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MOLLET. L'Institut Català del Sòl, 

Incasòl, ha posat a la venda un 

dels terrenys que té en propietat 

a la zona dels Pinetons. El solar 

d'una superfície aproximada de 

15.980 metres quadrats, es troba 

a l'anomenat Sector Sud de Ga-

llecs en un espai situat entre el 

parc dels Pinetons i el carrer Joan 

Ambrós i Lloreda, del barri de Can 

Borrell, per sobre de la ronda dels 

Pinetons. Aquest terreny, tot i es-

tar a tocar del parc, es troba en sòl 

urbà consolidat i els usos previs-

tos són per a equipament.

A finals de juliol, l'organisme 

de la Generalitat va anunciar que 

havia rebut una oferta per a l'ad-

quisició d'aquest solar i va publi-

L'Incasòl posa a la venda un solar per 
a equipaments a la zona dels Pinetons

L.O.M.

CADASTRE  El solar que l'Incasòl ha posat a la venda aquest estiu

El 20 de setembre es tanca
el termini de presentació 

d'ofertes de compra del 
solar que es troba en sòl urbà

car l'anunci oficial per iniciar el 

concurs públic per a la seva venda.

"Seguint el procediment habi-

tual, s’ha obert un termini que 

finalitza el 20 de setembre, per-

què possibles interessats pre-

sentin també les seves ofertes", 

confirmen fonts de l'Incasòl.

A finals de juliol, la CUP Mollet 

alertava de l'operació de l'Incasòl. 

"La venda d'aquesta parcel·la de 

sòl públic per edificar més pisos 

impacta de manera molt directa 

sobre la sostenibilitat de l’espai 

d’aquest parc i obre la porta a 

l’extensió de la seva urbanitza-

ció”, denunciava el portaveu de la 

formació, Txus Carrasco. 

Tot i que la CUP dona per fet 

que aquest solar es destinarà a la 

construcció d'habitatges, des de 

l'Incasòl no han volgut avançar 

què s'hi construirà i apunten que 

"la identitat i destí de la finca no 

es coneixerà fins que finalitzi 

el procés de comercialització i 

s’adjudiqui". 

El portaveu de la CUP Mollet ha 

lamentat “la manca de credibili-

tat de les administracions auto-

nòmica i local quan es tracta de 

defensar els espai periurbans". 

Carrasco fa referència a diver-

ses iniciatives aprovades tant pel 

Parlament de Catalunya (2017) 

com per l'Ajuntament de Mollet 

Al juliol, l'organisme va obrir el concurs públic després de rebre una oferta de compra

Sector Sud de Gallecs

Segons fonts de l'Incasòl, l'entitat dis-

posa de dos solars al Sector Sud de 

Gallecs, un és el que està en procés de 

comercialització i l'altre està destinat a 

habitatge social. De fet, la possibilitat 

de construir pisos socials per a joves i 

gent gran en aquesta zona és un pro-

jecte que cueja fa gairebé dues dèca-

des. El 2006 l'Ajuntament i l'aleshores 

Departament de Medi Ambient i Habi-

tatge signaven un conveni pel qual la 

Generalitat es comprometia a construir 

156 pisos de lloguer social. Una plani-

ficació que fins i tot els pressupostos 

de la Generalitat van arribar a recollir 

en sengles partides els anys  2009 i el 

2010. El projecte, però va quedar en un 

calaix, fins que el 2019 el Govern català 

anunciava la intenció de construir-hi 

un centenar de pisos de lloguer social.

Ja en aquell moment, l'Ajuntament 

avançava que demanaria a Territori 

que revisés el nombre de pisos a edi-

ficar perquè es fes el "màxim aprofita-

ment". Ara, fonts de l'Incasòl assegu-

ren que es mantenen converses amb 

l’Ajuntament de Mollet per desenvolu-

par-hi una promoció de lloguer, sense 

més detalls. 

El solar en venda es troba fora del 

polèmic Pla de Millora Urbana dels Pi-

netons, que preveu el Pla d'Ordenació 

Urbanística Municipal que està en re-

dacció, i que preveu 133 habitatges per 

sota de la ronda dels Pinetons, segons 

assegura l'Ajuntament.

L'INCASÒL NEGOCIA 
AMB L'AJUNTAMENT 
LA CONSTRUCCIÓ DE 
PISOS SOCIALS 

(2015), en què s'instava a la Gene-

ralitat, propietari del sòl del parc, 

que inclogués els Pinetons en l'Es-

pai d'Interès Natural (EIN) de Ga-

llecs, per dotar l'espai que es troba 

per sobre de la ronda de més pro-

tecció, una demanda que no s'ha 

complert. ❉

HABITATGES 

JOAN AMBRÓS 

I LLOREDA

RONDA DELS 

PINETONS

EN PORTADA
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Nou contracte pel bus escolarInici de les inscripcions als cursos de català 
Sant Fost ha adjudicat a Autocares 

Martorelles S.A. la contractació del servei 

de transport escolar dels veïns de Mas 

Corts, Mas Llombart i La Conreria fins a 

l'institut Alba del Vallès per 72.781,50 €.

El Servei Local de Català de Mollet inicia les inscripcions per als cursos 

de català per adults. Els exalumnes podran fer-ho els dies 12 i 13 de 

setembre i la resta de persones interessades del 14 al 16 de setembre. 

La inscripció es pot fer en línia a l'adereça inscripcions.cpnl.cat o 

presencial, sol·licitant la cita a través del telèfon 93 570 19 92.

SOCIETAT

Més de 7.400 estudiants iniciaran 

el curs la setmana vinent a Mollet
MOLLET. Després de les vacances 

d'estiu els alumnes encaren els 

últims dies de descans abans de 

tornar a les aules. Un retorn que 

arriba amb canvis en el calendari 

escolar, entre els quals l'avança-

ment d'una setmana de l'inici de 

les classes. Així, el curs començarà 

dilluns vinent, 5 de setembre, per 

als alumnes d'infantil i primària. 

Mentre que els d'ESO, batxillerat i 

FP tornaran a classe dimecres 7 de 

setembre. 

A aquesta modificació s'hi suma 

una referent a l'horari i una altra 

relacionada amb els dies festius. En 

concret, durant el mes de setembre 

hi haurà jornada reduïda a les esco-

les fins a les 13 h i els centres dispo-

saran d'un dia més de vacances per 

Nadal i un altre de lliure disposició. 

A Mollet, i segons dades faci-

litades per l'Ajuntament, el curs 

començarà amb 4.907 infants ma-

triculats al segons cicle d'infantil i 

primària i amb 2.544 alumnes de 

secundària (ESO). 

Aturades les mobilitzacions

L'inici de curs també arriba amb 

l'entesa del Departament d’Edu-

cació i els sindicats per començar 

el curs escolar la propera setmana 

sense vagues.  La conselleria va  

plantejar dimecres a les organit-

zacions sindicals la reducció d’una 

hora lectiva a partir del 2023.

Aquesta 

era la línia verme-

lla dels sindicats, tot i que demana-

ven que es pogués aplicar ja aquest 

mes de setembre. Finalment, van 

acceptar la proposta a canvi de des-

convocar les vagues previstes per 

als dies 7 i 28 de setembre. L’acord 

es va escenificar al Departament 

de Treball després d’una reunió 

mantinguda dijous a la tarda. Des-

prés de la signatu-

ra, el conseller d’Educació, 

Josep Gonzàlez-Cambray, va donar 

la mà a tots els signants donant-los 

les gràcies. La reducció d'aquesta 

hora lectiva tant als professionals 

de primària com als de secundària 

a partir del gener,  anirà acompa-

nyada de la incorporació de 3.500 

professionals, dels quals 1.500 

mestres i 2.000 professors. La me-

sura compta amb 170 MEUR. 

Al Vallès Oriental, en canvi, l'As-

semblea de Mestres i el 

Casal del Mestre de Gra-

nollers-VO, juntament 

amb l'AMPA de l'escola 

municipal Can Vila de 

Mollet, organitzen una 

marxa en defensa de 

l'educació pública 

dilluns, que sortirà a 

les 17 h de l'Institut 

Carles Vallbona de 

Granollers i aca-

barà a Can Vila de 

Mollet.

 Segons els 

c o n v o c a n t s , 

l'acció se suma 

a les mo-

bi l i tzaci-

ons fetes 

durant el 

curs  pas-

s a t , "per denun-

ciar les retallades i la manca 

de recursos que fa temps que 

pateix l'escola pública", deia el 

president del Casal del Mestre, Víc-

tor Velasco.  

Pel col·lectiu, les raons de la pro-

testa són ben vives i destaquen 

"l'incompliment de la inversió 

que estableix la llei en educació 

(6% del PIB), l'estabilització de 

places docents en condicions i 

l'increment de recursos per ga-

rantir la qualitat (més personal 

i menys ràtios)".  

EDUCACIÓ ELS ALUMNES D'INFANTIL I PRIMÀRIA TORNEN A LES AULES DILLUNS I ELS D'ESO, BATXILLERAT I FP HO FARAN DIMECRES L'alumnat de 

Can Vila haurà de 

conviure amb les 

obres fins a l'octubre

MOLLET.  Els usuaris de l'Escola 

d'Educació Especial Can Vila hau-

ran de conviure amb les obres 

d'instal·lació dels nous mòduls fins 

a principis d'octubre. Els tràmits 

d'urgència per tirar endavant les 

obres, que es van plantejar al juli-

ol, i l'ajornament de l'inici de curs 

al 12 de setembre, no han estat 

mesures suficients per evitar que 

l'alumnat comenci el curs amb el 

centre en obres. "Reorganitzarem 

els espais interiors de l'escola i 

es faran tots els esforços perquè 

la convivència amb les obres en-

torpeixi el mínim l'activitat lecti-

va", diu el regidor d'Educació, Raúl 

Broto, que aquests dies s'ha reunit 

amb el claustre i l'AMPA de l'escola.

La pluja i alguna discrepància 

amb l'empresa que executa l'obra 

civil –prèvia a la instal·lació dels 

mòduls– ha allargat aquests treballs 

que, finalment, es preveu que acabin 

la setmana vinent. Amb tot, Broto 

assegura que el retard de l'obra civil 

no afecta el calendari sinó que és el 

retard en el lliurament dels mòduls 

pels problemes de subministra-

ment el que endarrereix la planifi-

cació. La primera part dels mòduls 

no arribarà fins al 10 de setembre 

i la segona s'ha acordat que arribi 

el 17 –un dissabte– per seguretat. 

"Calculàvem enllestir-ho el 26 de 

setembre, però tot es retardarà 

una setmana", indica Broto. Les no-

ves previsions apunten que l'obra 

s'acabarà a principis d'octubre. 



dv, 2 setembre 2022 5

OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 
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Els accessos a Martorelles i el 
polígon, els punts amb més 
contaminació del poble
MARTORELLES. Les vies d'accés a 

Martorelles i el polígon industrial 

són els punts del municipi on es 

concentren els valors més elevats 

de diòxid de nitrogen (NO2). Les 

dades es desprenen d'un estudi 

que l'Ajuntament de Martorelles 

va realitzar durant 22 dies -del 24 

de febrer al 18 de març del 2022- 

en el qual es van instal·lar un total 

de 24 captadors de difusió passiva, 

dels quals en van obtenir 21 dades 

vàlides.

Quatre d’aquests captadors es 

van col·locar a sobre de l’estació 

automàtica de referència de la 

XVPCA més pròxima situada a Mo-

llet del Vallès. De la comparació 

dels resultats dels tubs amb la mit-

jana de l’analitzador de l’estació de 

referència s’ha obtingut un factor 

de correcció de 0,96.

Segons aquesta anàlisi, la con-

centració de diòxid de nitrogen 

mesurada a Martorelles ha estat 

moderada-baixa amb una con-centració mitjana de 21 μg/m3. El 
valor més elevat, amb una concen-tració de 35 μg/m3, s’ha obtingut 
al punt 16, situat al polígon i al 6, 

col·locat al carrer Sant Martí. Men-

tre que el nivell més baix, amb una concentració de 11 μg/m3, s’ha mesurat al punt 5, situat al costat 
del cementiri.

