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EN PORTADA
pau farell

L'Hospital de Mollet va fer
el 86% de les mamografies
programades el 2020
De les més de 13.000 proves realitzades a la comarca es van
detectar una cinquantena de càncers, 16 d'ells a Mollet
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), 1
de cada 12 dones patirà un càncer de mama al llarg
de la seva vida. Amb l'objectiu de conscienciar a la
ciutadania sobre la importància de la diagnosi precoç del tumor més freqüent en dones d'arreu del
món, es commemora cada 19 d'octubre el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
En aquest sentit, durant l'any 2020 i segons dades
de l'Oficina Tècnica de Cribatge del Càncer de Mama
del Vallès Oriental, a l'Hospital de Mollet es van fer
4.978 mamografies de les 5.765 programades. És a
dir, que van fer la prova el 86,35% de les dones convocades. Gràcies a aquesta diagnosi precoç es van
poder detectar un total de 16 neoplàsies. Mentre
que al conjunt de la comarca es van realitzar 13.293
proves, amb les quals es van poder detectar una cinquantena de càncers de mama.
Una diagnosi que segons el Dr. Àlex Sanjuan, Cap
del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital
de Mollet: "És importantíssima. Volem fer èmfasi
a què totes les persones que reuneixen criteris
per realitzar-se el cribratge periòdic acudeixin
a la consulta per fer-se les proves pertinents
quan els hi arribi la crida massiva".
De fet, des de l’Hospital de Mollet es realitzen
proves de diagnòstic precoç de càncer de mama
com la mamografia, l'ecografia mamària i la biòpsia.
Aquests exàmens es fan per petició de professionals
de ginecologia, derivació d’atenció primària o del
Programa de Diagnòstic Precoç de Càncer de Mama,
un programa del CatSalut que es realitza conjuntament amb els hospitals del territori i l’atenció primària i es coordina des de l'Oficina Tècnica de Cribratge a Granollers.

Tractament de la malaltia durant la pandèmia
Tot i que aquest programa es va haver d’aturar
durant el pic de la primera onada de la pandèmia,
segons expliquen des de l'Hospital es van anar recuperant totes les exploracions pendents un cop

passat el període més complex. Segons assegura el
doctor Sanjuan: "Des del primer moment i fins i
tot durant el pic de la pandèmia, tota l’activitat
oncològica i urgent es va mantenir al 100%. En
aquest sentit, la pandèmia no ha afectat al tractament del càncer", especifica i afegeix: "L’atenció
del càncer ha estat sempre una prioritat i sabem
que des del Programa de Detecció Precoç del
Càncer de Mama es va fer un esforç important
per tornar a programar totes les crides massives i proves exploratòries".
En el cas de l'Hospital de Mollet, per tal de poder
mantenir l’atenció als pacients de càncer es va canviar la ubicació de l’Hospital de Dia Oncològic durant la primera onada de la pandèmia: "L’objectiu
va ser assegurar processos separats de la resta
de pacients i sectoritzats per tal de mantenir la
seguretat de les persones ateses i de l’activitat
oncològica", concreta el doctor Sanjuan qui apunta
que "des de fa molt temps ens trobem en plena
normalitat diagnòstica i de tractament".

Increment dels trastorns adaptatius
Amb tot, segons el Cap del Servei de Ginecologia i
Obstetrícia de l'Hospital de Mollet, sí que s'ha detectat un increment global dels trastorns adaptatius en
tots els àmbits, a causa de la Covid-19: "Un diagnòstic de càncer de mama és un moment en què s’ha
de tenir especial cura en l’afectació emocional
de la persona. Per aquest motiu, a l’Hospital de
Mollet disposem d’una visita de primer impacte
realitzada per un psicòleg que determina si la
persona atesa requereix de més suport durant
aquest període", indica el doctor.
En aquest sentit, el Pla Estratègic 2021-2025
de l'Hospital també preveu la reforma del disseny
de l’Institut Oncohematològic a l’actual hospital
de dia amb un espai més ampli i un entorn humanitzat, confortable, íntim i acollidor per a l’atenció
dels pacients oncològics. anna mir

SANITAT

SOLIDARITAT

L'Hospital de
Granollers estrena
espai oncològic

Martorelles recapta
1.806 euros per al
càncer de mama

Dimarts, coincidint amb el Dia
Mundial contra el càncer de mama,
l'Hospital General de Granollers va
estrenar l'espai Domum, un racó
dissenyat i pensat per a persones
en procés oncològic, de la mà de la
Fundació Nou Cims i la seva àrea de
Benestar Emocional. Es tracta del
segon Domum de Catalunya i s'emmarca en un programa que planteja
transformar les sales d'espera dels
hospitals en espais pensats per als
pacients, familiars i professionals.

MARTORELLES. Amb el lema Mou-te
per elles Martorelles, unes 300 persones van participar el passat divendres 15 d'octubre de la caminada
nocturna contra el càncer de mama.
Una ruta solidària que es va reprendre enguany després d'haver-se hagut d'anul·lar l'any passat a causa de
les restriccions de la pandèmia. Els
diners recaptats en aquesta sisena
edició –1.806 euros– es destinaran a
un projecte solidari que s'escollirà a
través d'un concurs.
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SOCIETAT

Una bicicleta estàtica per generar energia

Dos ingressos per Covid a Mollet

En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible,
l'Ajuntament de Sant Fost va instal·lar dimarts a l'avinguda Sant
Jeroni una bicicleta estàtica connectada a un panell interactiu que
disposa d’una tira LED. Es convidava la ciutadania a pedalar i veure
en la tira LED l'energia que cadascú anava generant progressivament.

L'Hospital de Mollet comptava dimecres amb dues
persones ingressades per Covid-19. A més, en la darrera
setmana s'han donat dues altes i hi ha hagut una defunció
per coronavirus. Segons les dades de la Generalitat, el risc
de rebrot al Baix Vallès es situa en 53 punts i l'Rt en 1,07.

MOBILITAT ENTRARIEN EN FUNCIONAMENT EL 2022, I ESTARIEN UBICATS, UN A L'ALTRA BANDA DE L'ESTACIÓ MOLLET-SANT FOST, I L'ALTRE, A L'ESTACIÓ DE SANTA ROSA

L'Ajuntament anuncia dos nous
aparcaments per a bicis a Mollet
s.carrillo

MOLLET. L'Ajuntament treballa per
instal·lar dos aparcaments més
per a bicicletes a la ciutat. Així ho
anunciava dimarts en l'estrena del
MolletBici, el primer aparcament
tancat, públic i gratuït de Mollet, situat al costat de l'Estació de França
(Mollet-Sant Fost) i que té capacitat
per aparcar-hi 20 bicicletes.
L'horari de l'aparcament serà de
6 h a 1 h, "adequat a l'horari de
Renfe", i l'objectiu és que fomenti l'ús "de mitjans de transport
sostenibles com el tren", va explicar el regidor de Mobilitat, Juanjo Baños, qui va esmentar que es
busca que la bicicleta sigui un mitjà
complementari principalment per
anar de casa a l'estació de tren o per
anar des de l'estació a la feina. Per
tot plegat, Baños va remarcar: "No
volem que sigui un aparcament
continuat de bicicletes, perquè
no tindria aquest paper de fer de
pont entre la ciutat i el tren".
L'alcalde, Josep Monràs, qui demanava "civisme" en l'ús de la

ENCARA SENSE
'BICING' A MONTMELÓ
I MONTORNÈS

APARCAMENT DE BICICLETES Durant la inauguració, dimarts al migdia, mostrant com s'han de col·locar les bicis
instal·lació, destacava que l'aparcament està situat en un punt estratègic per poder donar servei no només
a la ciutat. "Sempre planifiquem
la mobilitat, no des del concepte
únicament local, sinó des d'un
concepte molt més territorial".

Dos nous aparcaments
Aquest és el primer MolletBici que
s'ha instal·lat, però el govern ja ha
avançat que pròximament n'hi haurà de nous: un a l'estació de Santa
Rosa i un segon a l'altra banda de
l'estació de Mollet-Sant Fost. "Esperem que es puguin posar l'any

que ve", va dir Baños.
Pel que fa als espais per a la bicicleta existents, Monràs assegurava
que s'han anat ampliant els recorreguts i que s'han incrementat els
espais on lligar-les de manera segura. Pel que fa a la reclamació de més
carrils bicis, va puntualitzar que
reduir la velocitat de tota la ciutat
a un màxim de 30 km/h ha fet que
"en alguns llocs aquests carrils
ja no són del tot imprescindibles
perquè el carril bici acaba sent
tota la ciutat". En la línia d'integrar
l'ús de la bicicleta a la ciutat, Baños
explicava que s'està redactant el Pla

Director de la Bicicleta, que preveu
presentar en breu als grups municipals. També es faria una exposició
pública "perquè els ciutadans puguin demanar canvis que considerin oportuns i siguin viables".
D'altra banda, col·lectius d'usuaris de bicicletes han qüestionat
que l'aparcament tanqui a les nits.
"No té sentit no donar servei en
tots els horaris de Rodalies",
diuen des de Mollet Pedala, que
recorden que l'aparcament estarà
tancat fins a les 6 h, tot i que els
primers trens hi paren des de gairebé una hora abans. s.c.

Canviem Montmeló també ha aprofitat l'ocasió per recordar que Montmeló
va aprovar el 2016 una moció per installar-hi aparcaments coberts i segurs per
a bicicletes i vehicles no motoritzats, i que
encara no ha tirat endavant. A banda, els
ajuntaments de Montmeló i de Montornès també van anunciar el 2019 un altre
projecte vinculat a les bicicletes que encara no ha reeixit. Es tractava d'un bicing
que havia de connectar l'Ajuntament de
Montornès i la Zona Esportiva Municipal
Les Vernedes amb l'estació de Rodalies
de Montmeló, amb parades a les tres
ubicacions i amb un itinerari de bicicletes
segur i segregat del trànsit de vehicles.

El Mercat Vell
acollirà un congrés
d'educació viària
MOLLET. El Mercat Vell acollirà el
tercer Congrés Internacional de
Professionals per la Seguretat i
l’Educació Viària, en el qual una
setantena de ponents d’arreu del
món debatran i exposaran experiències sobre la prevenció, l’educació viària o l’atenció a les víctimes.
Serà en format híbrid: el 16 i el 19
de novembre es faran les jornades
d'obertura i clausura al Mercat Vell,
i la resta del Congrés serà virtual a
través de cipseviprofesional.com.
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LAS MEJORES SOLUCIONES
EN MUEBLES DE CALIDAD
para sus necesidades

PROYECTOS DE
DECORACIÓN EN 3D
a su medida y sin compromiso

FINANCIACIÓN
SIN INTERESES
y montaje gratuito

ANTES MUEBLES LA FLORIDA

Av. Once de Septiembre, 57-59 · La Llagosta ·

683 19 49 33 · www.muebleslallagosta.com
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SUCCESSOS L'ATRACAMENT VA TENIR LLOC LA MATINADA DE DIMECRES, AL VOLTANT DE LES 4 H, I ELS LLADRES, A MÉS DE ROBAR, TAMBÉ VAN DESTROSSAR LA BOTIGA

Encasten un cotxe per robar a la joieria
Isabel Muñoz del Mercat Municipal de Mollet
Joieria isabel Muñoz

hem trobat un cotxe dins de la
botiga, que l'havien encastat.
De seguida han vingut tots els
cossos de seguretat i a les 7 h la
grua s'ha endut el cotxe", apuntava Barrientos, qui alhora asse-

Després del trasbals de dimecres, la botiga haurà de romandre
tancada durant un temps i no reobrirà "fins que no es posi tot en
ordre".

"Uns individus amb caputxa"

Enric Barrientos, gerent de
la joieria: "Ha estat com un
terratrèmol; han destrossat
la botiga totalment"

DIMECRES DE MATINADA Van encastar el cotxe contra l'aparador de la joieria Isabel Muñoz per robar-hi
MOLLET. La matinada de dimecres
van entrar a robar a la joieria Isabel Muñoz, del Mercat Municipal
de Mollet. L'atracament va tenir
lloc pels volts de les 4 h i els lladres
hi van entrar després d'encastar-hi un cotxe i fer-ne servir un al-

tre per fugir. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per
esclarir els detalls del succés i per
localitzar-ne els autors.
Enric Barrientos Muñoz, gerent
del negoci, explicava el mateix dimecres que poc abans de les 4 h van

rebre una trucada de l'empresa de
seguretat alertant-los que havia
sonat l'alarma i que possiblement
es tractava d'un robatori. Així els
ho van confirmar els Mossos, poc
després, en una altra trucada.
"Hem vingut ràpidament i ens

BENESTAR ANIMAL

CONSULTORI

El “pre-pack concursal”
Els Jutjats del Mercantil de Barcelona
han publicat un conjunt de directrius per
a la tramitació dels anomenats ‘pre-packs’ concursals.
Mitjançant aquesta nova eina es facilita
la realització dels actius d’una societat que es trobi en situació de dificultat abans d’iniciar-se el procediment
concursal, a instàncies del deutor i sota
la supervisió del denominat “administrador silent” , que és designat pel jutjat. Aquest administrador silent serà
posteriorment nomenat administrador
concursal en cas que es procedeixi a
l’obertura del procediment de concurs
del deutor, a fi d’executar una venda del
negoci.
Amb aquest procediment no cal esperar
a la tramitació de les diferents fases del
concurs, la qual cosa redueix el risc que
la unitat productiva perdi valor durant la
tramitació d’aquest.

gurava que "per a la botiga ha
estat com un terratrèmol; l'han
destrossada totalment".
Durant tot el matí van estar llençant escombraries i recollint les
destrosses, amb el suport dels serveis de neteja i policial de Mollet, a
qui el gerent de la joieria els agraïa
la tasca. També es mostrava "molt
agraït pel suport i l'interès que
hem rebut per part de la gent
del poble".

