldrà fer-se soci de la coope-

rativa –amb un pagament únic de 

10 euros– i descarregar-se l'app de 

Som Mobilitat des d'on cada ciuta-

dà podrà escollir el dia i l'hora que 

vol fer servir el vehicle. Les tarifes 

del servei van en funció de la quan-

titat d'hores que reservi cada per-

sona. El preu –a partir de 4,5 euros 

l'hora i 45 euros el dia– permet fer 

fins a 200 quilòmetres, amb un cost 

extra de 0,14 euros per cada quilò-

metre que es faci de més.

En diferents municipis del Baix 

Vallès, la cooperativa també té pro-

postes de socis particulars per im-

pulsar el finançament d'un vehicle 

elèctric compartit, l'altra modalitat 

amb la qual la cooperativa treballa 

per tal d'implantar el seu servei als 

municipis. En concret Som Mobili-

tat té propostes per a la Llagosta, 

Mollet, Montornès, Parets i Mont-

meló, sent aquests dos últims mu-

nicipis els que actualment haurien 

rebut finançament inicial per acti-

var el servei.

 

Bicicletes elèctriques
Per altra banda, l'Ajuntament de 

Sant Fost comptarà amb dues bi-

cicletes elèctriques. En aquest cas, 

passaran a formar part de la flota 

de vehicles municipals, perquè pu-

guin usar-les la Policia Local i els 

serveis tècnics. 

MOBILITAT EL COTXE ESTARÀ AL PUNT DE CÀRREGA ELÈCTRICA DE L'ATENEU I EL PODRÀ FER SERVIR LA CIUTADANIA PRÈVIA RESERVA

SOSTENIBLE Som Mobilitat és la companyia que gestiona la reserva de vehicles

a.mir

VIA PÚBLICA

Demanen tancar el 

pas de vehicles a la 

Rambla Balmes pel 

carrer Llevadores

MOLLET. Molletopina ha demanat 

a l'Ajuntament que col·loqui al-

gun element, sigui fix o mòbil, per 

impedir el pas dels vehicles a la 

Rambla Balmes a través dels car-

rers Llevadores i Berenguer III. La 

plataforma ciutadana explica que 

ha fet aquesta sol·licitud al consis-

tori molletà després d'haver rebut 

diverses queixes de veïns alertant 

del pas de vehicles de transport i 

particulars per aquestes vies.  Des 

de Molletopina afegeixen que "no 

és la primera vegada que al car-

rer Llevadores trenquen el pivot 

per accedir". En aquest sentit, re-

corden que "el trencament de ra-

joles o de pivots incrementa les 

despeses municipals". Així ma-

teix, afegeixen que la Rambla Bal-

mes és una zona de vianants per on 

també passen i juguen molts nens 

i nenes. Per tot plegat, reclamen 

al departament de mobilitat del 

consistori que estudiï en el menor 

temps possible el cas, per tal de po-

sar-hi solució. 

Petició per connectar a peu Sant 

Fost, Martorelles i Montornès
MARTORELLES. L'alcalde de Martorelles, 

Marc Candela, va aprofitar la visita que el 

diputat d'Infraestructures Viàries i Espais 

Naturals, Pere Pons, va fer dimarts a la loca-

litat, en motiu de la inauguració oficial de les 

obres de la passera de Can Puig, per plante-

jar a la Diputació de Barcelona un vial de vi-

anants a la carretera de la Roca "que uneixi 

des de Sant Fost fins a Montornès i alhora 

també la via verda, que és el camí ral que 

baixa pel riu Besòs", afegia el batlle. 

La proposta se sumaria a la que ambdues 

administracions ja estan treballant per tal 

de pacificar de cara a l'any vinent l'entorn 

de la Masia de Carrencà. 

La visita del diputat d'infraestructures 

Viàries i Espais Naturals va servir per inau-

gurar oficialment el nou vial que connecta a 

peu el nucli urbà de Martorelles amb el po-

lígon industrial des de Can Puig. Les obres 

que han tingut una durada de quatre mesos 

i un pressupost de 191.680 euros han per-

mès la construcció d'un nou itinerari més 

accessible i més segur per als vianants que 

diàriament passen per aquest punt per ac-

cedir al polígon industrial. 

L'ALCALDE DE MARTORELLES VA FER DIMARTS LA DEMANDA A LA DIPUTACIÓ 

A PEU L'alcalde, durant la visita del diputat (dreta) al nou vial que connecta amb el polígon

a.mir

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

CONSULTORI

Un Jutjat social de Bilbao (n. 5, 
Sentència de 17 de novembre de 
2021) ha declarat l’ansietat patida 
per una treballadora com a accident 
laboral. 

La treballadora, netejadora d’avions 
en l’aeroport, va estar més d’un any 
en situació d’incapacitat tempo-
ral. Al principi va ser qualificada 
com a malaltia comuna per tras-
torn d’adaptació amb ansietat però, 
posteriorment, després del procedi-
ment administratiu de determina-
ció de contingència sol·licitat per 
aquesta, es va declarar el seu ori-
gen laboral.

La sentència pren en consideració 
diverses reclamacions judicials que 

envolten al cas, l’informe sobre pre-
venció d’assetjament sol·licitat per 
la treballadora a l’empresa i l’ac-
tuació inspectora, que va constatar 
l’existència d’un conflicte de treball. 

Per això, es conclou que l’ansietat 
patida ha de considerar-se com a 
accident de treball en existir una 
relació directa entre l’anterior con-
flicte, el treball exercit i el procés 
d’incapacitat temporal.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La baixa per ansietat 
com a accident laboral 
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BAIX VALLÈS. Les Alcaldies socialis-

tes de la comarca han reclamat al 

Govern de la Generalitat un incre-

ment en les inversions i el finan-

çament en l'àmbit d'educació. Els 

socialistes denunciaven la situació 

que pateixen alguns centres educa-

tius i reclamaven més suport eco-

nòmic i humà per part d’Educació.

Segons els socialistes, dels 150 

milions d’euros que la Generalitat 

ha rebut dels Fons europeus, FE-

DER, per fer millores als equipa-

ments educatius per tal que siguin 

més eficients i sostenibles, només 5 

milions s’han destinat a la comarca 

del Vallès Oriental. "No arriba ni al 
3%, el que suposa una xifra molt 
baixa en comparació en altres co-
marques com el Vallès Occiden-
tal amb més d’un 14% o el Bages 
amb gairebé un 8%", apunten.

Els representants del PSC han 

repassat algunes de les deficièn-

cies d'equipaments educatius que 

atribueixen a la manca d'inversi-

ons de la Generalitat. En el cas de 

Mollet, l'alcaldessa Mireia Dioni-

sio recordava la situació patida 

a l'Escola Municipal d'Educació 

Especial Can Vila, per a la qual, 

Dionisio reclama a la Generalitat 

que es comprometi per fer-hi un 

edifici definitiu. “A Mollet, en els 
últims 10 anys, la Generalitat ha 
fet només dues obres a escoles 
i es tracta de treballs menors”, 

assegurava Dionisio.

La reclamació de nous centres 

de Formació Professional i les de-

ficiències en centres de la Llagosta, 

com el Sagrada Família i el Centre 

de Formació d'Adults, també va ser 

reclamacions fetes pels socialistes.

Els alcaldes i alcaldesses recor-

den que pel que fa al finançament, 

els ajuntaments assumeixen el 

cost dels subministraments en els 

centres educatius, i aquest any, 

amb la pujada de preus, ja saben 

que el cost es multiplicarà, per 

tant, els Ajuntaments hauran de 

fer un sobreesforç pel qual dema-

nen a la Generalitat que es com-

prometi a aportar més recursos 

per donar-hi resposta.

MOLLET DEL VALLÈS. El Departa-

ment d'Educació de la Generalitat 

ha volgut sortir al pas de les acusa-

cions de manca d'inversió que fe-

ien els alcaldes socialistes aquesta 

setmana. En el cas de Mollet, l'al-

caldessa Dionisio assegurava que 

en els últims deu anys la Genera-

litat només havia realitzat dues in-

tervencions menors a escoles, una 

afirmació que, segons el director 

dels Serveis Territorials d'Educa-

ció del Vallès Oriental-Maresme, 

Simó López Xirau, "no s'ajusta a 
la veritat". 

De fet, segons dades facilitades 

pel Departament, des del 2012, 

Educació ha invertit 1.564.715 eu-

ros a través del programa d'obres 

de reforma, ampliació i millora 

(RAM) en centres educatius pú-

blics de la ciutat. Entre el llistat de 

les més de 60 actuacions, repara-

cions de paviments, adequacions 

d'instal·lacions de subministra-

ments, renovació de cobertes 

amb fibrociment, com en el cas del 

gimnàs de l'Escola del Bosc, subs-

titucions de tanques, impermea-

bilització de cobertes i adequació 

d'espais, entre altres. 

Més enllà de les obres del pro-

grama RAM el responsable dels 

Serveis Territorials destaca, a més, 

grans inversions que el Departa-

ment ha realitzat a Mollet, com 

l'ampliació a dues línies de l'Escola 

Cal Músic, que es va fer el 2010, i 

que va suposar una inversió de 4,1 

milions, i l'actual obra d'amplia-

ció de l'INS Mollet. En aquest cas, 

la Generalitat ja hi hauria invertit 

10,5 milions d'euros. "És una de 
les obres més cares que s'estan 
duent a terme a tot Catalunya", 

assegura López Xirau. 

MOLLET DEL VALLÈS. La direcció de 

Podem Mollet ha registrat aquesta 

setmana el nom de Canviem Mollet 

com a marca electoral que els podria 

servir com a alternativa per presen-

tar-se a les eleccions municipals del 

pròxim 28 de maig en el cas de no 

arribar a cap acord amb els comuns.

Segons consta en el registre de 

partits polítics del Ministeri d'In-

terior espanyol, el passat 22 de no-

vembre es va inscriure el nom de 

Canviem Mollet, amb les sigles CMM. 