Així, segons es desprèn d'aques-

ta mostra, els valors més elevats es 

troben a les vies d’accés al muni-

cipi i sobretot al Polígon industrial 

on s’observa una elevada intensi-

MEDI AMBIENT LES DADES RESULTEN D'UN ESTUDI FET ENTRE EL 24 DE FEBRER I EL 18 DE MARÇ

tat de vehicles pesants. A l’altre 

extrem, els valors més baixos es 

troben a les zones més allunyades 

del trànsit rodat, a cotes més altes 

i més ventilades.

Millora dels registres
Per altra banda, també es coneix 

que durant aquest període va plou-

re 10 dies, amb una precipitació acumulada de 52,4 mm, i la concen-

tració de NO2 mesurada a l’estació 

de referència de la XVPCA més prò-

xima, situada a Mollet de Vallès, va ser de 35 μg/m3, similars a la mit-jana obtinguda durant els darrers 5 anys (37 μg/m3). 
Així mateix, la mitjana anual de 

diòxid de nitrogen dels cinc anys anteriors (2017, 2018, 2019, 2020 i 2021) va ser de 44, 40; 39; 29 i 31 μg/m3, respectivament. És a dir, 
uns dades que determinen la millo-

ra de la qualitat de l'aire actual.  

Nova planta a l'EDAR per generar 
energia solar fotovoltaica
BAIX VALLÈS. L’Estació Depuradora d’Ai-gües Residuals (EDAR) de la Llagosta comp-

ta des d'aquest setembre amb una planta de 

generació d’energia solar fotovoltaica. La 

instal·lació està formada per 290 plaques 

que es troben ubicades i distribuïdes a les cobertes de diferents edificis de l’EDAR. En conjunt, tenen una potència de 130,5 kWp 
(Kilowatts pic) i una capacitat de genera-ció de 177.800 kWh/any (kilowatts hora 
a l’any), xifra que equival al consum mitjà d’unes 50 llars domèstiques, segons dades de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y 

el Ahorro de Energía).
La instal·lació reduirà les emissions de di-òxid de carboni (CO₂) a l’atmosfera en 47,12 

tones l’any, l’equivalent a l'efecte beneficiós 

de plantar 94 arbres autòctons mediterra-

nis. Aquesta energia renovable se suma a 

la generació de biogàs, que ja es produeix a l’EDAR, mitjançant la digestió anaeròbia 
dels fangs generats durant els processos de 

depuració. La suma de les dues energies su-posarà la producció d’1.180.000 kWh, xifra que representa prop del 30% de la demanda 
total d’electricitat de l’EDAR. 

EL 30% D’ELECTRICITAT ES PROVEIRÀ AMB ENERGIES RENOVABLES

A LA COBERTA La nova instal·lació fotovoltaica de la depuradora llagostenca

consorci besòs tordera

Els valors més elevats es
troben sobretot al polígon
on s'observa una elevada 

intensitat de vehicles pesats

SERVEIS

A concurs el nou 
contracte de neteja 
viarià i recollida de 
residus de Mollet

MOLLET. El pròxim 5 de setembre 
acaba el termini de presentació 

d'ofertes de les empreses que op-

ten a gestionar el servei de reco-

llida de residus i neteja viària de 

Mollet, que es va treure a concurs aquest mes d'agost. El ple de juliol 
aprovava el nou plec de clàusules 

del servei, un dels contractes més 

quantiosos que gestiona l'Ajun-tament. En concret, el pressupost 
de licitació és de 24.109.119,99 

€ IVA inclòs, per cinc anys, una 

xifra que es tradueix en un cost anual d'aproximadament 5 mili-ons d'euros. El contracte inclou la 
prestació dels serveis de recollida 

i transport de residus municipals, 

de les fraccions d'orgànica i resta, 

de neteja viària i de neteja de gra-

fits en espais i mobiliari públic i de 

manteniment de contenidors de 

Mollet del Vallès. També preveu 

el subministrament de vehicles, 

maquinària i altres equips per al 

desenvolupament de les prestaci-

ons.  

EQUIPAMENTS

Més de 4.000 € 
anuals d'estalvi 
amb els nous llums 
del camp de futbol

MARTORELLES. L’Ajuntament ini-

ciarà aquest setembre els treballs 

per canviar l'enllumenat del camp de futbol municipal. El consistori 
ha adjudicat el contracte per un import de 46.646,23 euros (IVA inclòs) a l'empresa SECE SA. Les 
obres consisteixen a substituir els 

20 projectors d'halogenurs metàl-lics de potència 1.500 W cadascun 
distribuïts en quatre columnes, 

per 20 projectors de tecnologia LED, adequant la instal·lació a les 
actuals normatives lumíniques 

i mediambientals. “Canviarem 

a led tots els punts de llum del 

camp i instal·larem un nou 

programa de monitoratge per 

a sectoritzar espais”, explica-va l’alcalde i regidor d’Eficiència energètica, Marc Candela. En con-

cret, el sistema d’enllumenat pas-sarà d’un consum anual de 27.000 kW a 14.400 kW, generant un es-talvi energètic total de 12.600 kW 
per any. També suposa un estalvi 

econòmic de 4.100 euros anuals. 
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MOLLET. A partir d’aquest setem-

bre, el servei de bus urbà de Mo-

llet retorna a la freqüència de pas 

d'abans de la pandèmia recupe-

rant la circulació del tercer bus, 

amb la qual cosa en tornaran a cir-

cular tres diaris.  A això, s'hi suma 

també la reducció del 30% dels 

abonaments multiviatge.

Per al regidor de Mobilitat de 

Mollet recupera la 
freqüència del bus urbà 
d'abans de la pandèmia

TRANSPORT LA CIUTAT TORNARÀ A COMPTAR AMB UN TERCER BUS A PARTIR DEL 5 DE SETEMBRE

l’Ajuntament de Mollet del Vallès, 

Juanjo Baños González, aquesta 

recuperació "ens permet aug-

mentar la freqüència de pas a 

nivells prepandèmia, la qual 

cosa facilitarà la mobilitat sos-

tenible dins la ciutat a molts 

molletans i molletanes, alhora 

que esperem la recuperació del 

passatge, sobretot ara que s’ini-

cia el nou curs escolar”.

Queixes pels horaris
Tot i recuperar-se el servei, des 

de Mollet Opina, denuncien que 

els horaris que començaran són 

"exactament els mateixos que 

ja hi havia. Uns horaris que en 

nombroses ocasions vam de-

nunciar que no afavorien el 

transport públic i la intermoda-

litat" i demanen que es recuperin 

les millores aplicades a partir del 

28 de desembre de 2021.  

Mentre que per la seva banda, 

des de l'Ajuntament, asseguren 

que els horaris, que entraran en 

vigor el proper 5 de setembre, són 

provisionals a l’espera de la modi-

ficació horària que Rodalies-Renfe 

farà els propers dies amb motiu de 

les obres que està fent a diferents 

estacions de les línies que passen 

per Mollet. 

Es duplica la sinistralitat mortal i 
greu a la C-33 amb la fi del peatge
BAIX VALLÈS. Tot i la millora dels in-

dicadors generals a la xarxa viària 

catalana després del primer any de 

l’alliberament de peatges a la majo-

ria d’autopistes catalanes (que ha 

permès reduir l'accidentalitat un 

17,3%), no totes les vies en surten 

ben parades. La C-33 ha registrat 

un augment de la sinistralitat mor-

tal i greu, atès que s’han duplicat les 

víctimes mortals passant d'1 a 2 i 

també els ferits de gravetat (de 2 a 

4), segons dades del Servei Català 

de Trànsit (SCT).

Així mateix, destaca també l’aug-

ment de la sinistralitat mortal i 

greu a l’autopista AP-7, on s'han re-

gistrat el doble de víctimes mortals 

que fa un any, passant de 12 a 25 i 

també de ferits de gravetat (de 37 

a 66). A més, en aquesta autopista 

s’han duplicat els sinistres mortals 

amb la implicació de camions (de 7 

a 14). 

Pel que fa a la mobilitat regis-

trada en aquest primer any de su-

pressió del pagament, l’AP-7 ha 

registrat un augment del trànsit del 

37,6% en el tram nord entre la Jon-

quera i Parets i del 26% en el tram 

sud entre el Papiol i Ulldecona. En 

canvi, en els trams centrals entre 

Parets i Barberà i de Barberà al Pa-

piol la mobilitat ha baixat un 24% 

i un 11,9% respectivament, prin-

cipalment per la desviació de vehi-

cles cap a la C-33, autopista també 

alliberada, per accedir a Barcelona.

Amb tot, davant de les dades de 

sinistralitat registrades a l’AP-7, 

l’SCT ha demanat al Ministerio de 

Transportes, Movilidad i Agenda 

Urbana (MITMA) reduir el límit de 

velocitat fins a 100 km/h en deu 

trams amb concentració d’acci-

dents mortals i greus de l’AP-7, en-

tre els quals hi ha el de Mollet – Sant 

Cugat (kms 142-156). La mesura 

se suma a la proposta ja anunciada 

per Trànsit anteriorment per re-

duir la velocitat de 120 km/h a 110 

km/h a les autopistes alliberades 

de peatges.

Nou model de pagament
Per la seva banda, el vicepresident 

del Govern i conseller de Polítiques 

Digitals i Territori, Jordi Puigneró, 

va reclamar aquest dimecres, al go-

vern espanyol, un nou model de pa-

gament de les autopistes que eviti 

la seva "degradació". 

En aquest sentit, va defensar el 

model de la "vinyeta" com una 

aposta de transició fins a sistemes 

més tecnològics basats en el paga-

ment segons "l'ús i la contamina-

ció" dels vehicles. 

CARRETERES EN EL TRAM CENTRAL DE L'AP-7, ENTRE PARETS I BARBERÀ, LA MOBILITAT HA BAIXAT UN 24% RESPECTE A L'ANY PASSAT

UN ANY ENRERE Les màquines enderrocant les cabines del peatge a la C-33

arxiu

Campanya per 
protegir els vianants
MOLLET. Dilluns va començar la 

campanya coordinada entre la Po-

licia Municipal de Mollet i el Servei 

Català de Trànsit per vetllar pel 

compliment de la normativa de 

trànsit relativa a la seguretat dels 

vianants i que s'allargarà fins al 4 

de setembre. La campanya, amb 

controls estàtics i dinàmics, posa 

l’accent en combatre tots aquells 

comportaments dels conductors 

que posin en perill la seguretat 

dels vianants.  

SEGURETAT

Ajudicades les obres 
del carrer Indústria
MARTORELLES. El govern de Mar-

torelles ha adjudicat a l'empresa 

Urbe SBD S.L. el contracte d'obres 

per a la millora de la mobilitat al 

carrer de la Indústria i de la Fabri-

queta. El pressupost per a l'actua-

ció és de 76.277 euros (IVA inclòs). 

L'inici de les obres està previst per 

al pròxim mes d'octubre i el termi-

ni d'execució és de dos mesos.

MOBILITAT

27/07 Luciano Erik Hernández          (La Llagosta)

25/07 Enzo García Díaz (Mollet)

 

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

24/08 Maria Manuela Carballo Mauriz 95 anys

24/08 Juan Carmona Otero 87 anys

25/08 Montserrat Matas Baqué 90 anys

28/08 María Josefa Plaza Vallejo 56 anys

MARTORELLES

25/08 Francisco javier López Calbache 77 anys

SANT FOST 

29/08 María Martínez Sánchez 79 anys

SANTA PERPÈTUA

24/08 Amelia Andon Trego 76 anys

24/08 María Lafuente García 83 anys

27/08 María Jesús Barrera Elena 74 anys

28/08 Nicolás González González 78 anys

MOLLET DEL VALLÈS

27/08 Laureana López Checa 91 anys

PALAU-SOLITÀ

29/08 Fernando Gómez López 73 anys

29/08 Antonia Fontcuberta Riera 94 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Nou enviament 
d'ajuda humanitària 
a Ucraïna des 
del Centre Logístic 
de Sant Fost
SANT FOST / BAIX VALLÈS. Després 

de més de sis mesos de l'esclat de 

la guerra entre Rússia i Ucraïna, 

l'ajuda humanitària continua ac-

tiva des dels municipis del Baix 

Vallès. El passat divendres, 26 

d'agost, un nou camió carregat 

amb roba principalment d'abrigar 

i mantes –pensant en la proximitat 

de l'hivern–, va sortir des del Cen-

tre Logístic d'Ajuda Humanitària 

de Sant Fost en direcció al país en-

vaït per Rússia. 