següents:
· El deutor comunica al jutge que està
preparant la venda de la totalitat o part
dels actius de la societat i sol·licita que
es designi un expert independent.
· Si el jutge aprova la sol·licitud, l’expert
col·labora amb el deutor per preparar la
venda i assegurar que el procés es realitza amb publicitat i transparència. En
aquesta fase els interessats en la compra poden sol·licitar accés a la informació sobre les unitats productives i valorar si els convé oferir.
· L’expert emetrà un informe assenyalant
si la negociació s’ha dut a terme amb
garanties i recollirà les ofertes rebudes.
Després d’això, el jutge autoritzarà o denegarà les operacions proposades.
José Ignacio Carnero
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

Els passos, de forma resumida, són els

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

Pel que fa al mateix succés, Barrientos detallava que els autors
havien estat "uns individus amb
caputxa, que han fet el robatori
molt ràpidament" i assenyalava
que el vehicle encastat "l'havien
robat aquí a Mollet".
Des del negoci lamenten que
a banda de tot el que els van sostreure, també van patir moltíssimes destrosses a l'interior de la
joieria. De fet, els lladres van tenir
problemes amb un moble que tenien a la botiga, al qual li van donar
"moltíssims cops" i aquest moble
va acabar "arrasant-ho tot fins a
arribar a l'altre extrem de la botiga, tirant a terra murs d'obra",
concloïa el gerent. sergio carrillo

LLENGUA

L'Ajuntament forma El CPNL promou el
voluntaris per
català amb el pla
esterilitzar gats
Comerços aprenents
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha format

MOLLET. El Consorci per a la Normalitza-

una quarantena de persones voluntàries
perquè col·laborin en les tasques d'esterilització dels gats de les colònies de Mollet.
La Marineta va acollir el passat dissabte una
formació, impartida per FdCATS en col·laboració amb Red Solidaria Proanimal, adreçada
a les persones voluntàries de les colònies de
gats de Mollet, amb l’assistència de 42 persones. És una activitat inclosa en el Programa
de gats de carrer, que l’Ajuntament va iniciar
l’any 2016 amb l’objectiu d’esterilitzar els felins i tornar-los a la colònia. Entre el 2016 i el
2020, un total de 236 gats han estat esterilitzats en el marc d’aquesta iniciativa.
La sessió va incidir en la metodologia CER:
capturar, esterilitzar i retornar. Els voluntaris
han de capturar el gat i portar-lo a veterinaris
de la ciutat per procedir a l’esterilització. Un
cop operat, el veterinari fa una marca a l’orella de l’animal per identificar-lo com un gat de
carrer i ja esterilitzat. L’Ajuntament finança
les operacions. La sessió també va centrar-se
en la importància de mantenir la higiene i la
salubritat de les colònies. Per això, els gats
s’han d’alimentar amb pinso sec i no humit per
evitar atraure rosegadors i l’aigua per beure
ha d’estar neta i s’ha de renovar sovint.

ció Lingüística (CPNL) impulsa el projecte
Comerços aprenents, amb l'objectiu de facilitar al màxim l'aprenentatge i l'ús de la
llengua catalana en l'atenció al públic del
comerç local. A Mollet, el projecte s'estrena
com a prova pilot amb la Cafeteria Giovanni,
del número 12 de l'avinguda de la Llibertat.
El projecte consisteix en deu visites presencials dels tècnics de normalització lingüística
als llocs de treball de les persones que regenten establiments comercials i que responen
a un perfil similar: tenen pocs coneixements
de la llengua catalana i poques opcions per
fer un curs, a causa del seu horari laboral. En
les visites presencials es treballen les competències lingüístiques de cada treballador
durant un quart d'hora. Partint del seu coneixement de català, s'adapten els continguts a
les necessitats comunicatives de cada situació. Així, el vocabulari, la fraseologia i les situacions comunicatives responen a les seves
necessitats pràctiques.
Comerços aprenents és una de les actuacions previstes en el Pla Ofercat de Mollet
del Vallès, que pretén impulsar el català entre els comerciants, impulsar-hi bones pràctiques i fomentar l'atenció oral en català.
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L’expert respon
Ens poden obligar a la feina a
vacunar-nos contra la Covid-19?
Des de l’inici de la situació de
pandèmia causada per l’expansió de la Covid-19, la qüestió de
la possible obligatorietat de la
vacuna per accedir al lloc de
treball ha estat sobre la taula
en nombroses ocasions. Una
polèmica que ha tornat a revifar després que Josep Ginesta,
secretari general de la patronal
PIMEC, manifestés en una entrevista que caldria suspendre
de sou i feina les persones
que no estiguessin en possessió del certificat COVID que
acrediti la seva vacunació i es
neguin a sotmetre’s a proves
diagnòstiques per tal de certificar no patir la malaltia per
impedir que el dret individual
a no vacunar-se «sigui a costa
d’exposar altres companys o
les empreses a un major risc”.
Ara bé, és possible acollir la petició de PIMEC atenent a la legislació vigent? Doncs hem de
dir que des de Col·lectiu Ronda considerem que a dia d’avui
i en tant no es modifiqui l’actual marc legal, les empreses no
poden obligar els treballadors i treballadores a vacunar-se ni, lògicament, suspendre’ls el contracte per aquesta
raó. Diferent, però és la situació
respecte l’obligatorietat de sotmetre’s a proves diagnòstiques.
Intentem aclarir-ho.
Al marge de quina pugui ser la
nostra opinió respecte la conveniència de que tothom es
vacuni, les empreses no ens
poden sancionar pel fet de no
estar vacunats. I això perquè
a dia d’avui, no existeix cap
norma que faci d’aquesta
vacuna una mesura d’obligat compliment. Per tant, en
absència de norma en aquest
sentit, preval el dret a la pròpia integritat física i el principi de voluntarietat dels tractaments mèdics.

Especialment, tenint en compte que existeixen mesures
científicament avalades per
prevenir el contagi al marge
de la vacuna com ho és l’ús
de mascaretes o el manteniment de la distància social.
Caldria acreditar la improbable situació de que una determinada activitat professional
impliqui el contacte amb tercers i sigui d’impossible realització fent servir mascareta
o guardant la distància social
de seguretat per tal que es pogués plantejar l’obligatorietat
de la vacunació.
Així doncs, les empreses només podrien sancionar pel fet
de no estar vacunats si existís
una llei que obligués a vacunar-se. I no parlaríem d’una
llei qualsevol, sinó que per implantar aquesta mesura caldria
aprovar una Llei orgànica,
cosa que exigeix l’acord d’una
majoria absoluta del Congrés.
Fins i tot, en aquest cas, podria
haver dubtes sobre si la llei
seria plenament constitucional atès que envairia un àmbit
personal especialment protegit per la Constitució.
Com dèiem abans, la situació
respecte l’obligació de sotmetre’s a proves diagnòstiques
com ara PCR o tests d’antígens
a petició de l’empresa és ben
diferent. En aquest cas, es podria entendre que l’empresa
actua en compliment del seu
deure de protegir la salut i la
integritat física de la plantilla i tindria dret a imposar la
realització de tests per a una
major seguretat, més enllà de
vetllar pel compliment de les
mesures de prevenció. Això sí,
el cost econòmic d’aquestes
proves diagnòstiques hauria
de ser sufragat per la pròpia
empresa.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT
LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES.
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

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

SEGURETAT TAMBÉ ES VA HOMENATJAR L'EXCAP DE POLICIA SANTFOSTENC, JOSEP MARIA RIPOLL

El Dia de les Esquadres reconeix
la col·laboració d'un veí de Sant
Fost en la detenció d'un lladre
aj. sant fost

Agraïment a un veí santfostenc

RECONEGUTS Els cossos de seguretat santfostencs amb l'alcaldessa Sanmartí
BAIX VALLÈS. L'Àrea Bàsica Policial
(ABP) de Mollet va celebrar dilluns
el Dia de les Esquadres, un reconeixement a les actuacions destacades d'aquest 2021 en matèria de
seguretat ciutadana, proximitat,
investigació o d'altres grups policials especialitzats.

www.cronda.coop

En aquesta ocasió van rebre un
reconeixement de la seva carrera
professional Josep Maria Ripoll,
qui va exercir durant els últims
anys de la seva carrera com a cap
de la Policia Local de Sant Fost de
Campsentelles. També es va felicitar per la seva tasca dos policies

Durant la jornada també es va
homenatjar Oussama Dahrouch,
per la seva col·laboració amb els
cossos policials la matinada del
passat 13 de desembre de 2020,
quan es van produir 46 robatoris
en trasters de la localitat de Sant
Fost. "Oussama Dahrouch, veí de
Sant Fost no va dubtar a sortir
de casa seva i perseguir els autors fins a poder interceptar un
d’ells, el qual va retenir a terra
fins que va arribar un indicatiu
policial", indiquen fonts dels Mossos d'Esquadra.
En reconeixement a la seva collaboració en la detenció de l’autor
de 46 robatoris de trasters i la recuperació dels objectes sostrets se
li va atorgar una felicitació pública
i individual tipus A.

CONVIVÈNCIA DIMARTS, UN EXEMPLAR VOLTAVA PELS BARRIS DE SANTA ROSA I CAN BORRELL

Senglars urbanites passejant
pels carrers del Baix Vallès
BAIX VALLÈS. Des de fa temps la
proliferació de senglars als carrers de municipis del Baix Vallès és
molt elevada. L’increment d’exemplars fa que els espais urbans puguin resultar un refugi per aquests
animals quan van a la recerca de
menjar.
Un exemple d'això, ho vivien
dimarts veïns de Can Borrell i de
Santa Rosa de Mollet quan es van
trobar un senglar passejant-se
pels voltants del parc dels Colors.
La Policia Municipal, encarregada
de gestionar els senglars que transiten per la ciutat, condueixen cap
a zones rurals o zones no habitades els senglars. Sobre el succés de
dimarts, fonts municipals apunten
que l'animal "no va atacar ningú".

Grup de senglars a Montornès
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

locals santfostencs i un policia municipal de Mollet, així com 15 mossos d'esquadra de l'ABP de Mollet.

Un altre dels punts on en les darreres setmanes s'han pogut albirar senglars és al nucli urbà de
Montornès. En concret, la plaça
dels Remences és un indret on, a

glars a zones periurbanes i urbanes, però, de moment, no concreta
cap acció.

Mesures de captura a Parets

DIMARTS A CAN BORRELL
les nits, s'hi apropen aquests animals que han aixecat gran part de
la zona enjardinada.
Des de l'Ajuntament de Montornès no concreten si hi ha més
punts on siguin comuns aquestes
visites de senglars. El Consistori
recorda que al juliol es va signar
un conveni entre 14 municipis per
mitigar els conflictes que es poden
produir per la proliferació de sen-

En canvi, un altre dels ajuntaments
signants de l'acord, el de Parets, ja
ha anunciat una mesura concreta
en aquest sentit. Es tracta de la
contractació d'un servei de captura de senglars per mitjà de gàbies,
que s’han instal·lat en dos punts
del municipi a on s’han detectat
una major presència d’aquests
animals.
La instal·lació de les gàbies, que
serà itinerant en funció d’on es detecti la presència dels senglars, així
com la captura, anirà a càrrec de
personal especialitzat, prèvia l’autorització del Cos d’Agents Rurals.

Pots veure vídeos dels
senglars pels carrers de
Mollet i Montornès a
través d'aquest codi QR
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MEDI AMBIENT L'EMPRESA AMSA DE SANT FOST INCORPORA EL RESIDU COM A ADDITIU A LES MESCLES ASFÀLTIQUES

Qualitat atmosfèrica

Asfaltar amb plàstic per reciclar

Mollet, Montornès
i Parets se sumen
a un acord per la
millora de l'aire

a.mir

SANT FOST. L'empresa santfostenca
Amsa, especialista en la producció
asfàltica des de fa més d'un segle,
asfaltava dilluns el camí que creua
la Bòbila amb 150 quilos de plàstics
provinents de la recollida selectiva
i que tenien com a destí final l'abo·
cador. L'actuació, pionera a l'Estat
pel que fa a l'ús d'aquest material,
contempla unes 50 tones d'aglome·
rat, 150 quilos de plàstic, que "fins
ara anaven a l'abocador i ara
poden anar a l'aglomerat. També hem reduït les emissions de
CO₂ en 230 kg", explicava Andreu
Agustí, conseller delegat d'Amsa.
Segons el responsable de l'em·
presa, l'actuació de Sant Fost és de
les primeres que es fan a l'Europa
continental amb aquest material:
"Vam començar a buscar una solució just abans de la pandèmia
i durant la Covid la vam estar
elaborant", explicava el Agustí.
L'estiu de l'any passat, Amsa va fer
la primera prova a les seves instal·
lacions santfostenques. Es van fer
assajos amb èxit i després es van
fer dues proves pilot: l'asfaltatge de
la carretera de la Vallensana, titula·

material s'obtenen millors resultats
pel que fa a la rigidesa, la resistència
a la deformació i a la fractura i es
perllonga la vida útil del paviment
executat. A banda de reduir les
emissions de CO₂ a l'atmosfera res·
pecte a una fabricació convencional.