El domicili social és la seu del cercle 

de Podem a Mollet (rambla Pompeu 

Fabra, 32) i el representant legal és 

Alberto Murillo, actual número dos 

de la formació i regidor, que s'ha ins-

crit com a secretari general.

Tot i que oficialment les negoci-

acions entre comuns i Podem per 

conformar una candidatura conjun-

ta –com marca l'acord marc entre les 

dues formacions a Catalunya– conti-

nuen obertes a Mollet, la maniobra 

de la direcció de Podem demostra 

que les posicions entre ambdós par-

tits estan molt allunyades. 

El nom triat, Canviem Mollet, 

també és significatiu. Aquesta és la 

denominació que ja va fer servir la 

coalició de comuns i Podem en les 

eleccions de 2015 i que els va do-

nar uns resultats històrics amb set 

regidors, els mateixos que el PSC. 

Sembla que Podem voldria capita-

litzar l'èxit d'aquell nom i es guar-

da la possibilitat de fer-lo servir a 

la recambra. 

En declaracions a SomMollet, 

Murillo explica que s'ha registrat 

aquesta marca electoral "per tenir 

una possibilitat si no ens acabem 

presentant amb els comuns, però 

no hem decidit res encara", as-

segura el dirigent de Podem, qui 

admet que "hi ha mala maror. 
Nosaltres volem complir les di-
rectrius del nostre partit, però 
no acceptarem que ens humi-
liïn", diu. Murillo assegura que 

aquesta és la postura "unànime" 
del cercle, tot i que altres fonts 

qüestionen aquesta unanimitat. 

INSTITUCIONS  ELS RECURSOS A LES ESCOLES DEL TERRITORI ENFRONTEN ELS RESPONSABLES MUNICIPALS AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT 

El PSC reclama més inversions als 
centres educatius de la comarca

Educació assegura haver 
destinat 1,5 milions a escoles 
molletanes els últims 10 anys

Podem registra el nom 
Canviem Mollet com a 
possible marca electoral

PSC

DEMANDES Alcaldes i alcaldesses del PSC, durant l'acte a la Llagosta

El Departament destaca, a banda, els 10,5 

milions per a l'ampliació de l'INS Mollet

Ara Mollet 
organitza una 
jornada de 
neteja al Calderí
MOLLET DEL VALLÈS. Diumenge al 

matí, Ara Mollet ERC organitzava 

una jornada de neteja al Calderí, 

en què es van recollir  diverses 

saques de brossa, amb residus de 

tota mena. La formació denuncia 

“el nul manteniment que fa el 
govern del PSC i el Consorci de 
la Zona Franca –propietari dels 

terrenys– en aquest espai”. En la 

matinal hi van participar regidors i 

altres voluntaris, que fan una crida 

a cuidar aquest espai. 

TERRITORI  EL PARTIT DENUNCIA LA MANCA DE MANTENIMENT D'AJUNTAMENT I PROPIETARIS

MUNICIPALS 2023 INSCRIT AL REGISTRE DE PARTITS DEL MINISTERI

ARA MOLLET

RECOLLIDA  Es van omplir diverses saques amb diferents tipus de residus

L'AJUNTAMENT XIFRA EN 4 MILIONS 

EL COST D'UN NOU EDIFICI A CAN VILA 
■Un dels casos que els socialistes van posar sobre la taula va ser el de l'Escola 

Municipal d'Educació Especial Can Vila, per la qual Dionisio reclama a la Generalitat 

que es comprometi a fer un edifici definitiu. Segons explica el regidor d'Educació, 

Raúl Broto, aquest edifici podria tenir un cost aproximat d'uns quatre milions 

d'euros, segons estudis dels tècnics municipals. "Són molts diners que no podem 

pagar ni ens pertoca", opina Broto. El Departament reitera que es tracta d'un 

centre municipal, en el qual "la Generalitat no hi tenim competències". Segons 

el director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Oriental-Maresme, Simó 

López Xirau, la Llei d'Educació de Catalunya ja contempla col·laboracions entre els 

diferents ajuntaments quan es dona servei supramunicipal. "Continuem al servei de 

l'Ajuntament per ajudar-los amb el nostre equip tècnic pel que calgui", conclou.



DV, 25 NOVEMBRE 2022 15

MOLLET DEL VALLÈS. La Sala de Plens 

de l'Ajuntament de Mollet acollia 

divendres la presentació que el 

Centre d’Estudis per la Democràcia 

ha fet de la 6a edició de la col·lecció 

Textos, on el ministre d’Universi-

tats, Joan Subirats Humet, lloava 

la figura del molletà il·lustre Jordi 

Solé Tura. Després de la presenta-

ció Núria de José, vicedegana del 

Col·legi de Periodistes i cap d’ac-

tualitat de la Xarxa, i el ministre 

Subirats, protagonitzaven el col·lo-

qui titulat Jordi Solé Tura i les Uni-

versitats. Subirats destacava que el 

magisteri de Solé Tura “orientat 

a relacionar teoria i pràctica, el 

que passa al món amb el que pas-

sa al costat de casa, en ser global 

i municipal”. Més enllà del vessant 

intel·lectual, el ministre destaca-

va la persona, que, malgrat el seu 

estatus, “era l’antítesi del que es 

pot considerar inaccessible. Es 

notava que era fill de forner, de 

Mollet, i que havia passat tota la 

vida lluitant per ser alguna cosa i 

al mateix temps no deixar de ser 

el que era”. 

Per la seva part, l'alcaldessa, 

Mireia Dionisio, destacava que, 

“al marge de les seves innume-

rables virtuts”, parlem “de l’ex-

pressió constant de fidelitat als 

seus orígens, arrelament i amor 

al petit lloc del món on va néixer 

i créixer. Amor i consideració 

que nosaltres li tornem amb 

escreix”. Dionisio recordava que 

el motiu de l’existència del Centre 

d’Estudis per la Democràcia Jordi 

Solé Tura és mantenir viu el llegat 

d'aquest molletà il·lustre llegat, 

incloent-hi també el polític i aca-

dèmic.  

INSTITUCIONAL  EL CENTRE D'ESTUDIS PER LA DEMOCRÀCIA PRESENTA UN NOU VOLUM DE 'TEXTOS'

Subirats: "El llegat de Jordi Solé 
Tura és global i municipal"

AJ.MOLLET

COL·LOQUI Núria de José i Joan Subirats, durant l'acte a l'Ajuntament

Ara Mollet demana la creació d'un 
punt jove d'habitatge a la ciutat
Segons l’Observatori Català de la Joventut (2019) només el 23,5% de 

les persones joves s’han pogut emancipar. Davant aquesta realitat, 

Ara Mollet ERC MES ha presentat una moció al ple de novembre en 

què demanen a l'Ajuntament la creació d'un punt jove d'habitatge, 

amb els objectius principals d’informar i assessorar el jovent sobre 

els drets que tenen en la matèria. La moció demana que l'Ajuntament 

faci estudis per detectar les necessitats del col·lectiu a la ciutat i que 

crei un sistema d'assessorament i informació sobre habitatge per mit-

jà d'una oficina específica o de la ja existent Oficina Local d'Habitatge. 

La candidata de Junts Mollet, Car-

me Olaria, s'ha entrevistat amb 

l'alcalde de Sant Celoni, Raül 

Garcia Ramírez, per conèixer de 

primera mà el paper del govern 

municipal en l’exercici de la capi-

talitat del Baix Montseny, a partir 

de la constitució de la Comunitat 

de Municipis del Baix Montseny el 

febrer del 2020. Olaria considera 

que el govern del PSC a Mollet "ha 

perdut el tren per liderar pro-

jectes supramunicipals al Baix 

Vallès".

BREUS

Presentació de la 
candidata de Santa 
Maria en Comú

Olaria visita Sant 
Celoni per conèixer 
accions de capitalitat

Aquest diumenge, Santa Maria 

en Comú farà la presentació o�icial de la seva candidata, Yo-
landa Ojeda, amb un vermut i 

música en directe a càrrec de 

Rapahël Giraud. L'acte serà a les 

11.30 h a la plaça de l'Església. 

Ojeda, veïna de Santa Maria fa 

gairebé 20 anys, és jurista i tre-

balladora de l'Ajuntament de Santa Perpètua, un per�il gestor 
molt valorat pel partit a l'hora 

de triar-la. Ojeda substitueix 

Olivia Mones com a cap de llista.  
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Cerca d'un Agent d'OcupacióCurs d'operació de carretons a Montornès
L'Empresa Municipal Formació Ocupacional 

i Ocupació (EMFO) de Mollet cerca Agents 

d'Ocupació i Desenvolupament Local. El 

servei ofereix un contracte laboral temporal 

(12 mesos de durada) a jornada completa. 

El Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç (OPEC) 

ha posat en marxa un curs d’operació de carretons de 24 hores de 

durada. Un total d’11 persones (10 homes i 1 dona d’entre 17 i 50 anys) 

inscrites a la Borsa de Treball com a demandants d’ocupació segueixen 

la formació, que inclou sessions teòriques i pràctiques.

ECONOMIA

La Taula d'Ocupació i la Formació 
de Montornès torna a activar-se
MONTORNÈS. L'Espai Cultural 

Montbarri va acollir aquest dijous 

una nova trobada de la Taula d'Ocu-

pació i la Formació de Montornès. 

La jornada va servir per reactivar, 

després de dos anys d'aturada per 

la pandèmia, una agenda comparti-

da amb els agents socials i les em-

preses del municipi amb l'objectiu 

de teixir aliances. 

L'acte va comptar amb la partici-

pació de l'alcalde José A. Montero, 

el regidor d’Ocupació, Promoció 

Econòmica i Comerç, Jordi Delgado, 

així com representants del Consell 

Comarcal, de les patronals Pimec 

i UEI, dels sindicats UGT i CCOO, 

de l’Associació Industrial del Baix 

Vallès i Concentració Industrial 

Vallesana, així com d’una quinzena 

d’empreses del teixit productiu de 

Montornès.