El vehicle, carregat amb 33 pa-

lets de roba va sortir en direcció a 

Polònia per després poder traves-

sar la frontera i entrar a Ucraïna. 

"Aquest mes d'agost hem estat 

classificant tota la roba que ens 

va arribar des que vam comen-

çar amb l'ajuda humanitària", 

explica el Jordi Gallego, president 

de l'Agrupació de Voluntaris de 

Protecció Civil de Catalunya, qui 

afegeix que "primer vam enviar 

menjar i medicaments i ara no-

més ens queda roba". 

Dels darrers transports
El de divendres serà un dels úl-

tims camions que sortirà des de 

Sant Fost, ja que des del Consolat 

d'Ucraïna –organisme que s'en-

carrega d'aquesta ajuda humani-

SOLIDARITAT UN CAMIÓ CARREGAT AMB ROBA D'ABRIC I MANTES VA SORTIR DIVENDRES DES DE LA INSTAL·LACIÓ, QUE ESTÀ EN ACTIU DES DEL MES DE MARÇ

TRANSPORTS RENFE HA TANCAT L'EDIFICI DE L'ESTACIÓ PER AMPLIAR-LO

Nou mòdul provisional a  
l'estació de Mollet-Sant Fost
MOLLET. Les obres de reforma que s'estan 

duent a terme a l'estació de Mollet-Sant 

Fost han obligat a tancar l'actual edifici del 

vestíbul per poder-lo ampliar. Des d'aquest 

dijous 1 de setembre, els usuaris de tren 

han d'accedir a l'estació a través d'un mò-

dul prefabricat. Durant el mes d'agost, Ren-

fe ha treballat en la construcció del vestíbul 

provisional que es troba a la banda esquer-

ra de l'estació i on s'han habilitat els torns 

d'entrada a les andanes i les màquines de 

venda de bitllets.

La renovació i modernització de l’edifi-

ci de viatgers permetrà ampliar la part de 

vestíbul de passatgers fins a 150 metres 

quadrats, ja que s'enderrocarà l'actual espai 

de taquilla i es guanyarà espai cap al carrer 

avançant la part central de l'actual edifici. La 

sala ampliada disposarà de més torns d'en-

trada i un nou espai d'atenció a l'usuari més 

modern i proper. El nou edifici definitiu es 

pretén que estigui executat a l'abril.

MÒDUL PREFABRICAT El vestíbul provisional acull els torns d'entrada i les màquines de bitllets

S.CARRILLO

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

CONSULTORI

Sovint s’observen testaments en els 
quals s’atorguen llegats que suposen 
una part molt important de l’herència, 
perjudicant així l’hereu que veu com la 
seva part queda molt reduïda.

La fi gura de la quarta falcídia, o quota 
hereditària mínima, recollida en el Codi 
Civil de Catalunya, protegeix l’hereu 
davant herències excessivament grava-
des amb llegats, evitant que l’herència 
quedi buida de contingut econòmic en 
salvaguardar per a l’hereu, almenys, la 
quarta part del valor de l’herència.

Si, realitzat l’inventari en el termini de 
sis mesos des de la mort del testador, 
i efectuats els pertinents càlculs, es 
conclou que l’hereu no percep aquesta 
quota mínima, procedirà la reducció de 
tots els béns llegats en la proporció que 
correspongui fi ns que el total obtingut 
per l’hereu suposi el quart de l’herència.

És important destacar que el propi 

Codi Civil de Catalunya deixa clar que 
l’hereu, que a més sigui legitimari, té 
dret tant a la quarta falcídia, com a la 
legítima. Tots dos drets, per tant, són 
compatibles, podent l’hereu, que també 
sigui legitimari, exigir tots dos drets de 
forma acumulada.

Finalment, cal assenyalar que el tes-
tador pot prohibir el dret a la quarta 
falcídia. Així, en el cas que el testador 
pretengui que es respectin els béns atri-
buïts específi cament (llegats), encara 
que el valor dels mateixos superi les 
tres quartes parts del valor de l’herèn-
cia, haurà de prohibir en el seu testa-
ment la reducció per raó de la quarta 
falcídia dels llegats que en el seu cas 
consideri.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Què és la quarta falcídia?

Protecció Civil preveu
desmantellar el centre 

logístic abans d'acabar l'any
i retornar la nau a  la família

Anglada, la propietària

PROTECCIÓ CIVIL ST.FOST

CARREGANT  El camió va sortir ple de caixes de roba d'abric i mantes

tària– ja compten amb una nau a 

Barcelona. La intenció és que tota 

l'ajuda humanitària recollida que 

els queda al centre logístic s'aca-

bi classificant i enviant "abans 

d'acabar l'any", detalla Gallego. 

Un cop buida, es podrà retornar la 

nau d'uns 10.000 metres quadrats 

a la família Anglada, qui la va cedir 

a l'Ajuntament de Sant Fost el pas-

sat mes de març perquè funcionés 

com a centre logístic.

Durant aquests mesos, del Cen-

tre Logístic d'Ajuda Humanitària 

de Sant Fost han sortit una quaran-

tena de camions –entre els que han 

fet el transport per via terrestre i 

els que han servit d'intermediaris 

perquè el material es pogués envi-

ar via aèria–. També s'han omplert 

alguns autobusos i ambulàncies.

Una tasca solidària en la qual han 

col·laborat voluntaris de Protecció 

Civil d'arreu de Catalunya i també 

veïns i veïnes baixvallesans.  
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ELS PREMIS
Els treballs concursants poden presentar-se en tres categories 
diferents:

LITERÀRIA
- 33è Premi de Novel·la Vallès Oriental.
- 33è Premi de Poesia
- 22è Premi de Sociolingüística del Vallès Oriental

ACCIÓ CÍVICA
- 11è Premi Ramon Casanovas, a l’acció
cívica a favor de la llengua catalana

COMUNICACIÓ
- 11è Premi Eugeni Xammar de comunicació

NARRATIVA JOVE
- Premi narrativa Jove del Vallès Oriental

33È PREMI DE NOVEL·LA VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 2.500 euros.

Condicions específiques: els treballs hauran de tenir una extensió 
mínima de 100 pàgines DIN A4, amb lletra del cos 12 i 30 línies per 
pàgina.

33È PREMI DE POESIA VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 1.800 euros.

Condicions específiques: els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 150 i 500 versos.

11È PREMI RAMON CASANOVAS D’ACCIÓ CÍVICA
A FAVOR DE LA LLENGUA CATALANA
PATROCINAT PER LA FAMÍLIA CASANOVAS
Dotat amb 1.000 euros.

Condicions específiques: està destinat al reconeixement d’accions i 
iniciatives cíviques, individuals o col·lectives, o d’empreses a favor 
de la presència, l’ús i el prestigi públic de la llengua catalana. Les 
accions i iniciatives candidates a aquest premi hauran d’haver estat 
produïdes inicialment o parcialment en el període comprès entre 
l’octubre del 2021 i el setembre del 2022.

-Les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva 
de l’acció o iniciativa.

22È PREMI DE SOCIOLINGÜÍSTICA 
DEL VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 1.000 euros.

Condicions específiques dels treballs:
-Els treballs han de tenir una extensió mínima de 40-50 
pàgines (format ISO A4), a un espai i mig.
-Els treballs que hagin estat subvencionats o becats per 
Òmnium no podran optar a aquest premi.
-No es poden concedir premis ex aequo ni accèssits

11È PREMI EUGENI XAMMAR DE COMUNICACIÓ
Dotat amb 1.000 euros.

El premi s’atorga a periodistes, articulistes i/o mitjans de 
comunicació que hagin destacat per la seva contribució 
compromesa amb el lema d’Òmnium Cultural –llengua, cultura, país– 
i per una aposta per formats i models innovadors al Vallès Oriental.
Condicions específiques: les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

PREMI NARRATIVA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 800 euros

Podran optar al Premi obres en prosa narrativa de creació 
estrictament literària (narrativa breu, contes, viatges, records 
o impressions).
Condicions específiques:

-Edat de 18 a 35 anys (menors de 35 anys complerts fins 
el 3 d’octubre d’aquest any).

-Els treballs han de tenir una extensió mínima de 25.000 
caràcters i màxima de 50.000 caràcters, sense comptar 
els espais.

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Tots els treballs concursants han de ser originals i inèdits, 
escrits en català i no han d’haver estat guardonats prèviament, 
ni presentats simultàniament en cap altre concurs, ni presentats 
en edicions anteriors del present concurs, com tampoc editats.

Cada autor/a o entitat no podran presentar més d’un treball per 
persona/entitat i modalitat a la present edició. Tampoc podran 
presentar-se més de dues vegades en diferents edicions dels 
presents premis i categories.

Tots els treballs originals s’han de trametre per correu electrònic, 
a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat i cal seguir el 
procediment següent:

1) En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del premi 
al qual s’opta.

2) En el cos del missatge s’ha de fer constar el nom del 
premi, el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.

3) L’original que opta al premi s’ha d’adjuntar a aquest 
missatge en format PDF. Aquest document en format PDF 
ha de tenir com a títol el mateix de l’obra.

En un altre document adjunt, en format Word, s’hi ha de fer constar 
les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, 
adreça, codi postal, localitat, a/e telèfon i NIF). Aquest document 
s’ha d’anomenar amb la paraula plica seguida del nom de l’obra.

La persona responsable, que no és membre del jurat, rebrà els 
originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut 
l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor/a.
El termini de recepció per part dels autors/es, de les obres aspirants 
al premi és el 3 d’octubre del 2022.

ADJUDICACIÓ I DOTACIÓ
L’adjudicació del premi serà duta a terme per un jurat independent, 
format per persones preferentment del Vallès Oriental i de l’àmbit 
humanístic, de la llengua i cultura catalana escollides per la Junta del 
Vallès Oriental d’Òmnium Cultural. La composició d’aquest jurat serà 
publicada juntament amb la publicitat corporativa d’aquest acte.
El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a 
obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada. En cap 
cas el premi no podrà ser dividit. Si, tanmateix, el jurat creu per 
unanimitat que cap dels treballs presentats no assoleix la qualitat 
mínima, els premis no podran ser adjudicats.

El veredicte dels jurats es farà públic en el marc de la Festa de les 

Lletres Catalanes del Vallès Oriental, el 25 de novembre del 2022.

Òmnium Cultural es reserva els drets d’autoria de la primera edició 
de les obres premiades, en qualsevol suport, i en tot cas fins a un 
any després de la concessió del premi. Passat aquest termini o per a 
edicions ulteriors que s’escaiguin, els autors podran editar les obres 
tot fent esment del guardó concedit i d’Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental. En el cas d’incomplir les bases dels premis pel que fa a la 
publicació de les obres guanyadores, els autors hauran de retornar 
l’import íntegre del premi.

La dotació del premi estarà subjecta a la retenció corresponent en 
concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel 
Secretariat de Premis d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, un cop
escoltat el parer del jurat corresponent.

La participació suposa l’acceptació d’aquestes normes generals, 
i de les condicions específiques de cada premi, com també dels drets 
i deures que se’n derivin.

Òmnium Vallès Oriental en el seu propòsit de fomentar la creació 
literària en llengua catalana així com reconèixer la tasca que fan 
entitats i/o persones en favor de la nostra llengua convoca anualment 
els premis de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental.