Amsa ha asfaltat el camí
de la Bòbila de Sant Fost
amb 50 tones d'aglomerat
i 150 kg de plàstic

OBRES Operaris d'Amsa, dilluns, fent els treballs d'asfaltatge del camí
ritat de la Diputació, i un asfaltatge
amb l'Ajuntament de Banyoles.
Per incorporar aquests residus
un cop processats, com additiu a
les mescles asfàltiques i fer asfalts
més sostenibles, Amsa s'ha asso·
ciat amb la companyia britànica
MacRebur, pionera en el desenvo·
lupament de tècniques de reutilit·
zació de plàstics de rebuig.
Però, per elaborar aquest additiu
per a l'asfalt, els calen uns plàstics

concrets: "La gran majoria de
plàstics venen del petroli, però
no tots són aptes ni tenen les propietats adients similars al betum
i de la gran pila de plàstics que
hi ha només hi ha una empresa
que separa aquests dos plàstics
que volem i ens els empaqueta
100% purs, amb la qual cosa ens
garanteix una qualitat òptima de
l'aglomerat", remarca Augustí.
Segons la companyia, amb aquest

LA GENERALITAT REQUERIA ACCIONS PER COMPLIR L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

Lucta inverteix uns 440.000 €
en mesures per reduir les
emissions contaminants
MONTORNÈS. L'empresa Lucta, situada al car·
rer Can Parellada a tocar de l’AP7, i dedicada
a la fabricació de fragàncies, aromes i additius
per a productes de nutrició animal, ha invertit
des del 2020 uns 440.000 euros per prendre
mesures que redueixin les emissions contami·
nants i les males olors. Així ho informava la re·
gidora delegada de l'Àrea de Territori, Maria
del Mar Garcia, en el darrer ple municipal en
resposta a una pregunta del PSC.
Lucta va ser una de les tres empreses mon·
tornesenques inspeccionades el 2018 pel De·
partament de Territori i Sostenibilitat i que
incomplien les condicions fixades en les au·
toritzacions ambientals de la Generalitat. Pre·
cisament, un dels requeriments tenia a veure
amb l'obligació d'implementar mesures de
minimització en un dels focus emissors.
En aquest sentit, la regidora apuntava que,
durant el 2020, Lucta va prendre mesures
com la instal·lació d'un nou sistema de depu·
ració d’emissions amb filtre de carbó actiu,
que haurien suposat una reducció del 20% de
les emissions de males olors. Aquestes actua·
cions han tingut un cost d'uns 340.000 euros.
En aquests darrers mesos, l'empresa també
està fent millores a la fàbrica de matèria pri·

arxiu

ma i d'aromes sòlids i la renovació de filtres
de carbó actiu, entre altres, unes accions que
tenen un cost aproximat d'uns 100.000 eu·
ros. Garcia afirmava que l'Ajuntament manté
els contactes amb Lucta per fer seguiment
d'aquestes millores i assegurava durant el ple
que durant el 2021 "totes les emissions de
Lucta estan per sota dels límits d'emissions contaminants", concloïa.

A Sant Fost, a banda del camí de
la Bòbila que connecta les avingu·
des Prat de la Riba i Mauri, l'equip
de govern treballa en un projecte
per asfaltar diversos carrers del
municipi amb aquest material. Pel
que fa a l'habilitació del camí de la
Bòbila, el projecte s'enllestirà amb
la col·locació de 21 punts d'il·lu·
minació i baranes de protecció de
fusta per convertir aquest camí de
330 m² en un entorn agradable i
segur per als vianants. Els treballs
es preveu que estiguin enllestits
en un parell de setmanes.

Els Ajuntaments de Mollet, Mon·
tornès i Parets s’han adherit a la
Declaració de Sabadell, un acord
on els representants del món lo·
cal insten a fer de la millora de la
qualitat de l’aire una prioritat de
l’acció governamental. L'adhesió
a la declaració comporta una sèrie
de compromisos per la millora de
la qualitat de l’aire, entre els quals
reduir les emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle (GEH) i impul·
sar accions concretes i urgents en
els àmbits de la planificació urba·
na; la pacificació de la mobilitat
urbana privada; el transport urbà i
de mercaderies; el seguiment, ava·
luació i control de contaminants
atmosfèrics locals; les obres, pú·
bliques i privades; promoure una
transició cap a les energies netes i
renovables; informar i conscienci·
ar la ciutadania sobre la qualitat de
l’aire, i incorporar criteris de ges·
tió i millora de la qualitat de l’aire
en els instruments de fiscalitat
municipal.

dv, 22 octubre 2021

10

anna mir

IGUALTAT L'ACTE VA COMPTAR AMB L'ACTIVISTA DINA EL OMARY

Naixements
13/10 Omar Rkiuak (Mollet)
14/10 Hamady Sylla (Parets)
14/10 Maria Diaz (Martorelles)
15/10 Mario Desislavov Barzashki (Mollet)
16/10 Dario Santos Ruiz (Mollet)
18/10 Arlet Ruedas Huertas (Caldes de Montbui)

Dades facilitades per l'Hospital de
Mollet amb consentiment dels pares

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
13/10 Jaime Rovira Llop
18/10 Victoria Guillén Segura

96 anys
59 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES
18/10 José Antonio Fernández Ferrer 39 anys
MONTMELÓ
12/10 Manuel Peralta García
17/10 Angelina Núñez Fernández

82 anys
84 anys

LA LLAGOSTA
14/10 Mauricio Navarro Resina
14/10 Miguel Rosillo Córdoba

73 anys
77 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
15/10 Josefa Moreno Hidalgo

78 anys

POLINYÀ
10/10 Antonio Ortuño Jiménez

73 anys

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
13/10 Miguel del Paso Molina
14/10 Isabel Cussó Esteve

86 anys
79 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Es presenta l'entitat
LGTBIQ+ SeMsefiltres
MOLLET. El centre cívic l'Era de
Mollet va acollir dilluns a la tarda
la presentació de SeMsefiltres, la
nova entitat LGTBIQ+ de Mollet.
Una cinquantena de persones,
entre elles majoritàriament gent
jove, van assistir a l'acte organitzat
amb el suport de la regidoria de Joventut, en el qual la nova entitat va
donar-se a conèixer oficialment.
Entre els objectius de l'associació
hi ha, per una banda, la lluita contra
la LGTBI-fòbia: "Volem implantar

la igualtat, la inclusió i la diversitat completa de tot el col·lectiu i
que es vegi per fi normal", explicava el president, Kevin Fernández.
Així mateix, la seva proposta
s'enfoca sobretot a ajudar les persones del col·lectiu, i també les
famílies: "Volem ajudar-les perquè estan molt desinformades
i perquè no passin el que han
passat altres", afegia.
La presentació va comptar amb
el testimoni de la Dina El Omary,

CENTRE CÍVIC L'ERA Durant la presentació que va tenir lloc dilluns
activista que lluita per defensar els
drets del col·lectiu i que ha hagut
d'escapar del seu país, el Marroc,
per ser una dona transsexual. El

Omary, qui fa tres setmanes que va
arribar a Barcelona gràcies a l'ajuda
del consolat espanyol i després d'un
llarg periple per sortir del Marroc.

PARTICIPACIÓ ES DESTINARAN 45.000 EUROS PER A PROJECTES DE JOVENTUT, SOLIDARIS I PER A L'ESPAI PÚBLIC DEL MUNICIPI

Montornès duplica el
pressupost jove Kosmos
MONTORNÈS. El jovent de Montornès comptarà amb 45.000 € per
organitzar activitats diverses en el
marc dels pressupostos participatius Kosmos, que es votaran el 21
de novembre a El Sorralet. La no-

vetat d'enguany és que també es
podran votar propostes per invertir en canvis a l'espai públic.
Diumenge passat es va presentar a l'Sputnik la 4a edició dels
pressupostos participatius joves

Kosmos, amb una dotació total
de 45.000 €, gairebé el doble que
l'any passat –quan la partida va ser
de 25.000 €. Enguany, les partides
es dividiran en tres categories. La
primera engloba les activitats genèriques del departament de Joventut i té una dotació de 25.000
€. També es destinaran 5.000 €
a projectes solidaris. Finalment i
com a novetat, el jovent podrà pro-

posar accions en l'àmbit juvenil a
l'espai públic (fins a 15.000 €).
Les persones interessades a
presentar alguna proposta ho poden fer fins al 8 de novembre emplenant la butlleta de participació
amb una descripció de l'activitat i
una proposta de pressupost, i enviant-la a kosmos@montornes.cat.
La butlleta física està disponible
també al Centre Juvenil Sputnik.
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MEMÒRIA HISTÒRICA L'ACTE ES VA FER COINCIDIR AMB LA CELEBRACIÓ DEL 81è ANIVERSARI DE L'AFUSELLAMENT DE L'EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Mollet instal·la al parc de Lluís Companys
una placa en record a l'exalcalde Fortuny
a.m.

AMB LA PLACA El president de l'Associació Pro-memòria, Pere Fortuny amb la seva família i l'alcalde Josep Monràs
MOLLET. L'Ajuntament ha instal·lat
al parc de Lluís Companys una placa en record a l'exalcalde molletà,
Josep Fortuny i Torrents afusellat per la dictadura franquista al
camp de la Bota de Barcelona el 16
de juliol de 1939. L'acte es va cele-

brar divendres, coincidint amb el
81è aniversari de l'afusellament
de l'expresident de la Generalitat,
Lluís Companys.
L'acte va començar amb la descoberta de la placa a càrrec de l'alcalde Josep Monràs i el president

de l’Associació Pro-memòria als
Immolats per la Llibertat a Catalunya i fill de l'exalcalde homenatjat,
Pere Fortuny, qui donava les gràcies al consistori: "Vull agrair molt
especialment a l'Ajuntament de
Mollet l'atenció que ha tingut en

instal·lar una placa en memòria
del meu pare assassinat arran
de les denúncies que hi va haver
per part del capellà del poble i
de l'alcalde que hi havia durant
l'any 1939", deia Fortuny en la
clausura del seu discurs.
"Les persones s'obliden
quan algú no s'encarrega de seguir-les recordant i nosaltres
tenim la clara voluntat de seguir-les recordant. Treballarem
per la llibertat, per la democràcia i la pau", assenyalava l'alcalde,
Josep Monràs, qui també va voler
recordar durant el seu discurs
"totes les dones que també van
patir les situacions ferotges del
feixisme en les seves carns i amb
les seves famílies i que tot i ser
anònimes van tenir la fortalesa
de tirar endavant", deia el batlle.

Ofrena floral
L'acte, organitzat conjuntament
per l'Ajuntament de Mollet i l’Associació Pro-memòria als Immo-

lats per la Llibertat a Catalunya, va
comptar amb la tradicional ofrena
floral al monument de Lluís Companys, coincidint amb el 81è aniversari del seu afusellament, el 15
d'octubre de 1940.
En aquest homenatge va participar la corporació municipal i els
portaveus dels grups municipals,
excepte Cs. També l’Associació
Pro-memòria als Immolats per
la Llibertat a Catalunya; el síndic personer; el Casal Cultural; el
Centro Cultural Andaluz; el Club
Futbol Mollet Unió Esportiva; Esquerra Unida i Alternativa Comunistes de Mollet; el grup municipal
Ara Mollet ERC-MES; el grup municipal Junts per Mollet PDeCAT;
el grup municipal Podem Mollet;
Mollet en Comú; Òmnium Cultural; el Partit Demòcrata PDeCAT
i el Partit dels Socialistes de Catalunya i Joventut Socialista. A l'homenatge també s'hi va adherir la
plataforma Mollet per la Tercera
República. anna mir
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POLÍTICA SERGIO GREGORI, DIRECTOR DEL DOCUMENTAL UNBLOCK CUBA, PRESENTA EL SEU FILM AL MERCAT VELL DE MOLLET

"S'ha d'aixecar el bloqueig a
Cuba perquè no l'utilitzin com a excusa"
l.ortiz

MOLLET. Quan tenia 15 anys,
Sergio Gregori Marugan va
iniciar una campanya de
micromecenatge a Internet
per fer un documental sobre Cuba. La resposta va ser
el bloqueig de l'acapte de
fons per part del Departament d'Estat Nordamericà
en virtut de les sancions
internacionals marcades
per la llei Helms-Burton.
Aquest és el germen de la
pel·lícula Unblock Cuba, que
es va presentar dissabte al
Mercat Vell en un acte organitzat per Mollet amb Cuba
amb uns 90 assistents.
Allò que podria haver
quedat en anècdota va ser
el ressort perquè el projec- AUTORS Sergio Gregori i Álvaro Toca, són els responsables d'Unblock Cuba
te derivés en un documental polític que denuncia "aquest vol mena de desenvolupament ció, Álvaro Toca.
Unblock Cuba repassa la històbloqueig sobre el qual se susten- a l'illa", explicava el director del
ta la major part del patiment del film Sergio Gregori Marugan, qui va ria de l'illa des de la guerra d'inpoble cubà i els intents històrics participar en la projecció del docu- dependència fins a l'actual llei
dels Estats Units per apropiar-se mental al mercat Vell acompanyat Helms-Burton, llei del 1996 que
de Cuba i obstaculitzar qualse- pel coguionista i ajudant de direc- continua i reforça l'embargament

ABANS
D’ABAIXAR
LA PERSIANA:
#FemRelleuCooperatiu!
El model cooperatiu pot ser una molt bona
alternativa per evitar la pèrdua de llocs de feina
en empreses a punt de tancar.
Contacteu amb nosaltres i us n’assessorarem!

www.ateneucoopvor.org
@ info@ateneucoopvor.org

693 827 775

@ateneucoopvor
Impulsa:

Promou:

Finançat per:

dels Estats Units a Cuba.
amb entrevistes a personatges com Nikolái Serguéyevich Leónov oficial
superior del KGB durant la
Guerra Freda i traductor
oficial entre Nikita Jrushchov i Fidel Castro durant la
crisi dels míssils.
Per a Gregori, el futur de
Cuba és "incert". "Sembla
que Joe Biden mantindrà
la mà dura però mai se sap
perquè Obama va relaxar
el bloqueig", diu. El director
denuncia que un dels arguments dels contraris al sistema polític cubà és que l'illa
ha de canviar el sistema polític i econòmic si es vol que
acabi el bloqueig, però "és
que els intents d'apropiar-se de Cuba per part dels Estats
Units són previs a la revolució. El
que s'ha de permetre és que Cuba
no tingui bloqueig perquè des de
la mateixa illa no l'utilitzin com a
excusa", conclou.