"El Consell d'Empreses es va 

crear el gener del 2018. Després 

de la pandèmia hem posat en 

marxa diferents línies, avui les 

compartim i volem sentir tam-

bé quin és el seu retorn", deia el 

regidor d'Ocupació, Promoció Eco-

nòmica i Comerç, Jordi Delgado, qui 

avançava algunes de les qüestions 

a tractar.

Entre les línies d'actuació Delga-

do indicava, el programa d'FP Dual 

que els ha concedit el SOC i amb 

el qual els caldrà comptar amb la 

participació de les empreses. En 

termes d'orientació acadèmica, el 

regidor també indicava que estan 

treballant en l'organització d'una 

setmana temàtica per al mes de 

març, on també volen comptar amb 

la participació del teixit empresari-

al del territori. 

Finalment, la trobada també va 

servir per posar sobre la taula no-

ves línies de col·laboració de cara a 

la generació d'energia fotovoltaica. 

 "Ens va molt bé aquests actes 

per conèixer què està fent l'Ajun-

OCUPACIÓ L'ESPAI CULTURAL MONTBARRI VA ACOLLIR DIJOUS LA TROBADA ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS AGENTS SOCIOECONÒMICS

AGENTS IMPLICATS Els participants a la reunió de la taula que es va fer dijous a l'espai Montbarri

a.mir

EMPRESES

El teixit productiu 
comarcal, un dels 
que millor va resistir 
l'impacte pandèmic
Els sectors alimentari i el de ra-

maderia, agricultura i pesca van 

augmentar la facturació durant la 

pandèmia, mentre que l’hostaleria 

i el sector cultural van registrar 

una davallada de prop del 50%. 

Aquesta és una de les principals 

conclusions de l’informe Estructu-

ra empresarial de la província de 

Barcelona, elaborat per la Diputa-

ció i que radiografia l’estructura 

productiva de totes les comarques 

de la demarcació durant el 2020, 

identificant les principals empre-

ses. Pel que fa al Vallès Oriental, el 

teixit empresarial de la comarca 

va generar un volum de negoci de 

18.706 milions d’euros, un 0,3% 

menys que l’exercici anterior, i ocu-

pava 83.114 treballadors, un 4,3% 

més que l’exercici anterior. De la 

facturació registrada, el 48,2% cor-

respon al sector serveis, el 47,1% al 

sector industrial, el 4,1% a la cons-

trucció i el 0,6% al sector primari.

Augment de la facturació
No obstant això, l’estimació de l’in-

crement de la facturació comarcal 

per al 2021 és de l’11,6%, al voltant 

dels 20.879 milions d’euros. En 

xifres absolutes, Granollers encap-

çala el rànquing en xifra de negoci 

al Vallès Oriental (4.131 milions 

d’euros), seguit de Parets (3.134 

milions), les Franqueses (1.692 

milions) i Mollet (1.009 milions). 

La xifra de negoci per càpita del 

Vallès Oriental va ser de 44.989 

euros. 

COMERÇ  ES PREVEU QUE LA CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT DURI ENTRE VUIT I NOU MESOS

tament a nivell de formació per 

després poder tenir mà d'obra 

qualificada per poder contrac-

tar quan tenim puntes de feina o 

fins i tot per ampliar la plantilla", 

valorava un dels participants de la 

jornada, Enrique González, director 

d'operacions de Zago Automotive.

També l'Anna Villar, responsable 

de l'àrea de Relacions Laborals de 

Henkel, destacava la importància 

de trobades com aquesta: "Henkel 

és una empresa que porta molts 

anys a Montornès i que se sent 

part del municipi. Nosaltres ve-

nim a trobar-nos amb els altres 

agents socials de l'entorn i a es-

coltar propostes per veure en 

què podem participar". 

Martorelles il·luminarà el 
carrer de l'Horta per Nadal, 
una demanda del comerç local
MARTORELLES. L’Ajuntament ha 

dut a terme enguany una inversió 

per millorar significativament la 

il·luminació dels carrers de la vila 

durant les festes nadalenques. En 

aquest sentit, i per donar suport al 

comerç local, el carrer de l'Horta 

serà un dels beneficiats per aques-

ta ampliació de llums. La tradicio-

nal encesa de llums de Nadal tin-

drà lloc a Martorelles el dissabte 3 

de desembre. Enguany per prime-

ra vegada també s'il·luminarà el 

lledoner de Can Puig i el teix de da-

vant la Capella de Sant Domènech 

a Carrencà. 

AMB LA  INICIATIVA ES VOL DONAR SUPORT ALS COMERCIANTSMONTORNÈS. L'empresa B28Cons-

truccions, SL iniciava fa unes set-

manes les obres del nou mercat 

municipal de Montornès Nord, da-

vant del supermercat Mercadona. 

Els treballs comencen després de 

les dificultats que va tenir l'Ajunta-

ment per adjudicar el projecte, que 

va haver de revisar econòmica-

ment a l'alça. Finalment, el mes de 

juliol es va adjudicar l'obra per un 

import de 537.807,28 € amb IVA.  

El projecte preveu un equipa-

ment de titularitat municipal amb 

un total d’11 parades rectangulars 

amb una façana de 3,80 metres 

i una superfície útil de 9,50 m2, 

aproximadament. A la part central 

de l’edifici s’hi ubiquen les zones 

comunes, com el bar amb la cui-

na, davant de l’accés, i les cambres 

higièniques a la dreta del mateix.

També es preveu la instal·lació de 

sistemes d'energia renovable. 

El termini d'execució de l'obra 

és d'entre 8 i nou mesos i un cop 

estigui la construcció es farà un 

concurs públic per adjudicar les 

parades. 

En marxa les obres 
del nou mercat a 
Montornès Nord 

a.mir

EN OBRES  Els treballs van començar fa unes setmanes
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L'any passat es van recuperar més de 240 tones de roba usada que havia 

estat dipositada als contenidors baixvallesans. Tones que van classificar-se 

i en bona part, se'ls va poder donar una nova vida. Però encara que les xifres 

semblen elevades, tan sols representen una ínfima part de les deixalles 

tèxtils que es generen a les llars del territori, perquè malauradament, 

gran part continua acabant als abocadors. Tot i que la solució no depèn 

únicament dels habitants del Baix Vallès, ja que segons l'Agència de 

Residus de Catalunya, de mitjana una persona genera 22 kg de residus 

tèxtils cada any –dels quals a Catalunya només es recullen selectivament 

l'11%– és moment que administracions i empreses plantegin solucions 

més compromeses amb el medi ambient. Solucions que impliquin impulsar 

projectes pensats per afavorir el Reduir, el Reciclar i el Reutilitzar.

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL
Editorial

o, no vull parlar d’aquest progra-

ma d’entreteniment de masses 

que només he vist cinc minuts 

perquè la meva companya se’l 

mira. El que allí hi passa m’ho expliquen 

molt millor algunes novel·les amb molta 

més d’intensitat, transgressió i suc i bruc; 

cadascú té els seus gustos, oi? A mi, llegir 

literatura de la bona em permet omplir un 

temps a ritme ideal per descomprimir-me 

de l’absurd que ens fan viure, una torren-

tada de dades, imatges i sorolls que no hem 

demanat expressament i que, un cop passa-

des, poc o res hem aprofitat de debò. L’art, 

la música, la literatura són activitats que 

ens arriben directament de persones que 

s’hi han dedicat tota una vida, posant-nos 

a mans productes d’una riquesa que cap 

article de consum habitual hi podria com-

petir. Segons el capitalisme, tot això no és 

imprescindible: la creació artística no té cap 

valor si no produeix un dividend econòmic 

i s’ajusta a l’ideari de mantenir el statu quo 

en què vivim. I és fabulós que aquest statu 

quo és acceptat per una majoria que jo crec 

que no ha mesurat a què ens portarà en tots 

els àmbits de la vida. Aquest ritme infame 

-almenys tothom se’n queixa- que ens fan 

viure, fent equilibris per arribar a cap de 

mes i fent equilibris per completar l’agenda 

diària, a què porta? Ens hem fet tan petits i 

individualistes, que el mercat i la incapacitat 

dels nostres gestors se’ns està empassant 

N

'L'ILLA DE LES 
TEMPTACIONS'

Químic

ISIDRE OLLER
Finestrals 

i mosquiteres

en un remolí inexorable. Sabem per què la 

burocràcia val més que nosaltres? Sabem 

per què hem de pagar una inflació que no 

sabem com s’ha generat realment? Sabem 

per què realment no s’han pres ja mesures 

eficients per lluitar contra el canvi climàtic?

He buscat això de l’Illa de les Temptaci-

ons per flagrant similitud amb la impagable 

llibreria l’Illa de Mollet, lloc on les temp-

tacions de comprar llibres també és una 

lluita interior irrefrenable. Però també em 

serveix aquesta excel·lent llibreria que té 

el Baix Vallès per relatar una altra tendèn-

cia que, dissortadament, i agreujada per 

la pandèmia, ens està passant: la immobi-

litat i la manca de curiositat de molta gent 

pels actes culturals de proximitat. No és el 

primer cop, però la setmana passada hi va 

haver la presentació d’un llibre excepcional 

i l’únic espectador vaig ser jo. Per a mi va 

ser un luxe: un presentador que ho va fer 

més que interessant i l’autor, un autor que 

venia el dia previ de ser entrevistat pel Xa-

vier Grasset a TV3, tot per a mi solet! Però 

és que no es mou ni la gent del gremi! Fins 

i tot, molts d’ells no llegeixen res i no escol-

ten als altres. Em fa gràcia l’extrem narci-

sisme de voler publicar “el meu llibre” sigui 

com sigui, com allò que escolto en alguns 

recitals: “aquest matí he fet aquest poema 

i...” S’acaba el treball crític i autocrític, s’aca-

ba la reflexió, la comunicació i deixar sedi-

mentar el coneixement, s’enterra tot el que 

hem fet fins avui. Tot això ens empobreix 

tant, que finalment, preferim mirar L’Illa 

de les Temptacions i qui vingui després, que 

tanqui la porta.