VALLÈS ORIENTAL

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 678 07 85 75 
o també per correu electrònic a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat

ÒMNIUM CULTURAL VALLÈS ORIENTAL
Espí i Grau, 1 3r · 08401 GRANOLLERS
festalletresvalles@omnium.cat
Juliol 2022

VALLÈS ORIENTAL
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PARETS / BAIX VALLÈS.  Dijous, coin-
cidint amb l'entrada en vigor de 
la gratuïtat dels abonaments de 
Rodalies Renfe, diversos alcaldes 
socialistes de la comarca van aple-
gar-se a l'estació de Parets del Va-
llès per posar en valor aquest me-
sura del govern de l'Estat.

L'amfitrió, el paretà Francesc 
Juzgado, va celebrar que "els que 
tenien dificultats per arribar 
a finals de mes, ara tenen una 
ajuda més. És un estalvi impor-
tant per les butxaques dels ciu-
tadans". A més de l'estalvi eco-
nòmic, aquesta "clara aposta pel 
transport públic és també un 
estalvi energètic", va dir el batlle 
de Parets del Vallès.

Per la seva banda, l'alcalde de 
Canovelles i president del Consell 
Comarcal, Emilio Cordero, desta-
cava, en referència a les diverses 
mesures aprovades per l'Estat, 
que "sempre hem posat les per-
sones al centre de les nostres 
polítiques, sempre treballant 
pels que més ho necessiten".

El PSC del Vallès Oriental treu pit per la 
gratuïtat dels abonaments de Rodalies

POLÍTICA  DEFENSEN LA MESURA COM UNA APOSTA PEL TRANSPORT PÚBLIC I L'ESTALVI ENERGÈTIC

SANITAT  NO ES DESCARTEN MOBILITZACIONS SI NO SE SOLUCIONA

INSTITUCIONAL SERÀ EL PRÒXIM 7 DE SETEMBRE AL VESPRE

Reactivar els cinemes 
tornarà a ser un punt fort 
del programa d'ERC
MOLLET DEL VALLÈS. Reobrir l'equi-
pament dels antics cinemes de 
L'Illa tornarà a ser un dels punts 
destacats del programa electoral 
d'Ara Mollet ERC de cara als co-
micis municipals del 2023. Així ho 
explicava dimarts a la tarda la can-
didata republicana Marta Vilaret, 
en una roda de premsa just davant 
les portes tapiades dels antics 6 
Cinemes Mollet.

El partit ja parlava el 2015 de 
reactivar els cinemes de la ciutat i 
el 2019 ho van concretar molt més 
amb la proposta de crear-hi L'Illa 
de la Cultura, un espai cultural po-
livalent amb l'objectiu d'aconse-
guir "una simbiosi de diferents 
formes culturals", incorpo-
rant-hi, a més del setè art, teatre, 
música o espai per a exposicions, 
entre d'altres.

Pel que fa al vessant cinemato-

gràfic, el partit no parla de tornar 
a comptar amb un clàssic cinema 
comercial multisales: "Això evi-
dentment aquí ja no hi té espai 
i no té sentit", assenyalava Vila-
ret. La candidata mencionava dos 
exemples de cinemes de la comar-
ca que són de propietat municipal 
i que poden servir de referència: 
l'Edison, de Granollers, gestionat 
per una associació; i l'Esbarjo, de 
Cardedeu, gestionat pel mateix 
Ajuntament.

Marta Vilaret ressaltava que "la 
problemàtica de la manca de 
cinemes és un dels consensos 
més grans que tenim entre la 
ciutadania i una de les deman-
des més importants que ens fan 
arribar", i creu que la seva posada 
en marxa "ajudaria a reactivar 
aquest centre –L'Illa– que no ha 
acabat d'engegar mai".

Pel que fa a la viabilitat del pro-
jecte, la candidata d'Ara Mollet 
ERC assegurava que els propie-
taris hi estan predisposats i que 
seria factible tirar-ho endavant 
"buscant maneres flexibles 
d'assumir-ho". L'adquisició del 
local per part de l'Ajuntament po-
dria ser una opció, però no és l'úni-
ca fórmula que estudiarien per 
portar-ho a terme en cas d'accedir 
al govern.

El 6 Cinemes Mollet va estar ac-
tiu del 1995 al 2008, i en els comi-
cis del 2019 hi va tenir un paper 
destacat. Més enllà de la proposta 
d'ERC, "una setmana abans de 
les eleccions el senyor Monràs 
anunciava que es reobriria per 
un projecte d'oci juvenil", recor-
dava Vilaret. El projecte el va deta-
llar a finals d'any l'empresa molle-
tana que l'havia d'executar, però 

ELECCIONS MUNICIPALS 2023  L'OBJECTIU ÉS FER-HI UN EQUIPAMENT QUE APLEGUI DIFERENTS DISCIPLINES I QUE PORTARIA EL NOM DE L'ILLA DE LA CULTURA

A PARETS  Representants de diversos governs socialistes de la comarca

psc vallès oriental

VILARET I PLANELLAS  Les regidores, en la roda de premsa d'aquest dimarts

s.c.r.

El lliurament de les Medalles 
d'Or de la Generalitat es farà 
al Parc dels Colors de Mollet
MOLLET. La Generalitat ha triat 
Mollet com a escenari per a l'acte 
de lliurament de les Medalles d'Or 
de la Generalitat, un títol honorífic 
que enguany rebran la il·lustrado-
ra Roser Capdevila i el mecenes 
cultural Antoni Vila Casas.

L'acte, que tradicionalment 
s'emmarca dins el programa ins-
titucional de commemoració de la 
Diada de l'11 de Setembre, es farà 
al Parc dels Colors el pròxim dia 7 
de setembre de 20.30 a 21 h.

A finals de juliol, el Govern va 
aprovar concedir la Medalla d’Or 
de la Generalitat de Catalunya a 
la il·lustradora Roser Capdevila i 
Valls i a l’empresari farmacèutic i 
mecenes cultural Antoni Vila Casas. 
El guardó reconeix enguany "l’ex-
cel·lència cultural del país, en 
les seves diverses disciplines", i 
ho fa "premiant a dues persones 
que han treballat per reivindicar 
l’art català aquí i arreu del món", 
apunten des de la Generalitat.  

Les llistes d'espera en alguns CAP de
la comarca poden arribar als 30 dies
MOLLET.  La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès/
Marea Blanca denuncia que en alguns centres d'atenció primària (CAP) 
de la comarca estan donant visites presencials per d'aquí a 30 dies. Se-
gons la plataforma, "l'Institut Català de la Salut no cobreix les baixes 
ni les vacances dels facultatius". És per això que anuncien que si no se 
soluciona la situació faran mobilitzacions properament.

El montmeloní Pere Rodríguez 
també s'hi expressava en el ma-
teix sentit: "Som el govern de les 
persones que menys recursos 
tenen, dels que més necessiten 
ajut i suport d’un govern pro-
gressista i socialista, com és el 
de Pedro Sánchez".

Per últim, l'alcalde de la Llagos-
ta, Óscar Sierra, i el regidor David 

Morales de Lliçà d’Amunt, també 
valoraven molt positivament que 
les mesures suposin una millora 
en l'economia familiar.

Durant els pròxims dies, regi-
dors i militants del PSC, repartiran 
fulletons informatius a les estaci-
ons de tren i d’autobús del Vallès 
Oriental que detallen totes les me-
sures que s’estan aplicant.  

encara no s'ha concretat. L'any an-
terior l'Ajuntament també presen-
tava una programació de cinema 
estable a la Sala Fiveller, però tam-
poc va tenir una llarga continuïtat.

Amb aquest context, la regidora 
i candidata valorava: "Hem viscut 
molts anuncis i molta parafer-
nàlia, però han passat més de 
14 anys des que es van tancar 
aquests cinemes i no ha passat 
res". Vilaret també lamentava que 
"sovint l'Ajuntament espera 
que les coses se solucionin soles 
o que les solucioni la iniciativa 
privada" i considerava que la tas-

ca del govern d'una ciutat com Mo-
llet és "fer que les coses passin".

En aquest sentit, i amb l'objectiu 
de "visibilitzar que sí que es po-
den fer coses a la nostra ciutat i 
que hi ha molt per fer encara a la 
cultura de Mollet", deia la regidora 
del partit Marina Planellas, el diven-
dres 9 de setembre a les 21 h Ara 
Mollet ERC projectarà el film mul-
tipremiat Sis dies corrents, de la mo-
lletana Neus Ballús, a la plaça de Pau 
Casals. "La millor manera d'ex-
plicar que a Mollet es pot passar 
cinema és passant-hi cinema", 
comentava Vilaret.    sergio carrillo
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Vi i melmelada a Tasta'l MercatSessió informativa per sol·licitar el Bo digital
Dissabte torna al mercat setmanal de 

Martorelles el Tasta'l Mercat. En aquesta 

ocasió amb la degustació de melmelada 

gentilesa de Melmelaria i vi de proximitat, 

del Celler Can Roda de Santa Maria.

A partir del 2 de setembre, els autònoms i les pimes d’entre 3 i 9 de treballadors podran sol·licitar el Bo digital de fins a 6.000€ per posar en 
marxa iniciatives de transformació digital com la creació d’una web. Des del MolletHub ofereixen el pròxim 15 de setembre, de 9.15 h a 10.15 h, 
una sessió informativa per a les persones que vulguin sol·licitar el Bo.

ECONOMIA

Una botiga de roba ocuparà el 
local de l'antic Forn Sant Vicenç, 
després de 4 anys tancat

MOLLET. Després de més de quatre 

anys tancat i barrat, el local que 

ocupava l'emblemàtic Forn Sant 

Vicenç tornarà a tenir activitat. 

L'espai serà ocupat per una botiga 

de roba i complements regentada 

per xinesos.

Ara fa unes setmanes han co-

mençat els treballs de reforma del 

local que acollirà una botiga de 

roba i complements amb el nom 

d'Smile, i que estarà regentada per 

ciutadans xinesos, segons han con-

firmat els propietaris de l'espai.

El local situat al carrer Barcelo-

na cantonada amb carrer la Pau es 

troba a un dels principals eixos co-

mercials de la ciutat i durant anys 

ha estat buit a l'espera d'aconse-

guir llogater de manera definitiva. 

"El primer any no el vam po-

sar al mercat i després vam te-

nir tractes amb una òptica que 

finalment va decidir obrir a un 

altre local de la ciutat", explica 

Joan Ros, un dels propietaris. Des-

prés dels dos anys de pandèmia, fi-

nalment, han arribat a un acord de 

lloguer amb un ciutadà xinès que 

ja està enllestint les obres a l'esta-

bliment.

Un forn centenariEl 30 de juny de 2018, els germans 
Ros Giralt tancaven per jubilació 

l'històric forn artesà centenari, 

obert al públic el 1914, i que popu-

larment també va ser conegut com 

Cal Forner Nou. 

COMERÇ FA UNES SETMANES QUE HAN COMENÇAT LES OBRES AL CENTRIC ESTABLIMENT

a.mir

EN OBRES El local que ocupava l'emblemàtic i centenari Forn Sant Vicenç tancat des del 30 de juny del 2018

SANT FOST.  El Fons de Recapita-

lització d’Empreses Afectades per 

la Covid (FONREC) ha concedit un 

ajut de 3,3 milions d'euros a l'em-

presa Witte y Solà, de Sant Fost de 

Campsentelles. Així, el fabricant 

d’envasos d’alumini percebrà 

3,3 milions d'euros, a través d'un préstec participatiu d'1,8 milions 
d'euros i un altre d'ordinari d'1,5 

milions d'euros. L'objectiu del FONREC, dotat amb 1.000 milions 
d'euros d'origen públic, és evitar 

la destrucció de l'ocupació i del 

teixit productiu nacional i regio-

nal. El fons es dirigeix a empreses mitjanes amb vendes d'entre 10 i 400 milions d'euros, que sent via-

bles a llarg termini, la seva super-

vivència estava afectada pels efec-

tes de la pandèmia de la Covid. El 

FONREC el gestiona la Companyia 

Espanyola de Finançament al 

Desenvolupament (COFIDES) i ha 

finalitzat el seu període d'inversió amb 779 milions d'euros i 89 em-

preses, sent Witte y Solà l'única 

companyia vallesana. 