Ara Mollet demana el
traspàs de Rodalies
Ara Mollet ERC MES ha presentat
una moció al ple de dilluns per instar el govern de l’Estat a completar
íntegrament el traspàs del Servei
de Rodalies i les infraestructures
d’aquest servei. La porposta de resolució també exigeix al Govern de
l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el
sistema ferroviari català per assolir
una xarxa de qualitat. També demana a laGeneralitat a desplegar completament el 2022 la T-Mobilitat.

Suport a l'activista
sahrauí Sultana Jaya
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat per
unanimitat una moció presentada
per Mollet en Comú per demanar
mesures urgents per protegir l’activista sahrauí Sultana Jaya i la seva
família. El text assenyala que l’activista està sent sotmesa a maltractaments per les seves reivindicacions
en favor de l’autodeterminació i la
independència del Sàhara Occidental i reclama al govern d’Espanya
que actuï amb caràcter d’urgència
davant la UE i l’ONU.
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C/ Pompeu Fabra, 42
Mollet del Vallès
www.lallardentariel.com

13€

IVA INCLUIDO

RESERVAS: 93 570 05 46 · 607 699 912

MENÚ DIARIO

MENÚ EJECUTIVO

PRIMER PLATO A ELEGIR

PRIMER PLATO A ELEGIR

Trinxat de la Cerdanya con Butifarra negra y Rosta
(V) Burrito de Humus con Guacamole y Tomate, Salsa de Yogur y Queso
Estofado de Pulpo
Huevo Estrellado con Jamón
(V) Ensalada Toscana con Brotes, Manzana, Cherrys, Parmesano y Frutos secos
Canelones Caseros con Bechamel y Gratinados
Timbal de Aguacate con Salmón Ahumado, Mango y Quinoa
Crep de Pescado y Marisco con Velouté de Gambas
Sopa de L’Avia con Fideos, Albóndigas y Huevo duro
Empedrado de Bacalao con Judías
Bomba de Pimiento relleno de Carne con Bechamel y Huevo de Corral
Espaguetis a la Boloñesa o (V) Napolitana o Roquefort
(V) Parrillada de Verduras naturales
(V) Ensalada de la Huerta

SEGUNDO PLATO DE BRASA
(Todas las Carnes van con su Guarnición)
Secreto / Pies de Cerdo
Pollo / Conejo
Butifarra / Lomo
Bistec / Churrasco de Ternera
Hamburguesa de carne / Hamburguesa Vegetariana (V)
Pinchitos / Alitas Adobadas / Carrillera de Cerdo
Bacalao -Punto de Sal- a la Plancha o al estilo Donostiarra
Entrecot de Ternera (+7.50 €)
Solomillo de Ternera (+9.50 €)
Suplemento 2 segundos platos (+4.50 €)
Salsa incluidas Opcional: Pimienta Verde, Roquefort y All i oli
Vino, Cerveza o Refresco: 1 p.p.
Postres caseros a elegir o café

23,50€
IVA INCLUIDO

Ravioli de Rabo de Toro en salsa de Vino tinto con punto de Chocolate
Estofado de Pulpo
Trinxat de la Cerdanya con Butifarra negra y Rosta
Volcán de Ensalada Toscana con Brotes, Manzana, Cherrys, Parmesano y Frutos secos
Bomba de Pimiento relleno de Carne con Bechamel y Huevo de Corral
Parrillada de Verduras con Romesco, Espárragos, Gírgolas, Alcachofas y Pimiento R.
Maxicanelón de Pescado y Marisco con Velouté de Gambas
Carpaccio de Ternera de Nebraska con virutas de Parmesano
Carpaccio de Bacalao con fondo de Tomate y toque de Guacamole
Chipirones a la Andaluza con Calamares Romana
Timbal de Aguacate con Salmón Ahumado, Mango y Quinoa
Espaguetis a la Boloñesa o (V) Napolitana o Roquefort
Burrito de Humus con Guacamole y Tomate, Salsa de Yogur y Queso
Huevo estrellado con Patatas encebolladas, Jamón y Foie Micuit

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

MENÚ
EXPRESS:
Entrante
+ 1 plato
+ postre

11,50€
IVA INCLUIDO

Entrecot de Ternera de Vic / Tira de Churrasco de Ternera
Costillas de Cordero del País / Hamburguesa Casera 200gr
Conejo / Alitas de pollo Adobadas / Hamburguesa Vegetariana (V)
Pollo / Lomo / Butifarra / Secreto Ibérico / Pinchitos
Carrilleras de Ternera asadas al Vino tinto
Paella de Mariscos con Bogavante
Merluza fresca Plancha o salsa del Chef
Sepia fresca a la Plancha con Ajito y Perejil
Bacalao a la Plancha o estilo Donostiarra
Solomillo de Ternera Nacional (+8 €)
Pluma Ibérica (+8 €)
Refrescos, Cerveza: 1 p.p.
Vino Rioja, Sangría de Cava o de Vino: Cada 3 p.
Postres caseros o café
Chupito

RESERVAS: 93 570 05 46 · 607 699 912
AQUESTA

Castanyada
VINE A BUSCAR

ELS TEUS

PANELLETS

Us desitgem una bona Castanyada
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TRIBUNALS

PLE L'AJUNTAMENT TAMBÉ VA DONAR LLUM VERDA A LA NORMATIVA MUNICIPAL QUE REGULARÀ L'ÚS DEL MATERIAL PIROTÈCNIC

Manifestació a
Mollet en suport
a Brian Bartés

Sant Fost aprova l'ordenança de protecció,
benestar i convivència amb els animals

arxiu

aj. sant fost

"Són ordenances que busquen la convivència entre la
ciutadania i els animals, les
quals ens permetran tenir eines
suficients per poder garantir la
tinença responsable dels animals, així com garantir els seus
drets", deia el regidor de Respecte
Animal, Alberto Bastida.

Llum verda a la nova
bandera del poble
aj. sant fost

Adhesió a l'AMEP

BRIAN BARTÉS
MOLLET. Sota el lema Mai cap companya sola!, aquest dissabte, 23
d'octubre el grup de Suport al Brian Bartés –el jove molletà de 22
anys a qui la Fiscalia demana dos
anys de presó per la seva participació en la convocatòria de Tsunami Democràtic al Camp Nou, el 18
de desembre del 2019– ha convocat una manifestació de suport al
jove (11.30 h) i un vermut solidari
(13 h). Abans d'aquests actes, el
grup de suport oferirà una roda de
premsa que tindrà lloc davant dels
jutjats de Mollet a les 11 h. L'acte
de dissabte compta amb el suport
d'unes 17 entitats i partits polítics.
El jove encara està pendent de rebre l'escrit d'acusació d'una segona detenció arran de la convocatòria del Consell de Ministres del 21
de desembre del 2018.

PLENARI Durant la sessió que es va celebrar dimarts a Sant Fost
SANT FOST. L'Ajuntament va aprovar aquest dimarts durant el ple,
amb el vot favorable de tots els
partits polítics, dues noves ordenances que s'encarregaran de regular per una banda, la protecció,
benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna local
i per altra banda, l'ús del material

MOLLET DEL VALLES

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

LA BANDERA
En el ple també va prosperar la
imatge de la nova bandera del municipi. La proposta que haurà d'esperar el vistiplau de l'Heràldica de
la Generalitat i l'Institut d'Estudis
Catalans, es va aprovar amb els
vots del PSC i l'equip de govern.
ERC-Junts es va abstenir per "dubtes" en el procés de certificació de
la votació popular.

EQUIPAMENTS L'AJUNTAMENT DE MOLLET REFORÇARÀ EL SERVEI DE BUS URBÀ DURANT ELS DIES 30 I 31 D'OCTUBRE I 1 DE NOVEMBRE

S'amplien els horaris dels
cementiris per Tots Sants
BAIX VALLÈS. Des del 22 d’octubre

DIAMANTS

pirotècnic i la realització d'espectacles públics amb focs artificials.
Les propostes es van presentar
com a moció d'urgència i abans
de ser aprovades definitivament,
comptaran amb un termini d'exposició pública de 30 dies per a
reclamacions o suggeriments de
millora.

Per altra banda, durant el ple també es va donar llum verda a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Fost
a l'Associació de Municipis per a
l'Energia Pública (AMEP) i es va
designar al primer tinent d'alcalde, Alberto Bastida, com a representant del consistori a l'Assemblea General de l'Associació i a la
regidora d'Urbanisme, Margarita
Santos, com a suplent.
Entre els objectius de l'entitat hi
ha el de desenvolupar accions per
promoure la transició energètica
cap a un model que sigui just, democràtic i sostenible i assessorar
els municipis en la matèria.

i fins a l’1 de novembre, l’Ajuntament ampliarà l’horari del cementiri de Mollet amb motiu de la festivitat de Tots Sants. A més, hi haurà
un reforç del servei del bus urbà.
El cementiri municipal, ubicat a
l’avinguda de Rivoli, 1, estarà obert

de 9 h a 18 h ininterrompudament,
des del 22 d’octubre fins a l’1 de novembre, dia de Tots Sants, ambdós
inclosos.
L’ampliació de l’horari va acompanyada de més personal amb l’objectiu de facilitar una millor atenció
al públic durant aquests dies en què

augmenta l’afluència de visites.
Les persones que vulguin anar
al cementiri no cal que demanin
cita prèvia. Això sí, han de tenir en
compte les mesures de seguretat
per la Covid-19: mascareta, distància física i neteja de mans.
El servei de bus urbà es reforçarà i funcionarà amb l’horari de
‘dissabte feiner’ - des de les 7.43 h
fins a les 20.37 h- durant el dissabte
30 d’octubre, el diumenge 31 d’octubre i el dilluns 1 de novembre. La
freqüència serà de 30 minuts amb

parada al barri de Lourdes.

A Martorelles i Santa Maria
El cementiri de Santa Maria de Martorelles, l’antic, obrirà les portes
del 23 d'octubre a l'1 de novembre
ambdós inclosos. De dilluns a divendres es podrà visitar de 9.30 h
a 16 h. Els dissabtes, diumenges i
festius obrirà de les 9 h a les 17 h. A
Martorelles, romandrà obert el 23 i
24 d’octubre de 10 h a 14 h i el 30,
31 d'octubre i 1 de novembre de
les 9 h a les 17 h.

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

TEIXIT PRODUCTIU S'ENFOCA EN RECUPERAR EMPRESES

L'Ateneu edita una guia per
promoure el relleu cooperatiu
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès
Oriental ha publicat la guia Abans
d’abaixar la persiana: Fem relleu
cooperatiu!. Es tracta d’un document amb el qual es fomenta fer
el pas al model cooperatiu com a
fórmula per recuperar empreses
properes al tancament.
Des de l’Ateneu Cooperatiu es
considera “una molt bona alternativa per evitar el tancament

i la pèrdua de llocs de feina en
empreses a punt de tancar. Les
cooperatives són una bona eina
per crear col·lectivament una
economia que situï les persones al centre i on les sòcies s’organitzin de forma horitzontal
i igualitària", apunten. La guia
inclou casos exitosos de relleu cooperatiu, com és el de Mol-Matric
(Barberà).
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FESTA DEL GLAÇ
Verneda de Can Gurri · Lliçà de Vall
www.llissadevall.cat

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

La Festa del Glaç celebra el 10è aniversari Creure i crear; decidir què i com viure
Hi haurà activitats el dissabte 23 i el diumenge 24 d'octubre
Enguany fa 10 anys que se celebra la festa
més gran de Lliçà de Vall, la Festa del Glaç,
feta entre tots els veïns i veïnes i que homenatja una part molt important del patrimoni
del municipi. Aquesta edició –el 23 i 24 d'octubre– recupera el format habitual després
de la interrupció el 2020 arran de la pandèmia i l'anul·lació per pluja del 2019.
Dissabte la festa començarà a les 16 h i
s'allargarà fins a les 23 h. Durant tota la tarda
hi haurà quatre sessions de l'obra de teatre
Històries dels pous de glaç. Sota la direcció
de Mònica Lucchetti, actors i actrius locals,
cantaires de la Coral Lliçà de Vall i El Cor de
La Vall, la Colla de Gegants, la Colla de Ball
de Gitanes i uns incansables tramoies explicaran petites històries relacionades amb
els pous de glaç. Les sessions seran a les 17,
18.15, 19.30 i 20.45 h. A les 22 h, els Diables
de la Vall del Tenes seran els encarregats de
posar punt i final a la vetllada.
Diumenge la festa serà d'11 a 14 h. A primera hora, La Tresca i la Verdesca oferirà
l'espectacle familiar Zum. A les 12.30h, l'orquestra Bandeltenes oferirà un concert de

tot el seu repertori per celebrar el seu 10è
aniversari. També diumenge es podrà veure
l'exposició de fotos del lliçanenc Màrius Gómez. Tant dissabte com diumenge, el públic
podrà passar pel Mercat del Glaç, on hi haurà un mercat de pagès amb productes locals,
un petit mercat de capricis i un d'artesania
de proximitat. També hi haurà un espai de
jocs i tallers infantils i familiars, visites guiades als pous de glaç, una exposició retrospectiva dels 10 anys de la Festa del Glaç i un
espai de restauració on poder menjar i beure. Com a novetat, tota la festa d'enguany es
farà dins el bosc dels pous de glaç.