Cal encarar la crisi climàtica com
una oportunitat d'assolir més

justícia social mitjançant la
redistribució de càrregues en la

reducció de la contaminació

m queixo sovint de l’intens 

brunzit que se sent al matí, ge-

neralment de caps de setmana, 

a Mollet provinent del Circuit 

de Montmeló. Curiosament, tendim a quei-

xar-nos d’altres tipus de contaminació 

acústica, sobretot derivats d’activitats cul-

turals o de lleure popular, o bé dels mitjans 

de transport. Sembla ser que la tolerància 

a les molèsties i els residus de les activitats 

està totalment jerarquitzada i cal sospitar 

que aquesta jerarquia respon a interessos 

de base econòmica que al seu torn impreg-

nen els judicis morals.

Darrerament ens bombardegen amb no-

tícies relatives a l’inevitable col·lapse me-

diambiental al qual ens encaminem, com 

si tot plegat depengués exclusivament dels 

nostres petits gestos agregats. Això passa 

en un context d’apel·lació intensiva cap als 

ciutadans, des de governs que anuncien po-

lítiques restrictives –limitacions al trans-

port privat i restriccions energètiques, en-

tre d’altres- fins a activistes que recorren 

a l’acció simbòlica propagandista atacant 

obres d’art. Heus ací les confusions: els 

costos i esforços de reducció de les accions 

contaminants han de ser assumits sobretot 

pels ciutadans corrents i que la cultura és 

E

ACABAR AMB 
EL BRUNZIT

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

quelcom elitista que s’anteposa a les polí-

tiques mediambientals o que els furta pro-

tagonisme mediàtic. Però resulta que la 

natura no deixa de ser també un concepte 

cultural, bastit igualment des de l’elit, i que 

l’explotació de dita natura –amb intercanvi 

de costos i beneficis- és la base de les desi-

gualtats socials.

Per tant, cal passar del paradigma de 

“qui embruta més, paga més” al de “tant 

fa que ho puguis pagar, tu no embrutaràs”. 

I cal encarar la crisi climàtica com una 

oportunitat d’assolir més justícia social 

mitjançant la redistribuició de càrregues 

i esforços en la reducció de la contamina-

ció i del consum. Per això hem d’acabar 

amb el brunzit del Circuit de Montmeló 

i els espetecs del Camp de Tir de Mollet, 

per exemple, si volem que polítiques com 

l’apaivagament del trànsit o la reducció 

de bosses de plàstic al mercat ens resultin 

significatives i reïxin.

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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El cros comarcal arriba a MolletAlèxia Putellas recollirà dos nous premis el dilluns

Les pistes d'atletisme Pedra Salvadora acolliran 

la cinquena jornada de la lliga de cros escolar 

que organitza el Consell Esportiu del Vallès Oriental. El CA Mollet serà l'amfitrió d'aquesta 
jornada el dissabte al matí des de les 9.30 h.

La Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol tornarà a 
premiar Alèxia Putellas. La molletana recollirà els premis de millor 

jugadora catalana de l'any i màxima golejadora a la gala de dilluns al 

vespre a Barcelona. Adolfo Fernández, veí de Sant Fost, estava nominat a millor jugador de futbol sala, però no ha pogut revalidar el guardó.

El CF Mollet UE perd la victòria 

al derbi contra l'EC Granollers 

en el tram final del partit

MOLLET. El CF Mollet UE es va ha-

ver de conformar amb l'empat al 

derbi vallesà amb l'EC Granollers. 

Els de Mollet anaven per davant al 

marcador, però un gol al final del 

partit va posar el 2-2 definitiu i va 

donar un punt a cada equip. Amb 

aquest resultat, els de David Parra 

surten del descens, però seguei-

xen en la zona de perill.

El conjunt de Mollet es va avan-

çar en el derbi comarcal a la mitja 

hora de joc de penal, que va trans-

formar Alejandro Suárez. L'ECG 

va tenir tres ocasions per marcar 

a la primera part, però una bona 

primera part de Sito va mante-

nir l'avantatge pels locals. Només 

començar la represa, l'equip de 

Granollers feia l'empat amb un gol 

d'Abdou. Sis minuts va durar l'ale-

gria dels visitants, fins que Alejan-

dro Suárez va posar per davant de 

nou als molletans a la sortida d'un córner. Però els tres punts no es 
quedarien finalment al Germans 

Gonzalvo, ja que Abel Fàbregas 

va posar el 2-2 en un xut de pilota 

aturada. 

L'entrenador del CF Mollet UE, 

David Parra, reconeix que tenien 

la victòria a la seva mà: "Vist com 

ha anat crec que se’ns han esca-

pat dos punts. Un descuit al final 

provoca l’empat". Tot i això, el 

tècnic afirma que "els dos últims 

resultats són importants" i que 

l'equip "està recuperant el gol", 

ja que n'ha marcat tres a les dues 

últimes jornades.

L'empat deixa al CF Mollet UE 

amb sis punts i en catorzena posi-ció, però empatat amb el CE Mata-ró i el Palamós CF, el nou cuer.
Visita al líder
La pròxima jornada serà molt difí-

cil pels de David Parra perquè visi-

taran el camp del líder, el FC L'Es-

cala, el diumenge a les 12 h. Parra 

admet que és "un rival molt com-

plicat" però creu que el seu equip 

també ho és. L'entrenador confia 

en els alts i baixos dels de l'Empor-

dà a les darreres jornades: "Estan 

entrant en un moment que no 

tenen tot de cara".   s.casanovas

FUTBOL | Primera Catalana  ELS DOS EQUIPS VALLESANS VAN EMPATAR EN UN PARTIT TREPIDANT

AMB EMOCIÓ El derbi vallesà es va decidir als últims minuts de joc

fcf

El Club Muntanyenc Mollet segueix recorrent el GR 3 - Sender Central de 

Catalunya. El passat cap de setmana va ser el torn per la tretzena etapa, 

entre Castellar de n’Hug (Berguedà) i Campdevànol (Ripollès). Una 

cinquantena de persones es van sumar a la sortida de l'entitat, que va 

transcórrer per espais naturals i indrets com el santuari de Montgrony.

cm mollet

El Muntanyenc, al Prepirineu

Emoció i gols al derbi
dels filials molletans

MOLLET. Els filials del CF Mollet UE i 

de la UD Molletense van empatar al 

primer derbi de la temporada, dis-

putat al Germans Gonzalvo. El mar-

cador final de 3-3 reflecteix l'emo-ció i la intensitat viscuda al camp 
en un partit clau pels dos equips.

La primera part va començar 

amb un ritme més tranquil i un sol 

gol, el de Dani Aznar a la mitja hora 

de joc, que posava per davant al CF 

Mollet UE al descans. El duel es va 

trencar a la segona part, quan van 

començar a caure els gols pels dos 

costats fins arribar al 3-3 final, amb 

els blanc-i-blaus empatant al minut 

89 amb gol d'Iann Ballesta.

El repartiment de punts afa-

voreix als dos equips. El filial del 

CF Mollet UE puja fins al tercer lloc 

amb 13 punts, mentre que el con-

junt B de la Molletense es manté en setena posició amb 10 punts. 

Quarta Catalana  ELS EQUIPS B VAN EMPATAR EN UN PARTIT BOIG 

CF MOLLET UE   2

EC GRANOLLERS   2

CF MOLLET UE B   3

UD MOLLETENSE B   3
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El Recanvis Gaudí Mollet pateix a
Eivissa la quarta derrota consecutiva

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

ha entrat en una mala ratxa. Els 

de Josep Maria Marsà van caure el 

passat dissabte contra el Bàsquet 

Sant Antoni per 87-75 i van sumar 

la quarta derrota consecutiva. Els 

molletans tenen el pitjor estat de 

forma de la lliga juntament amb el 

CB Cornellà, en part per la plaga de 

lesions que segueix tenint l'equip.

El partit no va tenir massa histò-

ria. El Bàsquet Sant Antoni va fer 

valdre la seva superioritat i va do-

minar en tot moment el partit. Els 

balears van posar-se per davant al 

primer quart (19-13) i van seguir 

ampliant el seu avantatge durant 

tot l'enfrontament. El conjunt ei-

vissenc només va afluixar a l'últim 

parcial, que va ser l'únic que es va 

emportar el Mollet (17-24).

Vinicius da Silva, del Bàsquet 

Sant Antoni, va ser el jugador més 

destacat del partit amb 19 punts. 

Per part del club molletà, va desta-

car un complet Xavier Assalit que 

va sumar 10 punts, 5 rebots, 2 as-

sistències i 4 pilotes robades.

La mala ratxa fa caure al Recan-

vis Gaudí Mollet fins al desè lloc 

amb un balanç de dues victòries i 

cinc derrotes.

Recuperar sensacions
Aquest cap de setmana, els molle-

tans tornen al Plana Lledó per ju-

gar contra el Lobe Huesca La Ma-

gia el diumenge a les 19 h.

Els de Josep Maria Marsà bus-

caran retrobar-se amb la victòria 

contra un equip que està en una 

situació similar. SERGI CASANOVAS

BÀSQUET | LEB Plata  L'EQUIP MOLLETÀ VA PERDRE DAVANT EL BÀSQUET SANT ANTONI, UN RIVAL MOLT SUPERIOR

MALA RATXA El conjunt de Mollet acumula quatre derrotes seguides a la lliga

CB MOLLET

Primer rècord català
pel CEE Sant Gervasi
MOLLET DEL VALLÈS. El CEE Sant 

Gervasi Natació va aconseguir dis-

sabte una fita històrica. L'equip 

de relleus masculí va assolir el 

rècord de Catalunya a la prova de 

4x200m. El registre obtingut al 

Fons i Estils Màster del CN Saba-

dell és la primera millor marca ca-

talana del club. 