Els fons estatals 
de rescat financen 
Witte y Solà 

INDÚSTRIA LA COMPANYIA DE SANT FOST HA REBUT 3,3 MILIONS

Tres setmanes per les 
inscripcions als LISMIVO
Del 21 de setembre a l’11 d’octubre, 

les empreses de la comarca podran 

presentar les seves candidatures 

als premis Lismivo a l’empresa so-

cialment responsable. El darrer Ple del Consell Comarcal, celebrat el 20 
de juliol, va aprovar les bases i la 

convocatòria de la VI edició del Pre-mi i els Distintius LISMIVO 2021, 
que tenen com a objectiu fer un re-

coneixement i valoració pública de 

la tasca social en la integració labo-

ral de les persones amb diversitat 

funcional.

El premi distingeix les empreses 

amb centre de treball a la comarca 

del Vallès Oriental que garanteixin 

el dret a la igualtat d’oportunitats 

i de tracte de les persones amb di-

versitat funcional a través de l’ac-

cés a l’ocupació.

 TI Group Automotive Systems, 

amb seu a Montornès, va ser la gua-

nyadora de la darrera edició. 

RECONEIXEMENT ELS PREMIS ARRIBEN A LA SEVA SISENA EDICIÓ
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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Dilluns començarà el curs escolar més polèmic dels darrers anys, tot i que

lamentablement l'educació fa dècades que forma part del camp de batalla

polític. Aquest 2022-2023 engega amb l'espasa de Dàmocles sobre el model

d'immersió lingüística i, a més, en el marc d'un malestar del col·lectiu docent

arran de les darreres mesures lectives i laborals impulsades pel Govern. 

De fet, aquest és l'inici de curs més primerenc que es recorda, i la data 

d'obertura del calendari lectiu ha estat una de les mesures "imposades" –

remarquen els sindicats– més cridaneres a nivell social, però el professorat 

assegura que aquesta no ha estat la raó del seu disgust ni les seves queixes, 

sinó la manca de recursos a l'educació pública i l'actitud del conseller que, 

en el millor dels casos, titllen de poc dialogant. La manca d'entesa l'acabarà 

pagant l'alumnat i, de retruc, tothom. Si l'educació és la base de la societat 

futura més val tenir-ne cura.

LA TORNADA A L'ESCOLA

Editorial

a pocs dies les Colles de Torrats i 
Morats i l’Ajuntament de Mollet van 
ser objecte d’una mena de campa-
nya impregnada d’ànim injuriós 

i mala fe, basada a afirmar que la concorre-
guda cursa en roba interior infantil, que es 
fa des de fa més de 25 anys, sexualitza i posa 
en greu perill els nens i nenes. Evidentment, 
els qui feien aquestes sobtades afirmacions, a 
banda de ser aliens a la nostra ciutat, es van 
presentar com a salvadors de la moral i, su-
poso, del bon gust. No es van dirigir ni oferir 
directament a la ciutat i als veïns i veïnes, no: 
van treure pit a les xarxes socials i se’n feren 
ressò, mitjans de comunicació minvats de cri-
teri periodístic i mancats del mínim rigor exi-
gible. El més trist de tot, però, és que tots els 
implicats en aquesta falsa polèmica són ostat-
ges involuntaris de la seva responsabilitat: no 
poden contestar en els mateixos termes a una 
simple infàmia perquè no volen –i tenen raó 
en això– donar espai mediàtic a qui és capaç 
de manipular i intentar fer mal al consens i la 
convivència a la ciutat per obtenir-ne rèdits 
polítics. La impunitat de les seves actuacions 
els dona valor per a fer el que fan.

Certament, cal tenir valor per pervertir el 
sentit d’una simple cursa en roba interior en 
què a banda d’adults, participen nens i ne-
nes duts allà per pares i mares. Sé de gent de 
Torrats –i podria afirmar la mateixa cosa de 
Morats– que ara es deixen la pell per tal que 
tothom s’ho passi bé per festa major, que de 
petits van participar en aquesta cursa fa anys 
i ara no en tenen sinó només bons records. 
Conec pares i mares, oncles i tietes, avis i àvi-
es d’alguns participants i són persones plena-
ment responsables que saben perfectament 
què convé i què no convé per a la seva quit-
xalla. Puc assegurar rotundament que alguns 
dels valors que estan intentant transmetre a 
les Colles és la feina en equip, assolir objec-
tius divertint-se, posar en comú l’esforç per-
sonal compartint recursos i habilitats, ajudar 
els altres i donar-los espai i veu, i no pregun-
tar a ningú nou d’on prové i què té entre les 
cames. Aquesta gentola que ha tingut valor 
d’embrutar de mala fe la reputació de Colles 
i de la ciutat –i el periodisme d’abocador que 
els abasteix de megàfons i púlpits– no té ni la 
més mínima punyetera idea de quines coses 
realment cohesionen les comunitats i les en-
gresquen a tirar endavant, que són les que he 
esmentat. O potser la seva obcecació partidis-
ta i política els fa obviar-ho.

I no només cal tenir valor per a emmerdar 
la Festa Major i posar en dubte molts pares 
i mares de Mollet, i, en canvi, absentar-se de 

F
CAL TENIR VALOR

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

molts temes que afecten els nostres infants. 
No em consta que s’hagin pronunciat sobre 
la sexualització que fan algunes marques de 
roba –algunes explotant obrers infants d’al-
tres països, per cert, encara que a aquesta 
gent els hi rellisqui– quan fabriquen peces 
de roba per a nenes més curtes i fent que 
ensenyin més pell. No em consta tampoc 
que s’hagin referit a cap informe del síndic 
de greuges sobre els drets dels infants sovint 
vulnerats o menystinguts i pels quals encara 
es poden fer més esforços, però potser no 
m’he d’estranyar: sovint es tracta d’infants 
en risc d’exclusió social, immigrats, afectats 
per abusos de segons quines institucions o 
bé per atacs LGTB-fòbics, cap dels seus vaja. 
No em consta així mateix que s’hagin preo-
cupat per la situació de la DGAIA i les dificul-
tats que hi ha. Tampoc em consta que s’hagin 
preocupat de l’Escola d’Educació Especial 

de Can Vila, suposo perquè es tracta d’as-
segurar uns estàndards dignes i de qualitat 
d’educació per a tots els nens i nenes inde-
pendentment de qualsevol altra característi-
ca d’ells. Aquest sí era un fet preocupant pels 
nens i nenes de Mollet i comarca que era 
digne de debat i difusió. Però s’ha preferit el 
mínim esforç d’agafar un bastó, sucar-lo en 
la pròpia merda, i escampar.

Cal tenir valor per utilitzar els nens i nenes 
que participen en un acte de Festa Major, i de 
pas els seus pares i les entitats organitza-
dores, per interès partidista i fer-ho passar 
per una campanya de protecció dels menors. 
Les seves recaragolades ments estarien més 
preocupades per la sexualitat dels nens i 
nenes que no pas per ells mateixos, perquè 
sinó, no soc capaç d’explicar-me com no han 
fet campanyes per afers molt més necessa-
ris per als nostres infants i no només per la 
seva sexualitat. I per últim, cal tenir valor per 
no tenir la més mínima decència i demanar 
disculpes públiques a les Colles i a la ciutat i 
callar d’una vegada.

Només espero que Torrats i Morats, amb 
el ferm suport de les altres entitats de Fes-
ta Major i del mateix Ajuntament, seguiran 
fent com sempre han fet, sense canviar ab-
solutament res ni deixar-se influenciar per 
la manca d’ètica de qui cerca la notorietat 
perjudicant gratuïtament els altres.

uan podem aixecar una mica el 
cap i ampliar la perspectiva de 
tot allò que veiem o que pen-
sem, les imatges adquireixen 

altres colors i formats. Capficats en la quo-
tidianitat laboral o familiar, en el constant 
bombardeig d’uns mitjans informatius que 
ressalten problemes i xacres, poder des-
connectar totalment ens ensenya que hi ha 
més mons en aquest món i que, per sort, hi 
ha molt bones notícies que el dia a dia no 
permet descobrir.

He passat uns quants dies a la Catalunya 
interior on la petitesa dels seus pobles es-
clata en la grandesa de molts signes d’huma-
nitat i d’eficiència en la gestió que en la co-
nurbació de Barcelona costa de veure. Conec 
més de vint alcaldes d’aquí i d’allà; d’algun, 
fins i tot en soc amic; la majoria són coneguts 
o saludats. Però puc observar el que passa 
en els seus negociats. He vist aquest estiu el 
que hi veig gairebé sempre als pobles petits: 
persones entregades a la convivència i a la 
millora d’un territori tan desdenyat des del 
centralisme polític i econòmic. 

Com són d’endreçats aquests petits pobles 
de la Conca de Barberà i l’Anoia segarren-
ques, de la Segarra, de l’Urgell i companyia! 
Èxits culturals en pobles petits com Penelles 
o els Prats de Rei, com en d’altres més grans, 
com Agramunt. I en moltíssims d’ells, un no 
parar de concerts, exposicions i festes on la 
cultura és cultura perquè hi ha comunicació. 
Èxits de petites infraestructures pensades 

Q

BONES NOTÍCIES!

Químic

ISIDRE OLLER
Finestrals 

i mosquiteres

per al present i per a un futur més enllà 
dels quatre anys de les legislatures. Hi ha 
tan bones notícies en aquests pobles! La 
gent es troba i diu “bon dia” i sempre troba 
el moment de petar la xerrada i fer que, de 
veritat, es treballi per un “bon dia”. 

Però ai, arribo a casa, al Vallès, i ensopego 
un dels alcaldes que conec al volant del seu 
cotxe. Jo li vaig al darrere més d’un quilòme-
tre urbà i constato que no ha fet servir cap 
vegada els intermitents ni respectat alguna 

prioritat clara. Benvinguts a una altra reali-
tat! A la ràdio escolto la trista notícia de la 
mort d’un personatge importantíssim i que 
ho seria per a qualsevol cultura si no fóssim 
el país que som: el Vicenç Pagès Jordà. Lite-
ratura rigorosa, nova, irònica i intel·ligent. 
He seguit també el centenari del Guillem 
Viladot, altra figura que engrandeix una 
literatura que, a vegades, no vol aixecar el 
cap des de Barcelona. Tenim tan bones notí-
cies a la vora i davant dels nostres ulls! Si les 
ajudéssim a brillar enmig de tot aquest caos 
que estem vivint, hi hauria una gran notícia 
en cadascun de tot nosaltres. Volem bones 
notícies o preferim les dolentes? Qüestió de 
perspectiva, de criteri, de ganes de treballar 
i de prioritats... 

Aquesta gentola que ha tingut el
valor d'embrutar de mala fe la 

reputació de les Colles i la ciutat
no tenen ni idea d'allò que de 

debò cohesiona les comunitats  

A l'estiu he vist el que veig gairebé
 sempre als pobles petits: persones

 entregades a la convivència i a la
millora d'un territori desdenyat des

del centralisme polític i econòmic
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stà clar que les guerres no són 
desitjables. Les persones que les 
han viscut saben perfectament 
que signifiquen. Però sempre s'ha 

dit i, amb raó, que les grans guerres han con-
tribuït al desenvolupament d'alguns camps 
científics. En el cas que ens ocupa, la meteo-
rologia també ha estat afavorida. Durant la 
guerra de Crimea, Napoleó va resultar der-
rotat per culpa, en part d'una tempesta i va 
encarregar a un científic pròxim a la cort el 
fet de saber si s'havia pogut preveure aquella 
situació. Le Verrier, el científic en qüestió va 
muntar un mapa amb la pressió enregistra-
da a diferents punts d'Europa (va trigar un 
parell d'anys en investigar-ho per la manca 
de comunicacions fàcils com el telègraf) i 
va arribar a la conclusió que una depressió 
o zona de mal temps es va enregistrar a la 
zona de la batalla. 