En molts llibres d'autoajuda es parla de la
possibilitat de crear la nostra pròpia realitat, però no sempre s'exposa amb claredat
ni en què es fonamenta aquesta idea ni com
aconseguir-ho.
És evident que no hi ha altre camí que l'autoconsciència. I precisament per això, meditar per veure què pensem, com actuem, què
sentim..., és imprescindible si volem gaudir
de benestar de dins a fora.
La nostra realitat és simplement un camp
d'energia, ja que no hem d'oblidar que som
això, energia amb una matèria: el cos. I acceptant aquesta premissa, és lògic que tots
els nostres pensaments tinguin una incidència absoluta en la nostra realitat immediata
i futura. Som els creadors de tot allò que vivim en cada instant present, però alhora, en
tot moment dissenyem el nostre futur.
L'energia que som està formada per tres
parts: mental, emocional i físic i les tres estan
permanentment interrelacionades. Allò que
pensem ens provoca una manera de sentir i

una reacció que executem amb el nostre cos,
i aquesta connexió entre ment, emotiu i físic queda gravada en el nostre subconscient,
propiciant que es connecti automàticament
si es dóna una situació semblant.
Així doncs, si ens limitem a ser una repetició
de determinats pensaments, sentim de la
mateixa manera i actuem com un autòmat,
ens assegurem seguir en la mateixa realitat.
Però si prenem consciència, meditant, de
com pensem, sentim i actuem, podem canviar el nostre programa intern, no ser una
màquina de repetició i crear/atraure una
realitat diferent.
No esperem a que canviï allò que no ens
agrada o ens fa mal. Millor prendre la decisió de fer un canvi respecte de com ho pensem i ho sentim, per tal de modificar com
actuarem a partir d’ara. D'aquesta manera,
ben segur podrem canviar aquella realitat
concreta que ens afecta. Recordem que els
canvis succeeixen de dins nostre cap a fora
i no a l’inrevés.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat
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Reforma de les pensions:
de servei públic a negoci privat?

Editorial

MÉS QUE MAI, PREVENCIÓ I CURES
Dimarts es va commemorar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una
de les malalties més exteses entre les dones i que, sortosament, la medicina
cada cop té més sota control. El mateix dimarts, l'Hospital de Granollers
inaugurava un espai específic al centre per a pacients oncològics, un projecte
que l'Hospital de Mollet també ha inclòs en el seu pla estratègic 2021-2025.
Una iniciativa d'innovació social, que té en compte el confort de les persones
que han de passar per una quimioteràpia, per exemple.
Cada cop s'evidencia més que la cura –entesa en un sentit ampli– ha
d'acompanyar la medicina per garantir una millor assistència i l'èxit dels
tractaments. Fa anys que s'han engegat programes de detecció precoç
de tumors, com el de càncer i el de còlon, que han aconseguit reduir
considerablement la mortalitat, la qual cosa també demostra la importància
de les actuacions preventives.
I aquesta prevenció, ara i en moments de pandèmia, més que mai també
s'ha de difondre en un sentit ampli. La mateixa Covid ha demostrat que
mantenir un pes saludable i, per tant, una bona alimentació i hàbits, ha reduït
les possibilitats de complicacions. És temps de la salut preventiva, a més de
l'assistencial.

JOAN SALA VILA

Pensament lliure

Educador i promotor cultural

EL PATINATGE ARTÍSTIC, RECITAL DE POESIA
aig conèixer el patinatge artístic
en la modalitat de gel en el festival celebrat en el llac de Puigcerdà l’any 1956 amb l’actuació
de dues catalanes i el 1958 en el Primer
Festival Internacional amb la intervenció
d’una campiona helvètica. I enguany he
gaudit la poesia del patinatge artístic amb
el patinador Pau Garcia, de Parets del Vallés, campió del món als seus vint anys. Cal
no oblidar el Grup de Xou d’Olot, campió
mundial per tretzena vegada.
Els seus patins escriuen sensacionals poemes en els papers de gel que fan viure la
creativitat amb versos que no es llegeixen
però que els patins s’inspiren en l’esperit
de la matèria poeta de l’univers. La natura agraeix l’estimació dels humans. I en
aquesta gran comunitat del patinatge artístic, Parets del Vallés hi escriu poemes brillants gràcies a la qualitat artística i tècnica
de les seves patinadores i patinadors.
Una ullada al facebook del Club Patí de
Parets s’ha convertit en una audició de verdaders recitals poètics amb el llenguatge
musical dels patins. No hi ha cap categoria
en què no hi figurin a primera línia patinadores i algun patinador de la població va-

V

llesana. Competicions mundials, europees,
nacionals, catalanes són llibres de poemes
escrits i molt valorats en totes les categories d’alevins a les de les grans competicions
mundials.
Escoltant els batecs del cor del patinatge
del poble m’he assabentat del seu vessant
pedagògic formatiu-creatiu. El procés evo-

L'evolució dels patinadors i
patinadores palesa el gran treball
dels responsables del Club Patí
Parets i alhora una dedicació
poètica creativa excel·lent
lutiu de les patinadores i patinadors palesa
el gran treball dels responsables de l’entitat
i a la vegada una dedicació poètica creativa
de nivell de matrícula d’honor. El patinatge
artístic un actor creatiu programador de
convivència i una estrella lluminosa en el
firmament de l’esport. Amb tota sinceritat
el llenguatge poètic del Club Patí de Parets
ha estat un regal de la llei universal que
hauria de governar el món, l’amor.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

JORDI

CARRO SANNICOLAS
Responsable de Seccions de Barris
d'Ara Mollet ERC, sindicalista d'UGT i
membre del Fòrum Sindical d'ERC

ctualment no podem entendre una
vida sense jubilació i tot i així, dia
rere dia, el futur sobre les pensions cada vegada sembla més fosc a
l'estat espanyol. Malgrat que hi hagi algunes
veus que vulguin fer-nos creure el contrari, la
jubilació és un dret que recull la Constitució al
seu article 50: "Els poders públics garantiran,
mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica
als ciutadans durant la tercera edat”. Per tant,
l'estat està obligat a complir amb el seu deure
de garantir pensions dignes en compliment de
la Declaració Universal de Drets Humans i la
tan recorreguda en els últims anys, Constitució espanyola.
Tenint en compte aquestes premisses legals, podríem fer-nos la següent pregunta:
Els últims governs han complert les promeses
d’arribar a tenir pensions dignes per als més
grans o, per contra, s’han acabat sotmetent a
certs interessos privats? Les reformes de les
pensions han estat una solució necessària o
un camí amagat per a transformar-les en un
negoci privat?
L'any 2010 el govern de Zapatero després
d'haver estat negant la crisi econòmica originada sobretot per les polítiques d'especulació
financera, la va afrontar amb retallades en totes les matèries (Sanitat, Educació, Reforma
Laboral, i com no en les Pensions, etc…). En la
Reforma de pensions que va imposar, cada any
s'augmenta l'edat per a poder jubilar-se, fins a
arribar el 2027 als 67 anys.
En 2011 el Fons de Reserva de la Seguretat
Social comptava amb 66.815 milions d'euros i
es va reduir fins a deixar-lo en 2150 milions el
2019 i casualment aquest mateix any el Banc
d'Espanya eleva a 65.725 milions el rescat a
la banca. Exacte, parlem del rescat que no era
un rescat. Del rescat que no anava a costar ni
un euro. Del "crèdit a la banca" que anava a
pagar "la banca". En afegit, el Banc d'Espanya
incideix d’una manera quasi vergonyosa en
demanar reiteradament també elevar l'edat
de jubilació i demana definir el grau de "generositat" del sistema de pensions.
Sobta una mica que en els últims anys s'hagi
buidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social i que s'hagi lliurat als bancs que comercialitzen plans de pensions privats. La privatització
de les pensions de milions de persones seria
un gran negoci en mans dels mercats, tal com

A

sommontornes.cat

defensa la doctrina neoliberal i per això és
curiós que el ministre Escrivá aposti pel que
s'ha anomenat la "motxilla austríaca"; un sistema paral·lel i privat, encara que de promoció pública, de plans de pensions d'empresa
gestionats per bancs i asseguradores.
Segons el pla que defensa el PSOE, l'objectiu és que el 2030 el 80% de la població activa, uns 13 milions de persones, tinguin un
pla complementari de pensions que suposaria una transferència d'uns 500.000 milions
d'euros als grans gestors de fons, la qual cosa
representaria un mos exquisit per al mercat
financer, si el pla funciona com preveu el
PSOE canviarà per complet el model de pensions, rescatant uns plans privats mai han
aconseguit estendre's en el mercat de l'estat
espanyol, suposarà una privatització parcial
del sistema de pensions públiques actual.
Un nou pla, una nova solució, un nou engany amb catastròfic resultat.
En la reforma presentada per Pedro Sánchez aquest passat estiu, encara que ajornant
a 2022 les qüestions més polèmiques, el
Gobierno contínua en la línia d'allargar la
vida laboral i retallar les pensions públiques
ignorant les dificultats població jove per a
trobar treball i rares vegades aconsegueixen
treballs ben remunerats.
Les persones que defensen retardar l'edat
de jubilació mai han fet treballs que exigeixen esforços físics, treballar dempeus durant
tota la jornada, ni treballar a preu fet, en intempèrie, a torns, hostaleria, construcció,
neteja, producció en cadena, treball industrial, agrícola, etc., no, aquestes persones
treballen en despatxos, asseguts amb temperatura condicionada i òbviament molt ben
pagades.
El govern de Pedro Sánchez planteja una
reforma de les pensions que premiarà a les
persones que retardin la seva jubilació més
enllà dels 65 anys i penalitzarà a les que
avancin la seva jubilació. Aquesta és una
bona mesura per a les persones que han
treballat tota la seva carrera laboral en un
despatx i que normalment tenen salaris més
alts i si es jubilen més tard rebran una prima,
però que ocorre amb les persones que han
tingut una vida laboral més dura?
El pla de penalitzacions i incentius del
PSOE és especialment discriminatori per a
les persones amb treballs més penosos i amb
majors graus de precarietat i incrementarà
la bretxa de gènere de les pensions, perjudicant especialment les dones, una discriminació que a més suposarà la prolongació
de la seva vida laboral pel fet que tenen més
dificultat per a aconseguir els anys de cotització necessaris per a jubilar-se als 65 anys.

sommartorelles.cat
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Molt deficient
en residus urbans
Si hem de posar nota, aquest títol de "molt deficient"
s'ho val per la present realitat de Mollet del Vallès. A
l'any 2025, Europa obligarà els municipis a separar el
55% de la seva brossa amb la recollida selectiva. Per a
l'any 2030 pujarà fins a separar el 60%.
Amb les dades de l'Agència de Residus de Catalunya a
la mà, Mollet va separar l'any
2020 el 38,83% del total de la
seva brossa amb la recollida
selectiva. Queda molt per fer.
No només per aquestes xifres.
Des de l'any 2010, quan separàvem el 35,32%, només hem
pogut augmentar la separació de recollida selectiva un
3,51%. Ara ens queden poc
més de tres anys per augmentar un 16,17%. Al ritme dels
últims 10 anys trigaríem 45
anys a arribar a l'objectiu del
55%. No hem calculat quan
trigaríem a arribar al 60%.
Des de l'any 2018 disposem d'un Pla Local de
Residus Municipals. Aquest pla va marcar com a
objectiu la reducció del 10% del pes total dels residus
generats comparant 2010 (1,1357 kg/hab/dia) amb
2020. El 2019 es va superar aquest valor (1,1435 kg/
hab/dia) i l'any 2020 únicament es va poder disminuir
un 1,59% del pes total dels residus generats (1,1177
kg/hab/dia), molt lluny del 10% de l'objectiu.
Tenim un problema de grans dimensions que ens
cau a sobre, no només per incompliments reiterats

del Pla Local de Residus de Mollet, que també, sinó
per una indústria alimentària i d'atres tipus que no
col·labora amb el canvi necessari per anar en la bona
direcció. Els consorcis de residus fan pudor i no de la
derivada de la feina.
Sense grans modificacions en el sistema de recollida, s'han fet pujades vegonyants del preu del servei.
Per part de l'Ajuntament de Mollet amb la taxa municipal de residus, com per part del Consorci de Residus
del Vallès Oriental. En total
paguem per habitatge (si, si,
paguem tots per igual, tinguis
vivenda de 30 metres quadrats o de 300 metres quadrats, visquis una o 10 persones) 220 euros anuals: 174,16
€ de taxa municipal, 27,68
euros de taxa del Consorci de
Residus del Vallès Oriental, i
24,92 euros de taxa pel servei
de deixalleria. Cal sumar la
taxa del consorci i de la deixalleria perquè també serveixen
per finançar el tractament dels
nostres residus. Així doncs,
Mollet estaria per sobre de les
ciutats que paguen més cares
les escombraries, segons un estudi de l'OCU.
El Consistori no ha fet els deures: ni proves pilot ni
pagament per producció. I encara tindran la vergonya
de crear grans titulars o posar la responsabilitat al
ciutadà. I els que prevenim residus, separem i/o compostem, hem de pagar igual que qui no ho fa? Això és
facilitar la transició ecològica?
raquel jiménez i albert rodríguez

FUNDACIÓ RIVUS
Manifest del Consell Assesor de la
Fundació RIVUS a Sergi Mingote

E

Els boscos de Sant Fost de Campsentelles a la tardor estan preciosos.
Malgrat l'escassetat d'aigua d'aquest darrers mesos, el microclima de
la zona, no tenir ja tantes hores de radiació solar i el descens de les
temperatures i l'elevada humitat han fet que en les zones més ombrívoles
els arbres recuperessin la seva verdor. Acompanyo la fotografia amb
una curiositat del poble estreta de la col·lecció Fem Memòria. Llegendes
rondalles, curiositats i veritats d'abans, de Jaume Rifà i Solé:
"Sant Fost de Campsentelles, al final del segle XIX era un poble amb un gran
nombre de boscos frondosos que van donar per a moltes llegendes.
Anar al bosc a fer llenya o netejar el sotabosc era una feina habitual molts anys
enrere entre els santfostencs, ja que era una manera de guanyar-se la vida.
Aquestes persones s'anomenaven destralers, per la facilitat i destresa utilitzant
la destral. Tenien cura del bosc i extreien llenya, pinyons i feien carbó".