Ruben Malvesí, Sergio Torres, 

Sergi Sánchez i Joan Manuel Auñon 

van marcar un temps de 8:52.25 

minuts, un crono que els va valer 

per batre el rècord de Catalunya 

per quasi mig minut.

El club també va assolir altres 

rècords de la competició, princi-

palment de la mà d'Andrea Seco 

(50m i 100m papallona) i de Marc 

Grau (50m lliures). S. CASANOVAS

NATACIÓ  EL CLUB MOLLETÀ VA ACONSEGUIR LA SEVA PRIMERA MILLOR MARCA DE CATALUNYA AL 4X200M LLIURES MASCULÍ

DE RÈCORD Els equips del Sant Gervasi van batre diverses marques a Sabadell

CEE SANT GERVASI

ATLETISME

El CA Mollet 
celebrarà el Nadal 
el 23 de desembre 
al Mercat Vell

MOLLET. El Club Atlètic Mollet tor-

narà a celebrar Nadal amb una 

gran festa, després dels anys de 

pandèmia. La celebració serà el di-

vendres 23 de desembre al Mercat 

Vell i inclourà diverses activitats 

durant tota la tarda i la nit.

La jornada començarà a les 18 h 

amb un bingo, tant el format clàssic 

com un de musical. A continuació, 

se celebrarà l'acte central de la fes-

ta, l'habitual sopar de Nadal del club 

amb entrepans per a tots els assis-

tents a preus populars. La festa con-

tinuarà a la nit, a partir de les 22.30 

h, amb la sessió musical a càrrec 

dels DJs Maceta Sound Beat. L'en-

trada serà gratuïta per a tothom. 

FUTBOL

La UE Sant Fost 
presenta els 
seus equips el 
diumenge
SANT FOST. La UE Sant Fost es pre-

para per a la presentació d'equips 

aquest cap de setmana. Els 16 con-

junts de l'entitat estaran amb la 

seva afició el diumenge a partir de 

les 12.30 h.

Per la temporada 2022-2023, la 

UE Sant Fost compta amb equips 

de totes les categories, des de 

prebenjamí fins a sènior. Enguany 

també comptaran amb dos equips 

femenins, un aleví i un infantil.

La jornada acabarà amb el partit 

del primer equip contra el CF Mo-

llet UE B a les 18 h, al mateix camp 

santfostenc. 

El CB Mollet B i el CB Parets van oferir un 

derbi ple d'emoció i d'acció fins a l'últim 

segon al pavelló Plana Lledó. El partit es 

va decidir per un sol punt en un gran fi-

nal dels paretans, que, tot i això, no van 

poder remuntar i la victòria va caure del 

costat dels de Mollet per 66-65. Ara, els 

dos equips tenen el mateix balanç a la 

lliga, cinc triomfs i dues derrotes i ocu-

pen la cinquena i la sisena posició, amb 

els molletans per davant.

VICTÒRIA PER UN 
PUNT DEL B AL DERBI 
AMB EL CB PARETS

Filial

BÀSQUET SANT ANTONI 87

RECANVIS GAUDÍ MOLLET 75
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MOLLET. El molletà Carles Martínez optarà 

al premi a millor entrenador de l'any de la 

WTA. L'organització mundial del tennis 

femení ha nominat a Martínez per la seva 

tasca amb la jugadora russa Daria Kasatki-

na, que aquest any ha pujat del lloc 26 al 8 

al rànquing mundial.

El premi es lliurarà al desembre en una 

cerimònia a Zuric (Suïssa), on competirà 

amb la resta de nominats: David Witt, To-

masz Wiktorowski, Issam Jellali, Bertrand 

Perret, Corey Gauff i Diego Moyano, Rafael 

Paciaroni i Tom Hill; tots ells preparadors 

de les millors tenistes del món. D'aquesta 

manera, Carles Martínez opta a succeir a 

Conchita Martínez, la guanyadora de l'any 

passat.

Aquest any, Daria Kasatkina ha acon-

seguit tornar al top 10 mundial i guanyar 

dos títols WTA, San José i Granby. A més, ha 

classificat per primer cop a unes semifinals 

de Grand Slam a Roland Garros i ha partici-

pat a les WTA Finals, tot sota la preparació 

de Carles Martínez. Aquestes fites li han 

valgut la nominació al molletà, en un premi 

que no reconeix només els èxits esportius, 

sinó també la tasca com a ambaixador del 

tennis. SERGI CASANOVAS

Carles Martínez nominat a millor 
entrenador de tennis femení

TENNIS  EL MOLLETÀ ESTÀ ACTUALMENT AMB LA TENISTA DARIA KASATKINA

CARLES MARTÍNEZ

CT MOLLET

Medalla de bronze per a
Judith 'La Santa' a l'Europeu

MOLLET. La lluitadora Judith 'La Santa' 

Carricondo va penjar-se el passat cap de 

setmana la medalla de bronze a l'Europeu 

WAKO de kickboxing, disputat a Turquia. 

La molletana va participar en la competi-

ció dins la convocatòria de la selecció es-

panyola i va assolir el seu primer podi a la 

competició continental.

'La Santa' va començar la competició 

amb bon peu, guanyant per 3-0 la prime-

ra ronda contra la croata Snejezana Prgo-

met. Les semifinals no van anar tan bé per 

la lluitadora de l'Actitud Boxing Crew i va 

perdre contra la israeliana Monia Heno. 

Tot i la derrota, el resultat li va valer per 

assegurar la tercera posició i la medalla de 

bronze a la categoria de low kick femenina 

de menys de 48 kg.

La medalla de bronze de la molletana se 

suma a la resta de les aconseguides per la 

selecció espanyola, que ha sumat un total 

de 18 metalls a la competició disputada a 

Turquia. 

La lluitadora tanca així una molt bona 

temporada, atès que també va revalidar el 

títol de campiona d'Espanya. 

KICKBOXING  ÉS EL SEU PRIMER PODI A LA COMPETICIÓ CONTINENTAL

JUDITH 'LA SANTA' CARRICONDO

J.C.

El Trail dels Remences celebrarà 
una nova edició el 18 de desembre
MONTORNÈS. L'edició del 2022 del Trail dels Remences ja té data, el 18 de desembre. La 

jornada de l'Associació Excursionista Lleure Montornès inclourà aquest any una marxa, 

perquè tothom qui vulgui pugui participar en la prova. Les inscripcions ja estan obertes 

en format digital i tenen un màxim de 300 participants. La participació té un preu d'entre 

12 i 16 euros, segons si s'està federat o no.

MUNTANYISME  ENGUANY LA TROBADA INCLOURÀ TAMBÉ UNA MARXA
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"L'objectiu de l'Any Abelló 
és que els 51.000 habitants 
passin pel Museu"
MOLLET. La ciutat de Mollet s'om-
plirà d'activitats i, sobretot, d'ex-
posicions entre el desembre del 
2022 i el desembre del 2023 per 
commemorar el centenari del nai-
xement de l'artista molletà Joan 
Abelló. Tot i que encara manquen 
alguns punts per tancar, l'Ajunta-
ment i el Museu presentaven di-
marts al vespre les principals pro-
postes que farciran l'Any Abelló.

L'alcaldessa, Mireia Dionisio, 
destacava en la roda de premsa 
que han concebut l'efemèride com 
"un any de projecció d'aquest 

molletà il·lustre i de tota la seva 

vida". En aquest sentit, la directo-
ra del Museu Abelló, Pepa Ventura, 
deia: "Els molletans han de veu-

re que tenen aquesta col·lecció 

de primer nivell; volem que 

n'estiguin orgullosos".
Per a la regidora de Cultura, Mer-

cè Pérez, tot plegat ha de servir per-
què la gent s'apropi més al Museu 
Abelló. "Aquest any hem d'acon-

seguir que tots els molletans i 

molletanes que no han passat 

pel Museu hi vinguin. Molta gent 

ha vingut al Museu, però també 

hi ha molts molletans que no. 

L'objectiu és que els 51.000 ha-

bitants passin pel Museu Abelló".

Referent a les activitats que s'hi 
realitzaran, Pérez convidava la 
ciutadania, no només a gaudir de 
l'Any Abelló, sinó també a partici-
par-hi. "Tenim moltes coses di-

buixades però les hem de cons-

truir tots junts", apuntava.

Exposicions i publicacions
Evidentment, les principals acti-
vitats que s'oferiran seran expo-
sicions, com La Col·lecció pintada, 
disponible des del 15 de desembre 
fins al mes de juny, i que vol donar 
a conèixer el personatge i la col-
lecció a través de la mirada de les 

seves pintures i els seus objectes.
Al febrer, La Marineta acollirà 

Galeries Marinette, una propos-

ART  DIMARTS ES PRESENTAVA EL PROGRAMA D'ACTES PER COMMEMORAR EL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE JOAN ABELLÓ

s.c.r.

RODA DE PREMSA AL MUSEU  Pepa Ventura, Mireia Dionisio i Mercè Pérez

ta homònima a la sala de l'hostal 
molletà en què l'Abelló va exposar 
per primera vegada, amb 22 anys, 
i que en aquest cas mostrarà part 
del fons fotogràfic amb els inicis de 
l'artista a Mollet.

Pintures de l'Abelló fetes a 
l'Àfrica i que mai han estat expo-
sades; la creació de nous paisatges 
per part del Mar Canet i la Varvara 
Guljajeva a través dels paisatges 
de l'Abelló; noves intervencions a 
L'Aparador dins del cicle Diàlegs 
amb Abelló; microexposicions als 
centres cívics produïdes per les es-
coles; i una mostra al Lledoner vin-
culada al Per molts anys són algu-
nes de les propostes ja definides.