Modernament, durant la Segona Guerra 
Mundial els grans bombarders americans 
B-52 van intentar diverses vegades anar des 
dels Estats Units cap al Japó, per tant, sobre-
volant el Pacífic i cap a l'oest i sempre a una 
alçada considerable, d'11.000 metres per tal 

Guerres i meteorologia
d'esquivar qualsevol atac hostil en cotes més 
baixes. Es van trobar que un vent contrari, els 
frenava completament i no els feia possible 
el retorn cap a casa seva perquè els hi esgo-
tava el combustible ràpidament a causa de la 
resistència. En canvi, els japonesos enviaven 
(sense gaire encert) globus incendiaris cap 
als Estats Units i sí que arribaven fàcilment.

L'enfrontament entre japonesos i ameri-
cans s'inicia per un atac magistral (des del 
punt de vista militar, és clar). L'atac fulmi-
nant i inesperat al port natural més gran del 
planeta, Pearl Harbor, no va ser detectat fins 
que van estar sobre les instal·lacions. Els avi-
ons japonesos es van amagar darrere la nu-
volositat d'un front fred molt actiu que avan-
çava ràpidament cap a Hawaii. Quan van ser 
a sobre de l'objectiu la banda de núvols que 
els amagava ja s'havia desplaçat, quedant el 
cel seré per rematar el viatge amb un atac 
perfecte pels interessos del Japó.

En el cas de l'escenari europeu de la Sego-
na Guerra Mundial, els aeròdroms britànics, 
sovint afectats per boira en temps de calma 
hivernal, eren remenats amb ventiladors 
per impedir l'acumulació d'aire fred. Aquest 
element resulta clau per la condensació i la 
formació de boires. Amb aquesta pràctica, 
la RAF britànica podia enlairar i fer aterrar 
els seus avions en el moment en el qual els 
meteoròlegs alemanys no pensaven que fos 
possible. D'aquesta manera, el factor sor-
presa era clau.

E

FRANCESC
MAURI

@meteomauri

Bústia

L'incivisme de les bicicletes 
i els patinets elèctrics
Anava jo caminant amb el meu estimat gos 
per l'avinguda de Rafael Casanova quan un 
noi d'uns 20 anys, que baixava amb una bi-
cicleta sense casc i per la vorera molt ràpid, 
va donar un cop al meu gos. Quan va tocar  
el gos i l'animal es va posar a bordar, no us 
penseu que es va aturar a veure què passava, 
sinó que va dir perdó des de lluny i va mar-
xar a tota velocitat. Afortunadament, l'ani-
mal no va patir gaire mal, només l'ensurt.

Jo em pregunto quan acabarem amb tot 
això dels patins i bicicletes que van per tot 
arreu sense casc, crec que s'haurien de fer 
més coses contra aquest incivisme. És ve-
ritat que la policia municipal sanciona per-
què jo els he vist parar i multar amb 200 
euros, però no em sembla suficient. Crec 
que una solució seria posar una matrícula 
per identificar a la persona, com es feia fa 
40 o 50 anys. Així, l'Ajuntament tindria un 
ingrés i tots estaríem identificats.

A tots els que van en patinet elèctric o 
en bicicleta, us demano que penseu que és 
molt perillós anar per tot arreu amb aquest 
incivisme. Penseu una mica. Per la carrete-
ra i quan el semàfor es posa en vermell ens 
aturem i no passa res, és com hauria de ser.

Espero que aquest escrit serveixi per-
què tothom sigui conscient que no podem 
anar d'aquesta manera. També els pares 
d'aquests nois els hi vull dir que, quan els hi 
compren aquests vehicles, haurien d'anar 
acompanyats amb el que han de fer quan 
surtin al carrer, amb autoritat aquí.

Correspongui a l'Ajuntament, a la Gene-
ralitat i al Govern de Madrid, vejam si po-
dem fer alguna cosa sobre això. Gràcies. 

JORDI CANDELA RAMOS 
MOLLET DEL VALLÈS

L'aprofitament de les 
aigües freàtiques a Mollet

Tothom sap que a la nostra ciutat no es pot 
fer un nou bloc d’habitatges en moltes zones 
sense trobar-hi aigua, cosa que provoca apro-
fundir més del compte per fer els fonaments. 
Aquestes aigües, moltes vegades, són con-
tingudes a través de pous cecs i una bomba 
extractora les expulsa per mantenir el nivell 
freàtic, perquè si no depassarien i s’inunda-
rien plantes baixes, pàrquings, etc. Aquesta 
situació podria convertir-se en un avantatge 
si l'Ajuntament obligués les comunitats pri-
vades i els edificis públics a fer un dipòsit per 
aprofitar aquesta aigua dolça per a la ciutada-
nia. També un estudi geotècnic per saber si es 
pot construir i com. Milions de litres es llen-
cen a les clavegueres que es podrien aprofitar 
per al consum humà i el reg municipal.

Un exemple públic el trobem a l'hospi-
tal de Mollet. L'Ajuntament, a través d'una 
empresa privada, va construir  el pàrquing 
subterrani. Allà s’hi van detectar aigües 
subterrànies, segons un responsable de les 
obres. Aquesta persona em va dir que se li 
va oferir al consistori construir un dipòsit 
per recollir les aigües i aprofitar-les per 
80.000 euros. No es va fer i ara es llencen 
milions de litres al clavegueram.

Des del meu punt de vista cal un estudi 

dels punts crítics que hi ha a Mollet i fer 
un treball tècnic-polític per al seu aprofita-
ment i més ara que estem en una situació 
d’important sequera i emergència climàti-
ca. A més, hi ha una directiva europea que 
ho recomana, i deixa ben clar que l'aigua és 
un bé comú que no s'ha de mercantilitzar. 

ANTONIO LÓPEZ / Responsable polític de Comunis-

tes de Catalunya i responsable de Moviments Socials i 

Institucional d'EUiA Mollet

MOLLET DEL VALLÈS

Marxa nòrdica, 
camina amb marxa

La Marxa Nòrdica està reconeguda com un 
dels esports més beneficiosos per a la salut, 
és molt més que caminar amb bastons, ja 
que consisteix a incorporar al patró natural 
de la marxa, l'ús actiu d'un parell de bastons 
dissenyats especialment per a l'impuls.

La marxa nòrdica és una modalitat es-
portiva molt divertida, de baix cost i molt 
saludable, que normalment es practica en 
grup. Es pot realitzar a tot arreu (munta-
nya, platja i ciutat) i és apta per a qualsevol 
edat: tota persona que pugui caminar pot 
fer marxa nòrdica. El caminar, entès com 
un moviment de les cames, s'amplia amb 
la incorporació dels braços, clau per incre-
mentar els beneficis que aporta aquesta ac-
tivitat per a la salut de les persones.
Una cosa a tenir en compte al caminar és 

l'ajuda del tren superior que s'aplicarà des 
de les espatlles, no dels colzes; quan es tira 
el braç cap enrere, la mà s'ha d'obrir de 
manera natural, a fi de no bloquejar l'arti-
culació del canell i cal tornar a tancar-la al 
bracejar cap endavant, mantenint els movi-
ments suaus, amplis, rítmics i regulars.

La tècnica de Nordic Walking exigeix una 
correcta alineació del cos, moviments dels 
membres amplis i llargs, rotació de colum-
na pel moviment alternant i contrariat de 
l'eix de cintura escapular i cintura pèlvica, 
i un bon grau de coordinació.

Per tot això és convenient iniciar-se amb 
un instructor qualificat, mitjançant un curs 
que aporti les eines necessàries per assi-
milar bé la tècnica; doncs sense la tècnica 
correcta, hi ha un menor benefici.

Avui ja podem assegurar que és un dels es-
ports més complets, ja que s'activa gairebé 
el 90% de la nostra musculatura, com hem 
comentat sempre que es faci amb la tècnica 
correcta. Molts estudis científics avalats, po-
sen de manifest que els efectes beneficiosos 
per a la salut són molts. Activació del tronc 
superior; augment del consum d'oxigen de 
més del 23%; augment del consum calòric; 
augment de més d'un 15% de la freqüència 
cardíaca respecte al caminar; disminució de 
la sobrecàrrega de les articulacions (cames 
i esquena); desenvolupa la coordinació; mi-
llora la postura corporal, i redueix els pro-
blemes d'esquena, entre altres.

Des del Club Muntanyec Mollet es realit-
zen cursos d'iniciació a la marxa nòrdica 
tots els mesos i sortides d'entrenament. 
Així que no hi ha excusa per no practicar-lo

XAVIER ORTEGA / Tècnic Esportiu de Marxa Nòrdica 

pel Consell Català de l'Esport

MOLLET DEL VALLÈS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11.00 - 13.00 H
MARTES 18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES 18.00 - 20.00 H
JUEVES 17.00 - 20.00 H
SÁBADO 11.00 - 13.00 H

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
C/ Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com

JUEVES 20.00 - 21.00 H
SÁBADO 09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50
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Inscripcions a la nocturnaPau Mulet, del CE Mollet, al campionat d’Espanya
Fins al 23 de setembre es poden fer les 

inscripcions per a la 20a Caminada nocturna 

a Gallecs, del Club Muntanyenc Mollet. Es pot 

fer al web de l'entitat o al Casal La República. L'acte serà el dia 24 i té un preu de fins a 10 €.
Pau Mulet, del Club d'Escacs Mollet, està disputant el campionat d'Espanya per trams d'ELO a la categoria sub1700. El torneig se celebra al 
pavelló José María Cagigal (Múrcia) i, en les dues primeres rondes, Mulet –de 10 anys– ha signat unes taules molt meritòries contra Jonathan Salas 
i una derrota contra el 6è del rànquing inicial, Tomás Guardia.

Curs il·lusionant per al Mollet HC

MOLLET. Els dos equips sèniors del 

Mollet HC tenen per davant una 

emocionant temporada 2022-

2023, després dels dos ascensos 

aconseguits l'any passat. El femení 

jugarà a la màxima divisió catala-na, mentre que el masculí ho farà a 
Primera Catalana.

El sènior femení mantindrà a 

pràcticament tot l'equip per aquest 

any, explica el seu entrenador Rafa 

Trillo. L'única baixa de l'equip serà 

la d'Elsa Carpintero, per la qual el club ja ha trobat un fitxatge: Núria 
Bugarra. De la nova incorporació, 

el tècnic destaca la seva "gran 

potència física defensivament" i afirma que els hi aporta "garra i 

força" dues coses que "feien falta 

a l'equip". Trillo afirma que aquest 

serà "l'únic canvi" en l'equip.

Per aquesta temporada, l'en-

trenador es posa com a objectiu la permanència: "Som novelles 

a la categoria. Volem consoli-

dar-nos a la Nacional Catalana". 

El conjunt femení tindrà dos amis-

tosos de pretemporada contra 

el Girona CH i el Cerdanyola CH 

abans que comenci la lliga. Trillo explica aquesta elecció de rivals: 
"Volem mesurar el nostre nivell 

amb equips de Nacional".

Situació semblant pel masculí
Igual que el conjunt femení, el sèni-

or masculí també mantindrà quasi 

tota la seva plantilla per la nova 

temporada. En el seu cas també comptaran amb un reforç: Josep 
Ramón Altayó. Altayó torna al Mo-llet HC on ja havia estat, aquest cop procedent del CHP Sant Feliu d'OK 
Lliga Plata. Eloi Gaspar, entrena-

dor del sènior masculí, creu que Al-

tayó és "un defensa dels d'abans, 

controla tots els tempos del par-

tit". Gaspar reconeix que tenien més objectius al mercat, però que no han trobat els jugadors adients 
per les vacants que tenien.

De cara a la temporada a Prime-

ra Catalana, l'entrenador vol ser 

optimista i afirma que estan "pre-

parats per tot". Gaspar creu que 

segons com vagi la temporada, es determinaran els seus objectius: 
"Si poguéssim classificar-nos 

pel play-off d'ascens ens trau-

ria molta pressió, perquè ja no 

podríem baixar. L'objectiu seria 

aquest, però és molt difícil". El 

tècnic afirma que la Primera Ca-

talana serà "molt complicada", perquè hi ha "molts exjugadors 

d'OK Lliga".    sergi casanovas

HOQUEI  ELS SÈNIORS AFRONTEN EL CURS DESPRÉS DELS ASCENSOS A NACIONAL I 1a CATALANA

SÈNIOR MASCULÍ  Disputaran la Primera Catalana amb el complex objectiu de classificar-se pel play-off d'ascens

Mollet HC

La pretemporada del Recanvis 

arrenca a casa contra el Navàs
MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

comença aquest diumenge la pre-

temporada. El primer partit de la preparació serà contra el CB Na-

vàs, un equip de la Lliga EBA. L'en-

contre tindrà lloc al Plana Lledó a les 18 h i l'entrada és gratuïta.
Aquest partit serà la primera 

oportunitat per veure en acció 

els quatre fitxatges del club de Mollet: Marc Blanch, Guillem Sa-

batés, Xavi Assalit i Dejan Ilincic. 