Membres de Mollet pel Futur / mollet del vallès

La Fundació Rivus, el teu llegat

l 16 de gener de 2021 va
er la data en què la Fundació RIVUS va quedar
òrfena. Sergi Mingote,
qui n’havia estat el seu impulsor, artífex i, podríem dir, creador, perdia
la vida durant una expedició al K2,
deixant un gran buit, tant personal
com professional.
Home de grans reptes, durant
els seus mandats com a president
del Consorci Besòs Tordera es va
plantejar la creació d’un nou ens
que aglutinés i potenciés l’educació
ambiental, la divulgació ciutadana,
la recerca i la innovació, el voluntariat; des d’on es pogués sumar
sinergies amb altres entitats i administracions, amb universitats i
centres de recerca, amb empreses...
Va visualitzar la creació d’una entitat dedicada a la preservació i defensa dels entorns fluvials, ho va veure

Tardor als boscos de Sant Fost

clar, volia crear la “fundació dels
amics dels rius”. I si una cosa tenia el
Sergi era la seva capacitat de fer-nos
creure en els seus somnis, fins a convertir-los també en els nostres. A tots
els membres del Consell Assessor
d’aquesta fundació ens va encomanar l’entusiasme per aquest projecte, vam compartir llargues converses
sobre tot allò que podríem fer des de
la Fundació RIVUS. I tots, convençuts
de la necessitat i l’èxit d’aquesta entitat, ens hi vam sumar per aportar el
nostre granet de sorra.
El 30 de maig de 2018, la Junta
General del Consorci Besòs Tordera
aprova la constitució d’una fundació
anomenada Fundació RIVUS. El 28
de desembre d’aquest any, es redacta
la carta fundacional i el 6 de novembre de 2019 la Fundació s’inscriu al
registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. Tot i que per aques-

tes dates el Sergi ja estava immers en
els seus projectes esportius, ho va
compaginar sempre amb la posada
en marxa de l’entitat. De manera conjunta, estàvem treballant en la redacció del Pla Estratègic de l’entitat i,
poc abans de la seva pèrdua, s’havia
incorporat amb nosaltres al Consell
Assessor com a membre honorífic.
La teva marxa sobtada, estimat
Sergi, ens ha deixat un buit enorme. Ens sentim orfes, però el nostre
compromís amb el teu somni, amb
el nostre somni, és tan gran que
seguirem treballant de valent per
contribuir en tot allò que ens sigui
possible per fer d’aquesta una gran
fundació, com a tu t’hagués agradat: una entitat que defensi els entorns fluvials i la seva recuperació
impulsant la recerca i la innovació
tecnològica. L’ajudarem a créixer
en tots els sentits.
La nostra participació en aquesta fundació és, sens dubte, el millor
regal i llegat que ens podries haver
deixat. Gràcies per compartir amb
nosaltres aquest somni.
Seguirem somiant gran per tu,
AMIC!

lina aguasca / sant fost de campsentelles

D'olles, marges i
clarianes

LAURA VILLAR MAS
Activista social
dollesmargesiclarianes@gmail.com

VERSOS D'ENÇÀ...

I

què fàcil de seguir
el camí traçat d’asfalt.
- Que és per aquí, i no per
allà! –
insinuen les línies altives,

clares;
el negre sota el blanc.
Endavant, ni un pas en fals,
que hi ha pressa, que tens tard.
Què importa el que deixo enrere.
Què importa on em portarà.
Què més dóna el que ofega aquesta
massa
de petroli esmicolat.
I si, per un moment, ens deixéssim
descobrir
el plaer del camp a través?
Pots ens adonaríem que és
primavera,
que la vida que neix de les arrels tot
ho venera,
que no és fa tan fàcil avançar,
però val molt més la pena.

Que pots triar si continues el camí
desdibuixat,
o de nou te l’inventes.
Si recorres el que altres ja han
caminat abans
o només una miqueta.
Que pots triar entre esquerra i
dreta!
O deixar el teu cos rodolar avall,
orografia: rumb únic.
Si bé és cert que seria irresponsable
ignorar que calen bones xiruques
pel fang,
tampoc podem negar que la
carretera socarra plantes,
calçades i sense calçar.
Motxilla, cantimplora, xiruques,
un mos, mapa i camí.
Que la carretera socarra plantes,
calçades i sense botí.
Carretera i planta
Juny 2020
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Joaquim Ruiz, nou titan del desert del Marroc

Jornades esportives per Gàmbia

El molletà Joaquim Ruiz ha completat el somni de disputar la Titan
Desert del Marroc 2021. L'any passat s'havia inscrit però, per la
Covid, la cursa en bicicleta es va traslladar al desert d'Almeria. Ruiz
ha completat enguany la Titan Desert després de completar sis
etapes, 639 km i un desnivell acumulat de 7.629 metres.

Les instal·lacions de Decathlon a Mollet
acolliran dissabte unes jornades esportives
solidàries de pàdel i bàsquet per recaptar
diners per un projecte solidari a Gàmbia, que
impulsa l'entitat Asperpol.

ATLETISME | Cursa popular EL CLUB ATLETISME RECUPERA LA DATA HABITUAL DE LA PROVA DE 21 KM

LA PROVA COMPTARÀ AMB EL RECORREGUT DE 10 I 5 KM

La Mitja Montornès tanca
data: 27 de març del 2022

La Cursa Popular de
Sant Vicenç tornarà a
ser presencial al gener

arxiu

arxiu

MONTORNÈS. El Club Atletisme
Montornès ha confirmat que la
Mitja Marató Montornès, Montmeló, Vilanova i la Roca se celebrarà el 27 de març. La cursa
baixvallesana recupera la seva
data habitual després de dos anys
sense poder-se disputar per la
pandèmia de la Covid.19.
El club va haver d'ajornar la cita
del 2020 per l'esclat de la pandèmia. Durant el 2021, l'entitat va
intentar celebrar-la i, fins i tot,
preveia fer-la a la tardor, però finalment va desestimar la idea per
la situació sanitària. "En principi,
s’havia anunciat que la Mitja
2021 es faria aquesta tardor,
cap al novembre. La realitat
ha superat les expectatives del
club i el dia a dia i les diverses
competicions i actes que el club
organitza han fet inviable assumir la càrrega de treball que
suposaria la Mitja al novembre
o desembre d’aquest any", informa en un comunicat el club,
que lamenta "les molèsties que
s’hagin pogut ocasionar i emplaça a totes i tots els atletes a
recuperar la normalitat, a participar en l’atapeït calendari de
curses atlètiques, marxes populars i actes esportius que tindrem aquests mesos, arribant
així en el millor estat de forma
per poder tornar a gaudir de la
Mitja més popular, la de Montornès-Montmeló-Vilanova-La
Roca, a la primavera del 2022".

Calendari de curses populars
El calendari atlètic s'ha reprès
aquesta mateixa tardor i mostra
d'això són els 10.000 atletes que
han pres part en la Mitja de Barcelona, on a principis de novem-

EN CURSA Un dels moments de la prova molletana del 2020
MOLLET. La Cursa Popular Sant ViSORTIDA L'arribada del campió Driss a l'edició del 2018
bre se celebrarà la tradicional
Marató. De fet, en l'àmbit vallesà
la Mitja Granollers apunta que es
podria celebrar el 6 de febrer i la
resta de curses vallesanes comencen a anunciar noves dates. En

aquest sentit, l'Atletisme Montornès confirma el 27 de març com
a la nova data per celebrar una
nova edició de la Mitja Montornès
tres anys després de l'última edició del 2019. JL.RodRíguez

LA MARXA POPULAR OBRE INSCRIPCIONS
AMB UN LÍMIT DE 1.500 PARTICIPANTS
n La Marxa Popular de Montornès ha obert el període d'inscripcions dos anys
després de l'última edició. El Club Atletisme Montornès celebrarà la 29a edició de
l'emblemàtica caminada el 7 de novembre amb un màxim de 1.500 participants.
L’organització havia reunit en altres edicions prop de 3.000 persones, però
enguany per evitar aglomeracions s'han posat a la venda la meitat de dorsals. A
més, s'ha previst la sortida entre les 8 i les 9 del matí a la Bòbila. La marxa comptarà
amb dos recorreguts, un curt de 8 km i un llarg de 14 km. El preu per dorsal serà
de 8 euros i inclourà una bossa de productes Henkel, una samarreta, un entrepà
i l'avituallament. Caldrà fer servir la mascareta a la sortida i a l'arribada. Les
inscripcions es poden fer en línia a la pàgina web del Club Atletisme Montornès
o bé de manera presencial a la Farmàcia La Bòbila (carrer Major, 55), El Gato con
Botas (carrer de Jaume Balmes, 12), el Forn de pa La Bòbila (carrer Major, 57), la
Papereria Enric (carrer del Riu Mogent, 4), la Papereria La Bòbila (carrer Major, 57))
i la Pollería Angelita (Mercat Nuestra Señora del Carmen).

cenç tornarà a la presencialitat el
gener del 2022. Després d'una edició virtual el 2021, el Club Atlètic
Mollet ja prepara la 13a edició, que
s'intentarà celebrar amb la màxima
normalitat que permeti la situació
sanitària. L'entitat molletana ja s'ha
reunit amb l'Ajuntament per organitzar la nova edició, que tornarà a
coincidir amb els actes de les festes
de Sant Vicenç de la ciutat.
El club voldria celebrar la cursa
el 23 de gener, però encara no s'ha
tancat la data amb l'Ajuntament i
es podria celebrar el 16 o el 30 de
gener. "Volem recuperar la cursa popular i que aquesta sigui la
més similar possible al que fèiem
abans de la pandèmia. Això sí, esperem que la pandèmia estigui

gual de controlada que com la
veiem ara, per poder celebrar la
cursa", explica el responsable de la
Cursa Popular Sant Vicenç, Rogelio
Vega, qui també és el director tècnic del club. "Haurem de començar des de zero perquè hem de
parlar amb patrocinadors, fer els
díptics informatius... tenim una
feinada per endavant", assenyala
Vega, que es mostra il·lusionat, tot i
la càrrega de feina que assumirà els
pròxims mesos.
La intenció del club és mantenir
els dos recorreguts de 5 i 10 km i
limitar la participació en un miler
de persones. "El 2022 toca fer-la
novament presencial i esperem
en pocs dies anunciar dates i inscripcions", diu el director tècnic
Rogelio Vega. JL.RodRíguez B.

Una marató solidària
MOLLET. El molletà Jordi Arguisuelas segueix amb la seva preparació per completar set maratons

seguides d'una tacada, per recaptar diners per a l'associació Petits
Grans Herois, de Mollet, que està
formada per mares i pares amb
infants prematurs. Com a preparació, Arguisuelas s'ha inscrit a la
Marató de Barcelona, que tindrà
lloc el 7 de novembre, i ha obert
una campanya de micromecenatge mitjançant el portal Migranodearena.com per recaptar diners.
A falta de dues setmanes per a la
prova, ja ha aconseguit un total de
230 euros.
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FUTBOL | Segona Catalana EL CLUB INICIA UN NOU PROJECTE DE MILLORA ESPORTIVA QUE DESENVOLUPARÀ DURANT EL CURS 2021-22

BÀSQUET | Copa Catalunya

La UE Molletense, en busca del seu ADN

Tercera derrota
seguida de l'Escola
Sant Gervasi

El tècnic Manu Garcia és des d'aquest octubre el nou director de metodologia del
club molletà, que té com a objectiu unificar criteris d'entrenament i de joc en els partits
M.G.

MOLLET. La UE Molletense no vol
deixar de ser un club amateur,
però amb senyes identitàries que
millorin els entrenaments, la qualitat dels equips i el joc en partits.
Des d'aquesta temporada, el club
té un director de metodologia que
té com a objectiu unificar criteris
d'entrenament i de joc, d’acord
amb la història i les capacitats de
l'entitat, és a dir, vol potenciar
l'ADN de la Molletense.
El director de metodologia és el
molletà Manu Garcia, qui va iniciar-se de petit al club blanc-i-blau i
que ara torna després d'una etapa
de sis temporades com a entrenador de la base del FC Girona, entre
altres clubs com ara el CF Mollet
UE o el Mercantil. El tècnic ha
començat aquest octubre i la primera temporada serà una prova
pilot. "Volem millorar la qualitat dels entrenaments i per això
fem formació als entrenadors
i jo estic al camp amb tots ells,
per assessorar-los amb qualsevol dubte", diu Manu Garcia,
que se sent molt còmode a la Molletense: "És un club que és com
una família i aposta per seguir
millorant".