Alhora, cal destacar que la com-
memoració estarà inclosa en molts 
àmbits de la ciutat: el concurs de fo-
tografia de Sant Vicenç ja incorpora 
una categoria Abelló, com també ho 
farà el premi Vicenç Plantada; les 
jornades del Centre d'Estudis Molle-
tans estaran dedicades a Joan Abe-
lló; i per al gran acte central de l'ani-
versari, que es farà coincidir amb 
el Dia Internacional dels Museus, el 
consistori i el Museu volen que les 
entitats hi participin.    sergio carrillo

CARTELL D''ALCARRÀS'

CINEMA

'Alcarràs', de
Carla Simón, al 
Celler de Carrencà

MARTORELLES.  El Celler de Carren-
cà acollirà diumenge (18.30 h) una 
nova projecció emmarcada en el 
Cicle Gaudí. En aquest cas es tracta 
del film Alcarràs, dirigit per Car-
la Simón, i que explica la història 
d'una família pagesa que veu des-
aparèixer el seu estil de vida. Cal 
comprar el tiquet (4,5 €) a martore-

lles.cat/entrades. 

Vermut musical
del casal d'avis

MARTORELLES. El Casal d'avis La 
Masia i Can Sunyer organitzaran 
diumenge al matí un vermut con-
cert a Carrencà. Concretament 
serà al Celler, a partir de les 11.30 
h i amb l'actuació d'Esther Ribot 
(veu) i Joan Ruiz (piano).  

POPULAR

Playback d'Amics de l'ArtDivendres musical a Can Pantiquet
L'Associació de Gent Gran Amics de l'Art 
actuarà el pròxim dimecres 30 de novembre 
a les 17 h. Es tracta de l'espectacle de 
playback prenadal i es podrà gaudir al 
Mercat Vell de Mollet del Vallès.

El Centre Cívic de Can Pantiquet acollirà aquest divendres a la 
tarda dues activitats musicals. La primera serà a les 17.30 h, la ja 
habitual discoteca per a petits i grans, un espai de festa, música 
i ball per a tota la família. A les 20 h serà el torn per a la tercera 
tarda de karaoke a càrrec de l'Associació de Música i Art de Mollet.

CULTURA

En la roda de premsa de dimarts al 

vespre també es va donar a conèixer 

el logo de l'Any Abelló. "A través 
de la signatura, sempre podem 
identificar que és l'Abelló i porta el 
100", explicava la Pepa Ventura. Tot 

plegat ha estat fet per l'Estudi Mires.

El logo del centenari del mestre
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Anna Campillo guanya el 
Premi Miquel Martí i Pol

MOLLET. La poeta molletana Anna 

Campillo guanyava el passat diu-

menge 13 de novembre el Premi 

Miquel Martí i Pol de poesia, amb 

l'obra Udol i llop, en la qual recrea 

"la vida d'una dona en el passat 
del nord d'Europa", amb un con-

text molt diferent del que hi pugui 

haver en societats digitalitzades 

i industrialitzades. "És una vida 
molt més salvatge, però no dei-
xa de ser una vida humana, amb 
tot el que això comporta", expli-

ca la molletana.

Per a l'Anna Campillo, que és 

professora de l'Escola Sant Gerva-

si de Mollet i que al juliol presenta-

va el seu primer llibre, el ressò que 

atorga un premi literari com el Mi-

quel Martí i Pol és un dels aspectes 

que més destaca de tot plegat, així 

com el fet que el seu poemari serà 

publicat al llarg del 2023. Concre-

tament, Pagès Editors serà l'en-

carregada de la publicació d'Udol 

i llop, dins la col·lecció La Suda.  

LITERATURA  VA ENDUR-SE EL PREMI DE POESIA PER 'UDOL I LLOP'

GALA DE RODA DE TER  L'Anna Campillo, al centre de la imatge

Fundació Miquel Martí i Pol

MOLLET.  La Biblioteca Can Mulà 

- Jordi Solé Tura va lliurar diven-

dres a la tarda els dos premis del 

Concurs de Microrelats de Terror.

La molletana Cristina de Souza 

s'ha endut el premi del microre-

lat en català, amb el següent text: 

Soc Ombra. Desperto sense records, 

amb la set -condemna, herència i 

llegat- que em tortura immiseri-

corde. Soc Fúria. Les dents frisoses 

volen beure. Soc sang. Poderosa, 

eterna, desgraciada. El meu destí 

està escrit. El teu també. Soc Mort.

El premiat pel millor microre-

lat en castellà ha estat en Ramón 

Ferreres, amb aquesta creació: EL 

ESPEJO DE LA CONDESA. Se puso su 

mejor vestido, guantes, unas medi-

as y una peluca. Maquilló todo su 

rostro, orejas incluidas, se pintó los 

labios, también las cejas y las pes-

tañas; pero, al colocarse frente al 

espejo, su mirada seguía vacía.  

HA ESTAT L'ONZENA EDICIÓ D'AQUEST CERTAMEN LITERARI

A LA BIBLIOTECA  La Cristina de Souza, recollint el premi

BiBlioteca de can Mula

MEDI AMBIENT

Dues jornades de 
fongs i amfibis 
amb La Bassassa

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 

Grup Naturalista La Bassassa or-

ganitzarà el cap de setmana vinent 

dues jornades naturalistes, conjun-

tament amb les societats catalanes 

de micologia i d'herpetologia.

Dissabte 3 se celebrarà la 12a 

Jornada Micològica, que inclou 

una sortida pel bosc guiada per la 

micòloga Laia Ribas, durant la qual 

s'observaran i identificaran els 

fongs i bolets que es trobin. L'en-

demà, diumenge 4 de desembre, 

serà el torn per a l’herpetologia. 

A primera hora, al Casal Cultural 

hi haurà la presentació de la nova 

Guia dels Amfibis dels Països Ca-

talans a càrrec dels seus autors, i 

després es realitzarà un treball de 

voluntariat a la finca en custòdia 

que La Bassassa i la Societat Cata-

lana d'Herpetologia tenen al bosc 

de Santa Maria, als horts de la Feli-

ua, per restaurar un mur de pedra i 

una antiga bassa alhora que es des-

cobreixen els amfibis que hi viuen.

Les activitats seran gratuïtes i les 

inscripcions s’han de fer a labassas-

sagrupnaturalista@gmail.com.  

Cristina de Souza i Ramón 

Ferreres fan els millors 

microrelats de terror
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ES TRASPASSA JARDINERIA

A SANT FOST 
PER JUBILACIÓ

MÉS INFORMACIÓ     667 74 53 22

Música cinematogràfica a Can 

Gomà per celebrar Santa Cecília
MOLLET.  L'Associació Musical Pau 
Casals oferirà dissabte (18 h) el tra-
dicional concert per Santa Cecília al 
Teatre Municipal de Can Gomà.

En aquest concert, la banda sub-
mergirà de principi a fi els assistents 
en el món del cinema, en un especta-
cle ple de sorpreses i de bona músi-
ca. Serà un homenatge al setè art, als 
seus artistes i a les seves bandes so-
nores. El concert serà dirigit per Ma-
rio Roldán Muñoz. Enguany, el con-
cert comptarà amb la col·laboració 
artística de l’equip de La Tramolla 
en la presentació de l'esdeveniment. 
D'aquesta manera, teatre i música 
aniran de la mà en aquest homenat-
ge a la patrona de la música.

Les entrades (5 €) es poden ad-
quirir de forma anticipada a mo-

lletvalles.koobin.com i a La Marine-
ta, o una hora abans a la taquilla de 
Can Gomà.  

ARTS ESCÈNIQUES  L'ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS ACTUA DISSABTE AL TEATRE MOLLETÀ

El passat cap de setmana se celebrava primera Festa de la Infància de 

Mollet, una celebració que durant dos dies va oferir inflables, l’espai de jocs 

Orkestronia, un espai per nadons, tallers de titelles, un espectacle itinerant, 

conta contes i teatre, entre altres. A més, La Xarxa va llegir un manifest a Can 

Gomà coincidint amb el Dia Mundial dels Drets dels Infants. La regidora d’In-

fància, Núria Muñoz, assegura que "aquesta festa ha nascut amb vocació de 
continuïtat" i destaca l'"èxit de participació".  FOTO: AJ. MOLLET

La 1a Festa de la Infància, un "èxit"

El molletà Jordi Palacios,  
al calendari dels millors 
pintors de cotxes

MOLLET.  El calendari del 2023 de 
l'Agrupación de Pintores Distin-
guidos comptarà per segona ve-

gada amb la presència d'un cotxe 
pintat pel molletà Jordi Palacios.

D'una banda, ha estat un dels 
dotze finalistes del concurs de Pin-
tores Distinguidos després d'ha-
ver pintat un Porsche 911 Targa de 
l'any 1977 en color grana. Això li 
ha permès tornar a formar part del 
calendari –com ja va fer el 2021–. 
Tanmateix, en la final celebrada a 
Madrid els dies 11 i 12 de novem-
bre va acabar enduent-se la plata 
després de superar les proves –
tant teòriques com pràctiques–.

Palacios, del taller Folgado 
Plancha y Pintura de Santa Maria 
de Palautordera, va ser finalista del 
mateix concurs nacional el 2021 
amb un Ferrari F355 Spider.  

AUTOMOCIÓ  FINALISTA AL CONCURSO DE PINTORES DISTINGUIDOS

JORDI PALACIOS

J.P.

La Tramolla acull un 
xou creat al CRA'P

MOLLET.  Des que La Tramolla pro-
gramar espectacles, l'entitat molle-
tana CRA'P ja hi ha passat en diver-
ses ocasions. Aquest divendres a les 
21 h hi presenten Adesso la finestra, 
un xou de la ballarina argentina Ju-
lieta Ferraro amb direcció escènica 
d'Esther Freixa. És a partir del con-
cepte de finestra com a obertura en 
un mur per donar espai a l’aire i a 
la llum que sorgeix Adesso la Fines-

tra, com a versió escènica d’un lli-
bre amb el mateix nom. Entre dos 
mons, les paraules del llibre i una 
escriptora, una ballarina apareix 
com a pont i el seu cos com a llindar. 
Els tiquets (15 €) es poden adquirir 
a latramolla.cat/entrades.  

Diveu Duet, concert 
pel 25-N a Mollet

MOLLET.  El Dia Internacional per 
l’Erradicació de la Violència vers 
les Dones (25-N) també es com-
memora des de l'escena cultural.