Després d'aquest primer amis-

tós, la pretemporada dels de Jo-sep Maria Marsà seguirà el dia 10 contra el CB Salou, el 15 davant el 
CB Castelldefels i el 24 amb el CB 

Cornellà. La fase de preparació acabarà el cap de setmana de l'1 i 
2 d'octubre amb la Lliga Catalana 

de LEB Plata, que se celebrarà al 

Plana Lledó i comptarà amb tots 

els equips catalans de la categoria.

La competició oficial pel Recanvis Gaudí Mollet arrencarà el 8 d'octu-bre a casa davant el CB Salou. 

BÀSQUET  SERÀ DIUMENGE A LES 18 H AMB ENTRADA GRATUÏTA

El martorellesenc Denis Cruces 

fitxa per la UD Las Palmas
MARTORELLES. "Molt content 

d'iniciar aquesta etapa amb la 

UD Las Palmas". Aquest és el mis-

satge que el futbolista de Martore-

lles, Denis Cruces, publicava al seu 

compte d'Instagram a principis 

d'agost en fitxar per l'equip canari 

i després de vuit anys a les catego-

ries inferiors del FC Barcelona. 

El lateral esquerre tenia con-

tracte amb el Barça dos anys més, 

fins al 2024, però s'ha decidit per un nou camí professional: "Ha 

arribat el moment de tancar 

una etapa de la meva vida al FC 

Barcelona. Han estat 8 anys ino-

blidables on he gaudit de nom-

broses vivències. Encara que em 

resten dos anys de contracte he 

decidit sortir cap a un nou pro-

jecte esportiu", detallava el mar-

torellesenc a les xarxes socials.

FUTBOL  EL LATERAL ESQUERRE DEIXA EL FC BARCELONA DESPRÉS DE VUIT ANYS AL CLUB I QUAN ENCARA LI QUEDAVEN DOS ANYS DE CONTRACTESembla que l'interès que ha de-

mostrat el director de captació i 

formació, Manuel Rodríguez To-

nono ha estat clau per al fitxatge 
de Denis. A més, l'entrenador del 

primer equip de la UD Las Palmas 

és Francisco Javier García Pimien-ta, que ha estat vint anys com a for-

mador al FC Barcelona i compar-teix la idea de joc amb la que s'ha 
format Cruces.El martorellesenc, de 17 anys, ha signat fins al 2026 i jugarà a Di-
visió d’Honor amb el Juvenil A del 

club canari amb companys un any 

més grans.  

d.C.

DENIS CRUCES  A l'Estadi Gran Canària, el passat mes d'agost

FUTBOL  ALS DOS DARRERS MATXS NOMÉS HAN MARCAT DE PENAL

Moltes ocasions i pocs gols 

als partits del CF Mollet UE

MOLLET.  El CF Mollet UE només ha pogut fer entrar la pilota dins 
la xarxa rival en els dos darrers 

partits de pretemporada des dels onze metres. Si bé agafar rodatge 
és més important que els resultats 

numèrics quan falta just un mes 

per a l'estrena de lliga, de moment 

els gols estan costant d'arribar.

Els molletans perdien diumenge 

al camp de la UA Horta (de Prime-ra Catalana) per 2 gols a 1, després 
d'un partit on els rojos van poder dominar en diversos períodes, però el físic els hi va anar en contra: "Por-

ten més dies que nosaltres entre-

nant i es va notar; per físic i joc ens 

van superar", explica l'entrenador 

David Parra. L'únic gol molletà va ser obra de Sergio 'Pellas', de penal 
–també va ser de pena màxima un 

dels gols locals–. D'altra banda, Pe-

llas també va ser dimecres al vespre l'autor de l'únic gol de la victòria a 
domicili contra el CF Ametlla (de Segona Catalana) i també el va fer 
de penal. Parra lamenta, valorant els dos enfrontaments: "Generem 

molt, però la pilota no entra".Diumenge a les 19 h al Germans 
Gonzalvo contra el Cervera i dijous a les 21 al camp de la Molletense 
tindran dues noves oportunitats 

per afinar la punteria.  
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Mar Juárez torna a competir 
a un Europeu després de ser 
operada de càncer: "Volia 
demostrar que es pot lluitar"

ATLETISME  HI VA ASSOLIR UNA SETENA PLAÇA EN LA PROVA DISPUTADA A MUNIC, ALEMANYA

MOLLET. La UFS Mollet prepara la 

nova temporada buscant les prime-

res places i un possible ascens a Pri-

mera Catalana. Per aconseguir-ho, 

el club ha renovat la plantilla amb 

fins a 5 fitxatges i alguna incorpo-

ració des del juvenil. Per reforçar 

l'equip de cara a la 2022-2023, la 

UFS Mollet ha realitzat cinc fitxat-

ges. Entre ells hi ha dos ala pivots: 

Ivan Caballero i Mouslim Benamar. 

Ernesto Ballesteros, entrenador 

del conjunt molletà, explica que Ca-

ballero és un jugador "ràpid, hàbil 
i amb molt gol", mentre que Bena-

mar els aportarà "gran capacitat 
defensiva i joventut".

Un altre dels fitxatges és el por-

ter Joel Coca, que Ballesteros ja va 

entrenar al CFS Palau. Coca ocupa 

una posició que el club molletà 

necessitava reforçar, després de 

dues baixes a la porteria. L'ala Na-

tanel Lozano és el quart fitxatge, 

un jugador jove "amb molta pro-
jecció i un gran desequilibri", 

destaca el tècnic.

L'última incorporació és la del 

pivot Carlos Gutiérrez, un futbolis-

ta que té experiència a les divisions 

més altes del futbol sala espanyol i 

que va arribar a aconseguir un as-

cens a Primera. Ballesteros desta-

ca la seva qualitat per "la sortida 
amb pilota" i la seva "capacitat 
física". A més de reforçar el pri-

mer equip, Gutiérrez també se 

suma a l'equip tècnic del club, com 

a entrenador del Cadet B.

Anar partit a partit
Ballesteros prefereix ser conser-

vador a l'hora de marcar-se objec-

tius. De moment, es marca com a 

prioritat "cohesionar l'equip" i 

aconseguir un bloc que "treballi 

fort defensivament i ofensiva-
ment". L'entrenador explica que 

volen "ser regulars" durant la 

temporada i anar "partit a partit". 

Tot i això, reconeix que els hi agra-

daria "estar a la part alta i tant 
de bo lluitar per l'ascens".

Per arribar preparat, l'equip 

molletà tindrà una pretemporada 

amb partits tots els caps de setma-

na fins al 15 d'octubre, data d'inici 

de la lliga. Fins llavors, el club vi-

atjarà a indrets com Badalona, Sa-

badell o Andorra per preparar la 

temporada entrant. 

La UFS Mollet renova la 
plantilla amb cinc fitxatges 
amb l'objectiu de ser "regulars"

FUTBOL SALA  BALLESTEROS VOL PORTAR L'EQUIP A LA PART ALTA I LLUITAR PER L'ASCENS

MOLLET. L'atleta Mar Juárez va tor-

nar a la competició fa uns dies a l'Eu-

ropeu d'atletisme celebrat a Munic 

(Alemanya). La molletana va acon-

seguir una meritòria setena plaça, 

millorant el seu resultat del 2018, 

després d'haver estat operada d'un 

càncer de tiroides fa només 3 mesos.

L'atleta, formada al CA Montor-

nès i actualment a l'Avinent Man-

resa, afirma estar "molt contenta" 

pel resultat aconseguit: "No m'ho 
esperava per res". Juárez afirma 

que el seu objectiu era acabar i que 

somiava amb "una vuitena posi-
ció, sent molt optimista". L'espor-

tista afrontava aquesta competició 

com un repte més personal: "Volia 
demostrar, a mi mateixa i a tot-
hom, que amb il·lusió i ganes pots 
aconseguir-ho tot".

Durant la cursa, l'esportista afir-

ma que va anar "de menys a més" 

i que en el fons sabia que acabaria la 

prova: "Soc molt tossuda en això".  

Finalment, la molletana va obtenir 

una setena posició que millora la 

vuitena que va assolir l'any 2018.

Incertesa fins a l'últim moment
Les setmanes prèvies no van ser 

fàcils per Mar Juárez. L'esportista 

explica que era conscient que el més 

probable és que no pogués anar a 

l'Europeu, però tot i això, s'ho va 

plantejar com a meta "per demos-
trar que es pot lluitar". En aquest 

sentit, Juárez també ha volgut agrair 

el suport que li han donat la seva fa-

mília i el seu equip en aquestes set-

manes tan difícils.

L'atleta reconeix que va anar a 

l'Europeu amb molt poc rodatge: 

"És la competició amb menys pre-

paració de la meva vida espor-
tiva. Vaig començar a entrenar 
dues setmanes abans". Juárez con-

ta que un mes abans "encara tenia 
molèsties", però que la Federació la 

va convocar i li va deixar la decisió a 

ella i el seu equip. Finalment, la mo-

lletana va decidir participar, amb 

l'aprovació mèdica. 

Amb recuperació per endavant
Tot i haver tornat a la competició, la 

recuperació de Mar Juárez no ha aca-

bat. L'esportista ha de seguir amb el 

tractament per la seva malaltia, un 

fet que és "el més important" per a 

ella ara mateix. Tot i això, la molleta-

na no abandona el seu somni: "Vull 
anar als Jocs Olímpics".

L'esportista també envia un mis-

satge a totes les persones que es 

trobin en una situació semblant a 

rfea

SUPERACIÓ Juárez va millorar el seu resultat del 2018

la seva: "Amb il·lusió i passió es 
pot arribar on es vulgui. L'hem de 
tenir perquè si no perquè vivim, 
és el nostre motor". Juárez també 

afirma que aquesta etapa l'ha servit 

per "donar-li importància a les 
coses i persones que són real-
ment importants".  sergi casanovas

L'equip italià del Prema Racing va guanyar les 4 Hores de les European Le Mans 

Series del Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquesta escuderia aconsegueix el tercer 

triomf de la temporada després de quatre curses disputades i es manté líder absolut 

de la categoria LMP2. D'altra banda, el cap de setmana vinent s'hi celebraran les 24 

hores d'Automobilisme; les entrades (10 €) ja estan disponibles. Foto: miquel rovira

Remuntada del Prema Racing al Circuit

El Club Muntanyenc de Mollet organitza el pròxim dissabte 17 de se-

tembre un curs d'iniciació a la marxa nòrdica, una disciplina que con-

sisteix en caminar impulsant-se amb dos bastons. Durant la sessió, que 

es farà de 9.30 a 12.30 h, un instructor qualificat explicarà la tècnica 

necessària per aconseguir el màxim benefici d'aquest exercici, que se-

gons els experts, activa un 90% de la musculatura.

El Club Muntanyenc organitza 

un curs d'iniciació a la marxa nòrdica

L'equip s'ha reforçat amb 

dos ala pivots, un porter, 

un ala i un pivot amb 

experiència a divisions altes
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MOLLET.  Després d'haver realitzat 
vuit curts, el menorquí Dani Seguí 
–veí de Mollet des de fa dues dèca-
des– vol encarar el 2023 el seu pri-
mer llargmetratge, que portaria per 
nom Un Nadal de merda.

Feia anys que tenia dos guions 
voltant per productores diverses 
però que no acabaven de ser assu-
mits per cap d'elles. Sovint li han 
reconegut que la idea és interessant 
però que és massa arriscada, encara 
més per a algú sense bagatge davant 

dels grans focus. "Quan 

tens un projecte que 

es diu Un Nadal de 

merda, en català i 

amb efectes especi-

als, és un guió ne-

gre, un guió que és 

difícil de produir", 
admet Seguí.