Les primeres setmanes, la feina del director de metodologia
s'ha centrat a fomentar la màxima
eficiència dels entrenaments i eliminar els mals hàbits que puguin
haver-hi. A mesura que passin les
setmanes, el club agafarà una forma pròpia amb la seva identitat
de joc. "Jo no crec gaire en els

sistemes de joc perquè juguem
d’acord amb els jugadors que
tenim. Tot i que la Molletense
s'identifica per ser agressiva
amb una defensa avançada en
camp contrari, recuperació de
pilotes i anticipació mental de
les accions. Som i volem perfeccionar tot això", diu Garcia, qui

El CF Mollet UE rep el degà català
després de caure contra el líder
la primera derrota de la temporada en la visita al camp del líder, la
Montañesa (1-0). L'equip molletà
va plantar cara al primer classi-

ficat, però va ser insuficient i ara
cau fins a la 8a posició del grup 1
amb quatre punts. El pròxim duel
de l'equip de David Parra serà diumenge a casa (12h) contra el degà

del futbol català, el Palamós, que
encadena tres partits sense perdre amb dues victòries i un empat.
El conjunt gironí va empatar en la
darrera jornada contra un altre
històric, el Martinenc (1-1). La defensa molletana haurà de vigilar el
davanter Gerard Mercader, que ha
marcat dos gols en tres partits.

SANT GERVASI - CÍRCOL BADALONA
Diumenge, 24 - 18.30 h Mollet

Millora de la qualitat

MOLLET. Dinàmiques oposades per

Amb el nou perfil de director
de metodologia, la directiva vol
trobar la millora de la qualitat
dels equips. "Volem millorar el
servei i ens vam trobar amb
el Manu, perquè de petit s'havia format amb nosaltres, per
oferir una millora en els nostres serveis", diu el president
Kiko Montoya, qui explica, que a
banda de ser al camp entre setmana, els dissabtes també hi és per
assessorar els entrenadors durant
els partits. JL.RodRíguez b.

a dos equips en construcció, tot i
que el CB Granollers manté gran
part de l'equip del curs passat de
la lliga d'EBA. Els granollerins van
imposar el seu joc demolidor a
partir del tercer quart, quan van
decantar el derbi vallesà de Copa
Catalunya contra l'Escola Sant Gervasi (68-89), i van sumar el tercer
triomf en quatre jornades; mentre
que els molletans van encadenar la
tercera derrota. El molletà Arnau
Miquel va ser el jugador amb més
anotació amb 19 punts.
El Sant Gervasi, ocupa el quart
lloc per la cua, amb una victòria i
tres derrotes, i diumenge tornarà
a jugar a casa contra El Círcol Badalona, que és últim amb tres derrotes seguides.

MANU GARCIA Al Camp Municipal de la Zona Sud

Primera Catalana L'EQUIP DE DAVID PARRA PERD PER LA MÍNIMA AL CAMP DE LA MONTAÑESA (1-0)

MOLLET. El CF Mollet UE ha patit

admet que aquest tipus de treball
no és habitual en clubs amateurs,
però que "demostra les ganes de
millora de l'entitat".

GOLEJADA REBUDA
CONTRA L'EUROPA B
El primer equip de la UE Molletnse va
rebre diumenge una golejada al camp
de l'Europa B, per 4 a 0. L'equip de Toni
Filgaira va caure contra un dels conjunts
aspirants a l'ascens a la Primera
Catalana. La Molletense portava una
dinàmica positiva amb una victòria i un
empat, que ara s'ha vist truncada. Els
molletans voldran refer-se de la derrota
dolorosa davant la seva afició aquest
dissabte a la Zona Sud (17.30h) contra la
Singuerlín. L'equip de Santa Coloma de
Gramanet ocupa el cinquè lloc amb sis
punts amb les victòries contra Vilassar
de Mar B (2-1) i Lloreda (3-0). En la
primera jornada, els colomencs van
caure precisament contra l'Europa B,
per 3 a 1, fora de casa.

HOQUEI | Segona Catalana

El Mollet HC trenca
la ratxa positiva
MOLLET. El Mollet HC va perdre el
primer duel de la temporada a la
pista del Castellar, per 5 a 3. Fins
ara, el conjunt molletà havia guanyat els dos partits disputats i ara
cau al segon lloc amb sis punts.
El pròxim partit serà diumenge a
casa contra el Ripollet (18h). Pel
que fa al sènior femení, que competeix a la Primera Catalana, visitarà dissabte la pista del Cerdanyola (17.30 h).
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BÀSQUET | Leb Plata EL RECANVIS GAUDÍ PERD CONTRA L'ALBACETE DESPRÉS D'UNA PRÒRROGA

MOTOR ESTÀ SUBJECTE A LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

Gilbert Thomas Jr, desvinculat El Mundial de Fórmula 1
del CB Mollet de mutu acord del 2022 inclou el gran
ALGINET - CB MOLLET
Diumenge, 24 - 18.30 h València

MOLLET. El nord-americà Gilbert
Thomas Jr. va marxar dimecres direcció cap als Estats Units d'Amèrica. Després de disputar les dues
primeres jornades de la Leb Plata,
el jugador i l'entrenador Josep Maria Marsà van decidir que s'havia
de rescindir el contracte entre totes dues parts. El jugador no està
conforme amb el rol que tenia dins
l'equip i el club esperava més dins
la pista. "Ha estat un acord entre les dues parts, ell volia més
minuts i ara per ara tenia els
minuts que mereixia", apunta el
tècnic Josep Maria Marsà, que ha

agraït la voluntat del jugador.
Gilbert Thomas Jr. va ser fitxat fa
tan sols unes setmanes i havia de
ser un dels jugadors importants
pero va jugar a les dues primeres jornades de la Leb Plata amb
un bagatge baix amb un primer
partit a Eivissa amb quatre punts
i tres rebots i el de dissabte passat contra l'Albacete, també amb
quatre punts i tres rebots. En tots
dos partits va disputar 12 minuts.
El club, ara per ara, no es tanca a
fer una nova incorporació, però
no seria imminent i dependria
de les oportunitsta del mercat.

Toca guanyar a l'Alginet
El Recanvis Gaudí Mollet va perdre contra l'Albacete en el debut
del Plana Lledó a la Leb Plata (8790), però va mostrar una bona
imatge contra un dels aspirants

cb mollet

cIRcUIt

GILBERT THOMAS JR.
a l'ascens després de caure en la
pròrroga. El pròxim rival dels molletans serà l'Alginet, de València,
que suma una victòria i una derrota. De fet, van perdre la jornada
passada a Menorca (84-69). JL.R.

KARATE LA LLUITADORA FORMA PART DE L'EQUIP ESTATAL DE KATA PER EQUIPS A RÚSSIA
cKm

María López, plata
a la Premiere League
MONTORNÈS. María López ha guanyat la medalla de plata per equips
a la Premiere League de karate a
Moscou, a Rússia. La lluitadora va
formar part de l'equip espanyol
amb Raquel Roy i Lídia Rodríguez
i van aconseguir la segona màxima
puntuació de la modalitat de kata.
López, del Club Karate Montornès, ja havia guanyat l'or de la
primera jornada de la Premiere
League amb Espanya a Egipte a

principis del setembre. La bona feina al tatami ha continuat a Rússia
i el combinat estatal es va quedar
a punt de guanyar l’or després de
caure davant Itàlia per només 0,26
dècimes. A més, López va competir
en kata individual, on va acabar 6a
de grup. La pròxima competició internacional de la montornesenca
serà amb el Mundial de karate, que
tindrà lloc del 16 al 21 de novembre a Dubai.

premi del Circuit

MARÍA LÓPEZ

EN PISTA Un dels moments de la cursa de Fórmula 1 d'aquest 2021
BAIX VALLÈS. El Mundial de Fórmula 1 ha anunciat el calendari del
2022 i inclou el Gran Premi d'Espanya del Circuit de Barcelona-Catalunya. L'organització del circ de
l'automobilisme va publicar fa uns
dies l'esborrany oficial tot i que va
marcar que la cursa vallesana està
subjecte a la renovació del contracte amb el Circuit.
La Fórmula 1 ha fet la seva visita d'obligat compliment des de fa
30 anys, quan va estrenar-se l'asfalt montmeloní. Des d'aleshores,
any rere any s'ha celebrat el Gran
Premi d'Espanya i pel 2022 es podria seguir amb aquesta tradició
del motor de les quatre rodes. La
pròxima temporada el Mundial
comptarà amb 23 curses i la del
Circuit de Barcelona-Catalunya
serà la sisena del calendari.
El calendari ha estat aprovat
pel Consell Mundial de la FIA i
s'iniciarà el 20 de març a Bahrain

i es tancarà el 20 de novembre a
Abu Dhabi. D'entre les novetats
del nou calendari del 2022, hi ha
l'entrada del Gran Premi de Miami (EUA) amb un nou traçat urbà,
que tindrà lloc el 8 de maig, just
dues setmanes abans de la cursa
vallesana.
D'altra banda, tal com van anunciar els diaris Som* a l'edició passada, també s'està a l'espera de la
renovació del Mundial de MotoGP.
Tot i que Dorna apunta que el gran
premi se celebrarà el 5 de juny,
encara no s'ha signat la renovació.

Quatre curses de primer ordre
Pel 2022, el Circuit de Barcelona-Catalunya preveu acollir novament quatre grans premis internacionals de primer ordre, que fa
que l'equipament sigui únic. Així,
el pròxim any s'acolliria la Fórmula 1, la MotoGP, el World Superbike i el Ral·licròs.
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CULTURA

S'amplia el termini per participar al Crispeta d’Or

'La escopeta nacional', a Mollet

Els organitzadors de la cinquena mostra de curtmetratges
Crispeta d'Or, de Montornès, han allargat el període per
presentar-hi obres fins al 5 de novembre. S’hi pot participar
en dues categories: una de 12 a 17 anys i una altra de 17 en
endavant, amb curts sobre la salut mental o amb temàtica lliure.

El Lledoner de Mollet acollirà el darrer trimestre
de l'any tres cinefòrums amb films del director
Luis García Berlanga, l'any en què es commemora
el centenari del seu naixement. El primer serà La
escopeta nacional, aquest diumenge (18 h).

ARTS ESCÈNIQUES DIVENDRES CANTARÀ JOAN XANGUITO I DISSABTE ACTUARÀ EL MAG XÚLIO MERINO

SERÀ AQUEST DISSABTE A LES 20.30 H A LA SALA DE MOSTRES

Dos xous per passar-s'ho "teta"
al segon Jardí de l'Arlequí

TNT estrena el Teatre
de Prop de La Tramolla

PAU PASCUAL

MOLLET. La Tramolla torna a programar el cicle de Teatre de Prop a
la sala de mostres de l'escola, que
havia d'arrencar el 14 de març de
2020, però que aleshores es va
veure frustrat pel tancament per la
pandèmia. En aquest cas, estrenarà
el cicle el quartet vocal TNT aquest
dissabte (20.30 h) amb l'actuació
anomenada Els TNT de ben a prop.
Els músics, entre els quals hi ha el
professor de La Tramolla Oscar
Bretau, faran un repàs de la seva

POPULAR

JOAN XANGUITO El músic mallorquí hi actuarà en solitari divendres a partir de les 20.30 h
MOLLET. Aquest cap de setmana arriba la segona edició del Jardí de l'Arlequí, impulsat per Escena Mollet
i pel Casal Cultural, i que en aquest
cas portarà dos espectacles de música i màgia: divendres hi haurà el
concert de Joan Xanguito i dissabte
hi actuarà el mag Xúlio Merino, tots
dos espectacles a les 20.30 h.
La passada primavera el format
va néixer quan començava a desconfinar-se la cultura, mantenint
les dures restriccions d'aleshores.
En aquest cas, l'aforament ja podrà
ser del 100% i hi haurà unes 120
cadires. També, com a novetat, hi
haurà una foodtruck i s'hi podrà

menjar i beure.
Malgrat que la primera edició va
comptar amb cinc espectacles que
es van desenvolupar durant dos
caps de setmana de març i abril,
ara han apostat per centrar-ho tot
en un sol cap de setmana, "perquè
ja hi ha una oferta cultural molt
extensa", explica Pau Segalés, un
dels promotors del festival.
El mag i programador cultural
està convençut que els assistents
"s'ho passaran teta". A banda de
ser dos artistes amb prou reconeixements per la seva feina, Segalés
assenyala que "el que fan té un
toc diferent; sorprendran molt".

Alhora, el molletà considera que
el Jardí de l'Arlequí serà una bona
excusa "per celebrar el final de
les restriccions culturals", i també es mostra encantat per l'espai
que acull i dona nom a aquest festival: "Ens encanta, és un lloc emblemàtic i quan hi ets dins sembla que no hi siguis a Mollet".
Per últim, Pau Segalés avança que
l'objectiu és que aquesta proposta
de petit format sigui compatible
amb el Festival Artístic Internacional L'Arlequí. "El Jardí de l'Arlequí
ja funciona per si sol", apunta. Les
entrades (entre 5 i 12 €) es poden
comprar al Casal Cultural. s.c.

Animació infantil
de la Colla Morada
al Petit Casal
MOLLET. El Casal Cultural i la Colla
Morada organitzen aquest diumenge al Jardinet l'edició de tardor del Petit Casal, amb un gran
vermut de castanyada i animació
infantil "per passar tots junts
un gran matí en el Jardinet del
Casal Cultural", expliquen els mateixos morats a les seves xarxes.
L'acte començarà a les 11 h, però
s'obriran portes a les 10.30 h. El
preu de l'entrada és de 8 euros per
família –que es pot adquirir a secretaria del Casal Cultural– i amb
el preu hi entren castanyes i beguda per a la família.

trajectòria en un esdeveniment
amb aforament molt limitat, noves
sorpreses i molt sentit de l’humor.
Aquest cicle portarà un dissabte
al mes espectacles diversos de petit format. Les altres dues propostes que formen el cicle són: l'obra
teatral Not Loving, de La Carpa Espai Cultural (la Llagosta), el 20 de
novembre; i l'espectacle familiar
Blauró, de La Boia Teatre, l'11 de
desembre. Les entrades tenen un
preu d'entre 10 i 12 euros.