A La Marineta, aquest divendres 
a les 20 h hi actuarà Diveu Duet. 
La Júlia Simpson Domene i la Cèlia 
Galán López, amb piano i guitarra, 
oferiran un conjunt de peces mu-
sicals amb un missatge d'igualtat, 
escrites majoritàriament per do-
nes. Tot plegat anirà acompanyat 
de petites escenes teatrals entre 
cadascuna d'elles. Els assistents hi 
trobaran escenes quotidianes del 
dia a dia  de les dones, amb un toc 
d'humor i de músic. Les entrades 
són gratuïtes.  

Un clàssic d'Agatha 
Christie, a la Fiveller

MOLLET. La Sala Fiveller acull diu-
menge (18 h) l'obra de teatre po-
licial La Ratera. Escrita per Agatha 
Christie, La Ratera ha passat a la 
història del teatre per ser l’obra 
de major permanència mundial en 
cartell, perquè des de 1952 conti-
nua representant-se a Londres de 
forma ininterrompuda. A la sala 
molletana hi arriba de la mà de l'as-
sociació sociocultural granollerina 
Hydra del Nord. Dani Codina diri-
geix el muntatge, interpretat per 
Esther Arimon, Noemi Calvó, Pau 
Carreté, Teresa Durán, Xavi Morell, 
Marta Moreno, M. Rosa Sopena i 
Glòria Villalba. Es poden reservar 
les entrades (8 €) al 661 928 653.  

Homenatge musical al Margarida Xirgu

El Teatre Margarida Xirgu acollia diumenge una gran festa per celebrar 
el dia de la patrona de la música, Santa Cecília, amb una jornada de con-
certs a càrrec de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Per 
l'escenari hi van passar des dels més petits –l'alumnat de 4 anys– fins als 
grups adults, i a banda dels concerts també hi va haver peces teatrals.

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS

DISSABTE 26

DIUMENGE 27

DIVENDRES 25

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

Molts núvols tot el dia, 
especialment a la tarda, 
quan amb aire fred en 
alçada i vent de llevant 
cauran alguns ruixats. La 
temperatura baixarà.

Núvols de tipus alt i mitjà 
enteranyinant el cel, més 
abundants al matí, i amb 
temperatures que es recu-
peraran.

Un altre dia amb un tel 
de núvols alts i prims que 
aniran circulant de NW a 
SE, i amb ambient tèrmic 
semblant al d’ahir.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 17 23ºC 16ºC 20ºC - 29 km/h W

DIVENDRES, 18 16ºC 11ºC 13ºC 0,8 16 km/h S

DISSABTE, 19 17ºC 9ºC 13ºC - 16 km/h W

DIUMENGE, 20 17ºC 3ºC 13ºC - 21 km/h SW

DILLUNS, 21 15ºC 9ºC 13ºC 0,6 27 km/h NNW

DIMARTS, 22 15ºC 9ºC 13ºC - 40 km/h W

DIMECRES, 23 22ºC 11ºC 16ºC - 27 km/h WSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES
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El santfostenc Víctor Català, 

premiat al Fantàstik Granollers

SANT FOST. L’11a edició del festi-

val Fantàstik Granollers, celebrat 

aquest cap de setmana al Cinema 

Edison, ja té guanyadors, i un dels 

afortunats és santfostenc. La ma-

sia, del realitzador i director de 

fotografia Víctor Català, s'ha endut 

el premi al millor curtmetratge en 

català, una categoria que s'estre-

nava al certamen.

En rebre el guardó ha explicat 

que és un incondicional del festival 

“pràcticament des del seu inici. 

M’agrada venir, és un festival 

collonut i veure’l créixer i tenir 

avui la sala plena és un orgull”.

En la seva peça la jove Helga 

passa uns dies amb els seus avis, 

a qui fa anys que no veu, dos vells 

sinistres que viuen en una enorme 

masia perduda enmig del no-res. 

La veterana actriu Mont Plans in-

terpreta el paper femení.

Pel que fa a la resta de guardons, 

el més destacat, el de millor curt-

metratge ha recaigut en Pisanka, 

escrit, dirigit i produït pel cineasta 

valencià Jorge Yúdice, “per acon-

seguir la màxima tensió amb 

molt pocs ingredients”.  

CINEMA  EL REALITZADOR VA REBRE EL GUARDÓ AL MILLOR CURT EN CATALÀ PER 'LA MASIA'

'LA MASIA'  Una imatge del curtmetratge de Víctor Català VÍCTOR CATALÀ

ARXIU

Lliurament de premis 

del Muntanyenc

MOLLET. Aquest divendres (21 h) el 

Club Muntanyenc entregarà els pre-

mis del 18è Concurs de Fotografia, 

que enguany té dues categories: una 

d'oberta a tothom sobre activitats i 

esports de muntanya, i l'exclusiva 

pels socis, sobre arrels i soques.  

FOTOGRAFIA

Taller de macramé

a Abacus Mollet

MOLLET. La botiga d'Abacus Mo-

llet organitzarà dissabte a les 12 

h una nova activitat adreçada a la 

canalla. En aquest cas es tracta del 

taller de manualitats anomenat 

Aprèn macramé i emporta't el teu 

clauer.  

INFANTIL

SANT FOST.  El Voluntariat Social 

per Sant Fost organitzarà diumen-

ge (11.30 h) una nova edició del 

festival del Dia del Voluntariat –el 

5 de desembre es commemora el 

Dia Internacional dels Voluntari-

ats–. Novament serà a l'Auditori 

de l'Ateneu Jaume Rifà, en un acte 

que compta amb la col·laboració 

de l'escola d'arts escèniques sant-

fostenca Assaig i de l'Ajuntament.

Com és habitual, al teatre s'hi 

podrà gaudir tant d'actuacions 

musicals com de dansa. L'escola 

Assaig és un fix de l'esdeveniment 

i enguany hi tornaran a mostrar 

algunes de les seves creacions de 

dansa. També s'hi podrà gaudir de 

dos altres clàssics: la ja tradicional 

nadala dels usuaris de la Residèn-

cia El Lluc de Sant Fost i les can-

çons d'en Martinet.

L'entrada és gratuïta, però cal 

reservar el tiquet al telèfon 688 

300 501. A més, com cada any, hi 

haurà un punt de recollida per al 

banc d'aliments de Sant Fost, i en 

aquest cas se sol·licita caldo.  

Música i dansa al sisè 
Festival del Voluntariat

SOLIDARITAT  SERÀ DIUMENGE AL MATÍ A L'ATENEU DE SANT FOST
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Cap de setmana farcit 
d'espurnes i cercaviles 
per celebrar el patró
Teatre, música, activitats esporti-

ves i cultura popular. Un collage de 

propostes que conformen el pro-

grama de Sant Sadurní, patró de 

Montornès, que se celebra el 29 de 

novembre però que viurà els actes 

centrals el cap de setmana del 26 i 

27 de novembre.

Una quarantena d'actes confor-

men el programa, que va arrencar 

divendres passat i es perllongarà 

fins al 18 de desembre, i que és 

fruit de la feina de les entitats lo-

cals, amb el suport del Departa-

ment de Cultura i Festes.

La cultura popular és un ingredi-

ent indispensable de Sant Sadurní. 

El Ball de Diables i Drac de Mon-

tornès oferirà una nova edició d'El 

Sant Correfoc dissabte amb dues 

modalitats: la versió sense foc, que 

sortirà a les 17.30 h de la plaça de 

Pau Picasso i passarà pels carrers 

Major, Jacint Verdaguer i Jaume 

Balmes fins a arribar a la plaça 

de la Font; i la versió clàssica, que 

arrencarà a les 18 h i recorrerà el 

foc des de la plaça de la Font fins a 

la plaça de Joan Miró, passant pel 

carrer de Jaume Balmes.

L'endemà diumenge serà el torn 

per gaudir de la cultura popular 

montornesenca en estat pur amb 

la cercavila de Sant Sadurní, que 

arrencarà a les 11 h de la plaça Jo-

aquim Mir. Aquesta activitat de la 

Colla de Geganters, el Ball de Dia-

bles i Drac de Montornès i el Cen-

tre d'Estudis clourà a la plaça de 

Pau Picasso, on es faran els tradici-

onals balls de lluïment, així com el 

bateig dels petits diables i diables-

ses. A més, la cercavila comptarà 

també amb la participació del Bou 

de Montornès.  

POPULAR   DISSABTE A LA TARDA HI HAURÀ DOS CORREFOCS I DIUMENGE SERÀ LA CERCAVILAajuntament de montornès / arxiu

IMATGE DEL 2021  Foc en la cercavila de Sant Sadurní de l'any passat

La Unió de Botiguers de Montornès 

organitzarà diumenge a les 14 h a la 

plaça de Pau Picasso la 25a edició de 

la paella popular de Sant Sadurní. 

Per assistir-hi cal adquirir el tiquet 

prèviament als següents establi-

ments: Frutos Secos IKE, Pollería 

Angelita, El Gato con botas, La Gour-

met-Teca, La tienda de Juani i Peixa-

teria Rafa i Sonia. Cada tiquet té un 

preu de 7 euros i inclou una ració de 

paella, beguda i postres. Tota la vai-

xella serà compostable, així que cal-

drà llençar-la al contenidor marró 

juntament amb les restes.  

La paella popular arriba 
diumenge a la 25a edició

GASTRONOMIA   ELS TIQUETS (7 €) ESTAN A LA VENDA EN MITJA DOTZENA DE COMERÇOS DEL POBLE

ajuntament de montornès / arxiu

PREPARATS PER MENJAR  Diumenge hi haurà una nova paella popular

FOTOGRAFIA

Sisè ral·li 
fotogràfic de
Sant Sadurní

L'Associació Fotogràfica Montor-

nès convoca un nou ral·li fotogrà-

fic per il·lustrar l'esperit cultural 

de la festivitat de Sant Sadurní. La 

proposta arrencarà diumenge a 

les 9.30 h i el punt de trobada serà 

la plaça de la Joventut. Els partici-

pants tindran fins a les 13.30 h per 

captar les millors imatges de tres 

temes diferents d'entre els deu 

proposats pels organitzadors.

Els premis es lliuraran el 17 de 

desembre a les 18 h a Can Saurina, 

en un acte que servirà per inaugu-

rar l'exposició amb les instantà-

nies presentades.  

CAMINADA

Excursió al Castell 
de Sant Miquel 
amb l'Esplai Panda

L'Esplai Panda farà dissabte a 

partir de les 8.30 h una excursió 

familiar al Castell de Sant Miquel, 

amb dinàmiques diverses al llarg 

del recorregut. El punt de trobada 

serà la plaça de Joaquim Mir, da-

vant del Centre Infantil Pintor Mir 

i cal dur-hi roba còmoda i aigua. 

En acabar hi haurà esmorzar per a 

tots els participants. En cas que al-

gun dels assistents tingui requisits 

alimentaris severs –sense gluten, 

halal, vegans, sense lactosa...– hau-

ran de notificar-ho al correu elec-

trònic esplaipanda@gmail.com 

amb antelació.  

2022 18 18
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L'actor Pep Plaza, plat fort de la gresca
POPULAR   EL MATARONÍ JA VA SER EL CAP DE CARTELL DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU COM A PREGONER I EN AQUEST CAS REPRESENTARÀ L'ESPECTACLE 'ARA MÉS'

PEP PLAZA  Farà un monòleg amb un munt d'històries encadenades i desencadenades, amb tot de veus diferents

pep plaza

Música dels 60, 70 i 

80 al guateque 'Que 

nos quiten lo bailao'

El soterrani del Margarida Xirgu 

serà l'escenari del guateque Que 

nos quiten lo bailao de l'Associa-

ció Fotogràfica Montornès, una 

activitat que estava prevista per a 

la festa major d'estiu però que va 

quedar ajornada per la pluja. L'en-

titat local oferirà dissabte de 22 h a 

2.30 h una sessió de discjòquei per 

ballar música dels anys 60, 70 i 80. 

Hi haurà servei de barra a preus 

populars i es demana al públic que 

porti el seu got reutilitzable de 

plàstic.  

Un dels plats forts de les festes de 

Sant Sadurní és l’actor i humoris-

ta mataroní Pep Plaza, qui torna 

a Montornès després de prota-

gonitzar el pregó de la darrera 

Festa Major, ara fa dos mesos. El 

diumenge 27 de novembre (18 h) 

actuarà al Teatre Margarida Xirgu 

amb el seu espectacle d'imitacions 

Ara més, acompanyat del pianista 

Nito Figueras.

Al teatre montornesenc hi inter-

pretarà un monòleg amb tantes 

veus que no semblarà un monò-

leg. Plaza convertirà el seu món de 

personatges en un fil teatral que 

comença i no se sap ben bé on aca-

ba. Tots els personatges sortiran de 

la veu de Pep Plaza, de qui tothom 

té interioritzades imitacions míti-

ques als programes Crackòvia i Po-

lònia de TV3 de personatges com el 

Pep Guardiola, el Jordi Pujol, el Llu-

ís Canut, el Quim Monzó, el Bertín 

Osborne...–. L'artista esdevindrà al-

hora narrador i testimoni d'excep-

ció d'aquest munt d’històries enca-

denades i desencadenades que hi 

tindran lloc dalt de l’escenari.

Tot plegat es tracta d'un xou que 

va crear per celebrar els seus 25 

anys com a artista.  

Instruments de joguina 
en acció a 'La bona vida'

El grup 2princesesbarbudes re-

presentarà La bona vida al Mar-

garida Xirgu dimarts a les 17 h. Es 

tracta d'un xou de música, teatre 

i humor perquè les famílies cele-

brin la festa de Sant Sadurní, amb 

un repertori de cançons pop ple-

nes d’humor tocades amb instru-

ments petits i de joguina.  

2PRINCESESBARBUDES HI ACTUARAN DIMARTS A LA TARDA

2PRINCESES BARBUDES  El grup promet música, teatre i molt d'humor

Dimarts, dia de Sant Sadurní, les 

sardanes i l'aplec tornaran a ser un 

dels principals protagonistes de la 

jornada. A les 11 h, la plaça de Joan 

Miró serà l'escenari de la ballada de 

sardanes. La Cobla Ciutat de Girona 

DOS DELS PRINCIPALS ACTES PEL DIA DEL PATRÓ

ajuntament de montornès

PLAÇA DE JOAN MIRÓ  Ballada de sardanes del darrer Sant Sadurní

serà l'encarregada de posar la banda 

sonora a la jornada, que tindrà una 

durada aproximada de 70 minuts.

Com també és habitual, a la tarda 

arribarà l'aplec de Sant Sadurní. El 

Centre d'Estudis de Montornès pro-

posa una cercavila –que sortirà a les 

18.30 h de Joan Miró– i un concert 

de música tradicional per celebrar 

Sant Sadurní en l'església homòni-

ma. En acabar, els músics del Bou de 

Montornès hi oferiran un concert.

La Lira i la Hermandad
D'altra banda, de cara al desem-

bre, tot i que inclòs en els actes de 

commemoració del patró, la coral 

La Lira actuarà el divendres 9 (19 

h) a l'església de Sant Sadurní. Amb 

motiu del centenari del compositor 

Francesc Vila i Ginferrer, interpre-

taran un recull de peces de l'artista. 

Una setmana més tard, el dissabte 

17 (18 h) la Hermandad Nuestra 

Señora del Carmen celebrarà al Te-

atre Margarida Xirgu el seu Festival 

d'Hivern amb dansa i cant.  

Celebrar Sant Sadurní
amb sardanes i l'aplec

2022 18 18
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Patrimoni i recerca al tret 
de sortida del programa

El programa de festes de Sant Sa-

durní va fer el tret de sortida diven-

dres passat a la sala multimèdia de 

Can Saurina, que va acollir la IV 

Sessió d’Estudis Montornesencs, 

que va incloure nou ponències 

sobre les darreres investigacions 

històriques i patrimonials rebu-

des pel Centre d'Estudis de Mon-

tornès.

Les ponències van versar sobre 

temes tan diversos com l’assenta-

ment ibèric del Turó de Sant Mi-

quel, les eleccions municipals de 

1931, les dides de Montornès, la 

Fundació Social Sauquet-Farreras 

i el Ball de Gitanes de Montornès.

L’acte també va servir per pre-

sentar el volum en format paper 

de la tercera edició celebrada el 

2021, un llibre que recull les 13 

intervencions realitzades el 24 i el 

25 de novembre de 2021 a l’Espai 

Cultural Montbarri.

La major part dels estudis són 

d’època contemporània, i entre 

ells n’hi ha que parlen del quadre 

del pintor Joaquim Mir sobre la 

Torre Sola (conservat al Museo del 

Prado), de la vaga general de 1979 

per demanar més escoles al poble, 

de la immigració en el canvi de se-

gle o del baixador de RENFE que 

mai va arribar, entre d’altres.

El llibre es pot adquirir per 10 

euros a l'Arxiu Històric (carrer de 

la Pau, 10), de dilluns a divendres, 

de 9 a 14 h.  

DIVULGACIÓ  EL CENTRE D'ESTUDIS HA PRESENTAT EL NOU LLIBRE

ajuntament de montornès

EL LLIBRE PRESENTAT DIVENDRES  

La Milla Urbana, per 
primer cop a Sant Sadurní

Les festes de Sant Sadurní arriben 

amb molts actes esportius. Entre 

ells destaca la Milla Urbana del CA 

Montornès, que es farà en una data 

gens habitual: la prova, habitual 

de Festa Major, va haver de traslla-

dar-se al novembre per la reforma 

de les pistes d'atletisme i se cele-

brarà per primer cop per les festes 

del patró de Montornès. La cursa 

començarà a les 10 h a les pistes 

d'atletisme.

A banda de la Milla, Sant Sadur-

ní també tindrà altres activitats 

esportives com l'Open de Tennis 

del CT Montornès, al llarg del cap 

de setmana a les pistes municipals. 

Diumenge seguiran els esports 

amb una exhibició del Club Karate: 

els i les esportistes del club ense-

nyaran els seus moviments de kata 

i kumite a El Sorralet des de les 10 

h. L'activitat esportiva acabarà di-

lluns al matí, amb un campionat 

d'escacs: el CE Montornès organit-

zarà aquest nou torneig des de les 

11 h a la plaça de Pau Picasso.

El programa de les festes de 

ESPORTS  LA CURSA DEL CLUB ATLETISME ÉS UN DELS PRINCIPALS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

EL 2019  Imatge de la 24a edició de la Milla Urbana de Montornès Nord

arxiu

tardor també inclou alguns actes 

durant les setmanes següents com 

els tornejos de petanca (6 i 8 de de-

sembre) i el torneig de futbol taula 

(18 de desembre).  

Dos clubs esportius del municipi cele-

braran la seva presentació oficial aquest 

cap de setmana. El club de bàsquet or-

ganitzarà el seu habitual xou de pre-

sentació el diumenge al pavelló de Les 

Vernedes. La jornada començarà al matí 

amb diferents partits de lliga i els plats 

forts arribaran a la tarda, amb els partits 

dels dos equips Specials. La presentació 

pròpiament dita començarà a les 17 h i 

comptarà amb una exhibició d'esmai-

xades del grup Street Airlines. Un cop 

acabada la presentació, el conjunt sots 

21 tancarà la jornada amb el seu partit 

contra el CB Premià de Dalt. Per la seva 

part, el Club Patí farà l'exhibició dissabte 

a les 18 h a El Sorralet. Les prop de 80 pa-

tinadores de l'entitat mostraran algunes 

de les coreografies individuals i en grup 

que practiquen al club i amb les quals 

competeixen a diversos tornejos. 

DOBLE PRESENTACIÓ 
ESPORTIVA
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