Tret de sortida a
la 29a Diada dels
Castellers de Mollet
MOLLET. El diumenge 31 d'octubre (12 h) els Castellers de Mollet celebraran la seva 29a Diada
Castellera. Serà a la plaça Prat de
la Riba, on també actuaran els Castellers de Caldes de Montbui i els
Manyacs de Parets. Tanmateix, la
programació arrenca amb els assaigs que hi ha durant la setmana
al Mercat Vell: dimarts i dijous de
20 h a 22 h, i divendres de 21 h a
23 h. Dissabte a les 19 h, a la plaça
Prat de la Riba, hi haurà l'actuació
de vigília –en aquest cas sense foc–
amb el Ball de Diables de Mollet,
el Moll Fer, La Santa Teca, els Gegants de Mollet i els mateixos Castellers molletans.
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ARTS ESCÈNIQUES 'REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA', D'AGNÈS MATEUS I QUIM TARRIDA, PORTARAN A MONTORNÈS UN ESPECTACLE PER REFLEXIONAR-HI

La violència masclista puja a
l'escenari del Margarida Xirgu
MONTORNÈS. El teatre Margarida
Xirgu acollirà el pròxim divendres
29 d'octubre (20 h) l'espectacle
Rebota rebota y en tu cara explota, creat per Agnès Mateus i Quim
Tarrida. Es tracta d'un muntatge
que ja ha patit diversos ajornaments a la programació montornesenca a causa de les restriccions
de la Covid-19 i que, finalment,
aquest mes pujarà a l'escenari per
fer reflexionar els assistents sobre
la situació de les dones en la societat actual.
Aquest contundent espectacle
sobre la violència masclista empra la poesia, la ironia i la denún-

AGNÈS MATEUS Interpretarà aquest xou que ha creat amb en Quim Tarrida

MÚSICA I TITELLES, I EL CICLE GAUDÍ,
A LA PROGRAMACIÓ MONTORNESENCA
n A banda d'aquesta obra de teatre, la programació cultural montornesenca
també compta amb altres propostes per a les pròximes setmanes. D'entrada,
aquest dissabte (18 h) hi haurà, també al Margarida Xirgu, el concert musical
Denominació d'Origen a càrrec del Cor Jove Amics de la Unió i sota la direcció de
Marta Dosaiguas. Es tracta d'una proposta feta amb cançons de grups i artistes
catalans dels últims anys que van des de Sopa de Cabra fins a Rosalía, passant
per Roba Estesa, Blaumut o Manu Guix. Divendres 29 (18 h) a Montbarri serà el
torn de la companyia Sim Salabim amb La castanyera perduda, una obra pensada
per celebrar la castanyada amb un bon espectacle de titelles per a tota la família.
Per últim, i també a Montbarri, el Cicle Gaudí tornarà a aterrar al municipi amb
la projecció de Les dues nits d'ahir diumenge 31 (18 h). Les entrades per als tres
actes es poden reservar a entrades.montornes.cat.

cia directa per enfrontar el públic
amb realitats incòmodes, algunes
dolorosament evidents i altres
vergonyosament integrades a la
normalitat.

L'obra està recomanada per a
majors de 14 anys, té una durada
de 60 minuts i és gratuïta, tot i que
cal reservar-ne els seients a entrades.montornes.cat.

POPULAR TINDRÀ LLOC EL DIUMENGE 31 DE 19 H A 0 H AL CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT

'Toys'R'You', el nou passatge
del terror de Montornès
MONTORNÈS. Toys'R'You serà el túnel del terror d'enguany a Montornès. El diumenge 31 (de 19 h a 0 h),
el grup de joves que impulsa el túnel
del terror i el departament municipal de Joventut oferiran al Centre
Juvenil Satèl·lit un nou espectacle
per celebrar halloween, en una activitat inclosa al Kosmos 2021.
El nom està inspirat en la famosa
botiga de joguines Toys'R'Us, però
el matís que hi han fet ja pot donar
encara més pistes sobre el desenvolupament d'aquest passatge:
l'original Les joguines som nosaltres
el canvien per Les joguines sou vosaltres. El públic assistent s'endinsarà
en una botiga de joguines on podrà

IMATGE DEL CARTELL

viure en primera persona la història
d'un creador de joguines que es torna boig quan veu que els infants prefereixen les noves tecnologies abans
que els peluixos, les nines o els jocs
de taula. Per aquest motiu, decidirà
venjar-se d'una manera terrible.
L'entrada serà gratuïta i es podrà reservar a entrades.montornes.cat. Tanmateix, serà un acte
solidari en favor de l'associació
local Gasvar, que té cura de les
colònies de gats de Montornès, i,
d'aquesta manera, qui ho vulgui
tindrà l'opció de fer un donatiu de
menjar, mantes, sorra de gat o casetes per als animals a l'entrada de
l'espectacle, que tindrà lloc.

AQUEST DISSABTE HI HAURÀ UN TÚNEL DEL TERROR I NIT DE MÚSICA A CARRENCÀ DE 20 H A 3 H

Martorelles avança
halloween una setmana
MARTORELLES. Aquest dissabte al
vespre s'avança halloween a Martorelles amb el túnel del terror
anomenat Laboratorio de terror.
De 20 h a 23 h hi haurà el túnel i
posteriorment, de 0 h a 3 h, hi haurà música per a joves. L'activitat
està coorganitzada per les Colles
de festa major, Llamps i Trons,

l'Ajuntament de Martorelles i el CF
Martorelles, amb la col·laboració
de l'Era Jove (l'espai jove de Martorelles). Tot plegat tindrà lloc a Carrencà –amb entrada per les escales
de la pista de bàsquet–, té un preu
de 2 euros per persona i al túnel
s'hi ha d'entrar amb grups d'unes
deu persones aproximadament.

EL CARTELL DE L'ACTIVITAT
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LITERATURA UNA OBRA D'AVENTURES INSPIRADA EN L'ÈPOCA ROMANA I AMB UNA PROTAGONISTA ADOLESCENT, LA JUNIL, QUI S'ESCAPA ACOMPANYADA D'ESCLAUS
a.m.

Joan-Lluís Lluís presenta a
L'Illa la història d'una noia
que fuig de l'Imperi Romà
MOLLET. La llibreria L'Illa de Mollet
va acollir divendres passat la presentació del nou llibre de l'escriptor Joan-Lluís Lluís, Junil a les terres dels bàrbars (Club Editor). Una
novel·la d'aventures, segons el seu
autor, que passa a l'època romana,
però que no és una novel·la històrica i que té com a protagonista una
noia adolescent, la Junil, que fuig de
l'Imperi, acompanyada d'esclaus.
"A l'època romana les dones
no tenien cap llibertat personal,
eren pràcticament una propietat del pare i passaven a ser una
propietat del marit. Que una
noia volgués salvar-se era més
complicat que un noi, i si era
més complicat, narrativament
era més interessant", aquest va
ser el motiu pel qual la protagonista d'aquesta història és femenina,

Club de lectura
a Montmeló
amb Xavier Bosch
institut ramon llull

XAVIER BOSCH AMB EL LLIBRE
MONTMELÓ. El pròxim divendres
29 d'octubre a les 20 h, la Sala de
la Concòrdia de Montmeló acollirà
una xerrada-tertúlia amb l'escriptor Xavier Bosch. En el marc del
club de lectura de la Biblioteca Municipal La Grau, es comentarà amb
l'autor la seva obra Algú com tu,
una novel·la sobre la força perdurable de l’amor amb la qual Bosch
va guanyar el Premi Ramon Llull
l'any 2015. L'entrada és gratuïta,
amb aforament limitat, i cal fer la
reserva prèvia al correu electrònic
b.montmelo.lg@diba.cat o al telèfon 93 572 05 83.

segons explicava el seu autor.
I és que durant quatre estacions
la Junil i els seus acompanyants
travessaran una part d'Europa i
per sobreviure, "a part de lluitar
contra el fred i la fam, s'adonaran que és absolutament indispensable explicar-se històries,
que l'imaginari forma part de
l'energia que tenim dintre nostre i que ens ajuda a caminar",
relatava l'autor del llibre.
Una proposta literària inspirada en la figura d'Ovidi: "Aquesta
novel·la no hauria existit sense
Ovidi, que era un poeta romà
molt famós i molt ric, però que
va acabar molt malament perquè l'emperador el va enviar a
l'exili, a la vora del mar Negre i
va viure una segona part de la
seva vida molt miserable i es va

morir allà. Però no tenia ganes
de fer una novel·la sobre Ovidi,
que hi sortís una mica, que la
seva presència hi fos, però no
volia parlar d'ell, volia parlar
d'altres persones", comentava
Joan-Lluís Lluís.
Una novel·la on les referències a l'actualitat, tot i no tenir-ne
la intenció, acaben apareixent:
"Quan escric no intento mai posar al·lusions a l’actualitat, però
sempre hi són, és indispensable
reconèixer que hi són perquè
escric ara i aquí. M'han fet moltes preguntes sobre el concepte
de l'exili, si tenia a veure amb
l'exili que pateixen alguns catalans i he dit que no, però evidentment que no, perquè no he
volgut que hi sigui, però sí que
hi són, perquè en un nivell in-

El 10è Concurs
de Microrelats
de Terror de Can
Mulà, en marxa

TEATRE L'ESPECTACLE SERÀ DIUMENGE A PARTIR DE LES 18 H

MOLLET. La Biblioteca de Can Mulà
ja ha activat la desena edició del
Concurs de Microrelats de Terror.
Les persones majors de 16 anys que
hi vulguin participar, podran penjar
les seves obres fins al 31 d'octubre.
Els relats han de tenir un màxim
de 140 caràcters i han d'incloure
l'etiqueta #terrorcanmula. Per participar des de Twitter, cal seguir el
perfil @bibcanmula i publicar el relat al perfil personal. Per fer-ho des
de Facebook, cal penjar el microrelat al mur de la Biblioteca amb l’etiqueta #terrorcanmula. Les obres
han de ser inèdites i originals, i no
poden incloure enllaços, fotografies ni mencions de cap altre compte
de Twitter o Facebook.
Tots els microrelats participants es publicaran al web de la
Biblioteca de Can Mulà –bibliotecacanmula.weebly.com– i el relat
guanyador es decidirà per votació
dels usuaris a través del canal Facebook de la Biblioteca Can Mulà i
d’un jurat. El lliurament del premi
–un lot de llibres del gènere– tindrà lloc el dissabte 13 de novembre a les 12 h a la mateixa Biblioteca de Can Mulà.

JOAN-LLUÍS LLUÍS Durant la presentació a Mollet de la seva darrera novel·la
conscient és molt probable que
m'hagi influït".

La seva setena novel·la
Junil a les terres dels bàrbars és la
setena novel·la de Joan-Lluís Lluís.
Una obra escrita per l'autor durant
tres anys i escaig, la qual va enllestir durant el confinament: "Tant
de temps disponible per a molts
escriptors va ser com un gran regal, perquè un escriptor no deixa
de ser algú que treballa confinat,
per tant el confinament va ser
una manera exagerada de viure

'El módulo 34' i
'Sucre amarg', a
l'Ateneu Jaume Rifà

'Atlàntida' clourà
el cicle de tardor
de la Sala Fiveller

SANT FOST. El Segle XX tancarà

MOLLET. La dramaturga Elna Roca
porta aquest diumenge (18 h)
l'obra Atlàntida. Tríptic desaparegut, un espectacle teatral sobre la
deshumanització davant l’avenç
del capitalisme. Amb aquest xou
es tancarà el 6è Cicle de Teatre a la
Tardor de la Sala Fiveller. Les entrades tenen un preu de 8 euros i es
poden reservar al 661 928 653.

EL TEMPS
divendres 22

dissabte 23

diumenge 24

per

el confinament que ja tenim".
L'escriptor reconeixia divendres
que tenia moltes ganes de tornar a
presentar les seves obres presencialment: "M'he adonat que una de
les coses que detesto a la vida és
fer presentacions per videoconferència. Això no ho sabia fins
a l'any passat, quan en vaig fer
unes quantes i molt agraït de ferles. Però jo vull parlar davant de
la gent. Que la gent em parli i que
els lectors m'expliquin el que han
entès de la novel·la és molt enriquidor", va concloure. anna mir

'ATLÀNTIDA. TRÍPTIC DESAPAREGUT'

Felip Comas

Important descens de la
temperatura màxima, amb
un matí amb més núvols, i
clarianes a la tarda, però
encara amb el cel enteranyinat.
Malgrat que a molt primera hora encara hi haurà
núvols, el cel acabarà asserenant-se totalment, amb
mínimes més baixes però
màximes més altes.
L’anticicló acabarà imposant-se, amb fred a primera
hora, però amb un dia totalment assolellat i amb màximes semblants a les d’ahir.

aquest cap de setmana la Mostra
de Teatre. Dissabte (21 h) el Grup
Magma 2011, de Valldoreix, representarà El módulo 34; i diumenge
(18 h), El Tranvia de Mataró representarà Sucre amarg. Totes dues
obres seran a l'Auditori de l'Ateneu Jaume Rifà. Les entrades (5 €)
es poden comprar una hora abans
de l'espectacle i es poden reservar
a grupteatreseglexx@gmail.com.

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

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

Màx.

Mín. * Temp.

21ºC

13ºC

18ºC

-

29 km/h SE

DIVENDRES, 15 24ºC

13ºC

22ºC

-

21 km/h WSW

DISSABTE, 16

23ºC

15ºC

19ºC

-

24 km/h SE

DIUMENGE, 17

21ºC

13ºC

19ºC

-

27 km/h SE

DILLUNS, 18

23ºC

15ºC

21ºC

-

19 km/h SE

DIMARTS, 19

24ºC

15ºC

22ºC

-

29 km/h SSW

DIMECRES, 20 22ºC

16ºC

20ºC

-

23 km/h SSW

DIJOUS, 14

Cop màx. vent

24
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