És per això que 
va valorar una 
manera alternati-
va d'executar-lo. 
"Què et sembla-

ria si li donés-

sim un caire 

de còmic per 

evitar haver 

de fer els efec-

tes especials 

tradicionals, i 

els fem de for-

ma digital?". Aquesta proposta 
que li va fer al seu company Eric 
Abad –amb qui formen la produc-
tora As Cinema– farà que tirin en-
davant un treball probablement 
inèdit a l'Estat: un film que combi-
narà imatge real amb còmic. "Als 

actors els hi posarem un filtre 

de còmic, tindran textura de cò-

mic amb quadricromia i frame a

frame repassarem tots els con-

torns", detalla el guionista, direc-
tor i coproductor. D'aquesta ma-
nera, també aprofitaran per fer els 
efectes especials en 2D digital i les 

explosions, la sang o els vòmits que 
hi apareixeran seran dibuixats.

El Nadal català, terrorífic
Algunes de les tradicions catala-
nes del Nadal seran protagonistes 
d'aquesta pel·lícula: el tió, el caga-
ner, el pessebre vivent i l'home dels 
nassos. Són personatges (o activi-
tats) que, amb una mirada diferent, 
poden esdevenir històries de ter-
ror, segons considera el Dani Seguí.

Cadascun d'aquests elements 
serà el protagonista d'un capítol, 
que conjuntament formaran el film. 
El Besòs també hi serà present, ja 

que el detonant dels successos d'Un 

Nadal de merda serà precisament 
l'incendi a Ditecsa (Montornès) i la 
consegüent contaminació del riu i 
dels peixos. Una contaminació ben 
radioactiva en el treball de Seguí.

Rodar sense diners
Aquest projecte, que té previst te-
nir un cost d'uns 300.000 euros, es 
posarà en marxa amb la participa-
ció de les productores As Cinema 
i Chaparra Entertainment, però 
sense una partida pressupostària 
que pugui fer front a les despeses 
plantejades.

Davant d'aquesta complexa 
situació difícil de desencallar, el 
molletà no ha volgut esperar a 
aconseguir una productora que hi 
aporti la part econòmica per posar 
les càmeres a treballar. "No volem 

fer bandera que es pot fer una 

pel·lícula sense diners, perquè 

no és una cosa de la qual n'esti-

gui orgullós", lamenta el director, 
però tampoc volia quedar-se sen-
se el seu film per aquesta qüestió: 
"Volem demostrar que ningú et 

pot negar fer cap projecte i que 

el que s'ha de fer és explotar les 

teves limitacions".
L'objectiu –si no s'hi suma cap 

productora abans de la seva fina-
lització– és assolir el finançament  
un cop el projecte ja estigui realit-
zat, tant amb la venda i distribució, 
com sol·licitant subvenció a TV3, 
perquè tots els que hi hagin partici-
pat acabin cobrant.    SERGIO CARRILLO

CINEMA  EL TIÓ, EL CAGANER, EL PESSEBRE VIVENT I L'HOME DELS NASSOS SERAN ELS PROTAGONISTES DE LA PEL·LÍCULA 'UN NADAL DE MERDA' QUE ES RODARÀ EL 2023

"Aquesta és la història de l'avi, un dels cineastes més importants de Menorca". Així 

arrenca Diari d'un operador cinematogràfic, el darrer curtmetratge de Dani Seguí i, 

curiosament, el seu primer film animat malgrat ser professor d'animació. Seguí ha volgut 

homenatjar l'avi Tiago, qui va ser projeccionista al teatre principal de Maó durant 50 

anys i aviat se'n compliran 25 de la seva mort. La professió la va heretar de casa, ja que el 

seu pare ja projectava cinema mut els anys 20. Amb una història al darrere que recorda 

el clàssic Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, l'avi Tiago va voler ajudar el pare al 

cinema des de ben petit. Alhora, la seva passió pel cinema el va fer col·leccionar més de 

800 programes de mà de les cartelleres del Teatre Principal de Maó i una incalculable pila 

de fotogrames del seu mig segle de feina en actiu. Aquest curt documental d'animació, 

narrat pel nebot del director –Lluís Seguí–, ha estat seleccionat en diversos festivals com 

el FIC-CAT de Roda de Berà, l'Animest de Romania –qualificador als premis Oscar– o el 

K-LIDOSCOPI de Cullera –qualificador als premis Goya–. A més, recentment ha guanyat 

el premi al millor curt documental del FEC Villamayor (Conca). En àmbit baixvallesà, el curt 

també és finalista de la 1a edició del CinemaFost, el festival de curts de Sant Fost.

Un curt sobre l'avi, projeccionista de cinema

Dani Seguí destrossarà l'imaginari 
nadalenc català al seu primer llarg

CULTURA

Mercat de col·leccionistes a MolletGaliot exposa a Santa Perpètua de Mogoda
Com passa els primers diumenges de mes, l'Associació de 
Col·leccionistes de Mollet i Comarca tornarà a organitzar 
aquest diumenge 4 de setembre una  edició del mercadet 
de col·leccionistes i brocanters. Serà a l'avinguda de la 
Llibertat, davant del Mercat Municipal.

Galiot Teatre inaugurava dijous al vespre l'exposició Titelles 

del Món –amb uns 300 exemplars– a la Granja Soldevila de Santa Perpètua de Mogoda, que es podrà visitar �ins 
al 31 d'octubre. Allà mateix, en Jordi Monserdà de Galiot 
representarà diumenge (12 h) l'obra En Bernat el pescador.
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Dídac Calpe participa a la sèrie sobre 

la volta al món d'Elcano i Magallanes
SANTA MARIA DE MARTORELLES.  

L'actor Dídac Calpe, veí de Santa 

Maria de Martorelles, és un dels 

intèrprets de la sèrie Sín Límites

que Amazon va estrenar el passat 

mes de juny sobre la primera vol-

ta al món, d'Elcano i Magallanes. 

Representant Juan de Santander, 

de Cueto, un dels 18 supervivents 

d'aquesta travessia de la qual di-

jous es compliran 500 anys del seu 

punt i final, Calpe ha viscut el pro-

jecte més gran de la seva encara 

jove carrera.

Un dels principals reptes que 

havia d'afrontar era posar-se a la 

pell d'una persona real, en Juan de 

Santander, del municipi càntabre 

de Cueto –avui, barri de la capital–, 

a qui els veïns encara homenat-

gen. "Mai havia fet un personat-
ge real", diu el baixvallesà, alhora 

que recalca que a Cueto han cele-

brat diversos actes en honor al noi 

representat per Calpe.

Pel que fa a les gravacions, Ma-

drid va comptar amb un dels es-

cenaris principals de la sèrie, amb 

la maqueta del vaixell a mida real 

ubicat a IFEMA; però els rodatges 

van fer desplaçar l'actor de Santa 

Maria tant al País Basc, com a Na-

varra, Huelva, Sevilla i fins i tot a la 

República Dominicana. L'oportu-

nitat de viatjar també ha estat un 

dels aspectes que en destaca sobre 

la seva participació a Sin Límites. 

"Mai havia viatjat gaire i l'any 
passat vaig agafar uns 13 o 14 
avions". El film també li ha ser-

vit a Calpe per conèixer molt més 

sobre aquesta expedició, així com 

per fer classes d'espasa, aprendre 

molt vocabulari naval i lluir vestits 

d'època, entre d'altres.

Amb tot, el seu principal apre-

nentatge ha estat l'actoral. "Vaig 
flipar bastant perquè hi havia 
cares molt conegudes com el 
Carlos Cuevas o l'Álvaro Morte", 

diu Calpe, qui destaca el seu vin-

cle amb Morte i el seu personatge, 

Elcano: "És una de les persones 
amb qui més he compartit, per-
què els nostres personatges es-
tan junts durant tota la història, 
i m'ha ensenyat molt".

Al director, evidentment també 

el menciona. "Era en Simon West, 
director de pel·lícules que he vist 
tota la vida a casa com Tomb Rai-

der o Con Air, i estava treballant 
amb ell. I només parlava anglès, 
que imposa més".    SERGIO CARRILLO

SÈRIES  L'ACTOR DE SANTA MARIA DE MARTORELLES ÉS UN DELS INTÈRPRETS DE 'SIN LÍMITES', DISPONIBLE A AMAZON

DÍDAC CALPE  Durant els rodatges a la República Dominicana

'SIN LÍMITES'

ARTS ESCÈNIQUES

Ricard Balada i 
Marina Cueto, al 
pregó del Guspira

SANTA MARIA DE MARTORELLES.  

Aquest divendres al vespre arren-

carà la segona edició del festival 

Guspira –impulsat pel Pau Segalés 

i el consistori– i ho farà amb la pre-

sentació a càrrec de dos veïns del 

municipi protagonistes de l'esde-

veniment. Després del sopar de 

carmanyola que tindrà lloc a partir 

de les 20 h a la pista poliesportiva i 

just abans de la projecció de Salva-

ción, el Ricard Balada –protagonista 

del film– i la Marina Cueto –qui ha 

dissenyat el cartell del Guspira– en 

faran el pregó. Entre dissabte i diu-

menge es podrà gaudir dels xous de 

la companyia Fadunito, la Societat 

Coral la Fló, les colles de gitanes de 

Palautordera, Mataró i Montblanc, 

així com dels concerts de Sandra 

Bautista, Joan Garriga i El Mariatxi 

Galàctic, i de l'obra de Pepe Viyue-

la. Per presenciar els tres darrers 

espectacles s'ha de comprar tiquet 

a Entrapolis (entre 3 i 6 euros). Ara 

per ara, l'Ajuntament de Santa Ma-

ria assegura que la venda d'entrades 

"va a bon ritme", però encara n'hi 

ha de disponibles per a tots tres.  

Low Cost Petrol

N
O
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Tres noves entitats se sumen a La Cultural
MOLLET.  La Cultural es va crear la 

passada primavera sota el nom de 

Coordinadora de Cultura Popular 

de Mollet i formada per set entitats 

fundadores. Amb tot, des del primer 

moment han tingut clar que volien 

créixer i, després de pocs mesos, ja 

han estat tres les associacions mo-

lletanes que s'hi han afegit o estan a 

punt de fer-ho.

AMAM i Tradicions i Costums ja 

són formalment entitats adherides 

a La Cultural, i el Casal Cultural tam-

bé n'ha fet la petició per seguir-los el 

camí. De moment en són tres, però 

no descarten que pugui haver-ne 

d'altres que progressivament tam-

bé abracin el projecte. "A mesura 

que anem agafant credibilitat, su-

poso que anirem eixamplant més 

les entitats adherides", diu el Da-

vid Carbonero, un dels responsables 

de comunicació de La Cultural.

Units per ser més forts
Actualment, La Cultural es troba 

en un procés d'estructuració in-

terna i redactant-ne els estatuts. 

Aquesta organització hauria de 

servir per enfortir el teixit existent 

en un context en què consideren 

que la cultura popular no ha tin-

gut un paper rellevant a la capital 

baixvallesana. "La Cultural neix 

fruit d'una necessitat de fa molts 

anys: que creiem que no es po-

tencia prou la cultura popular 

a Mollet del Vallès", explica en 

Carbonero, qui assegura que seran 

ferms amb la seva fita: "Lluitarem 

perquè la cultura popular de 

Mollet del Vallès sigui millor, hi 

hagi el partit polític que hi hagi".

Davant la sensació que sovint les 

diferents entitats es van debilitant, 

amb la dificultat de trobar noves 

generacions que tirin del carro, 

aquesta unió pot ser ideal per aturar 

les davallades que cadascuna pugui 

tenir: "Individualment ets més 

dèbil i a poc a poc et vas desfent".

Una manera evident de potenci-

ar-se és fent-se d'altaveus mútua-

ment: "Volem atraure més gent 

als actes, i si movem el missatge 

entre totes les entitats de la co-

ordinadora, arribarem a unes 

800 persones", diu l'Asier Ruiz, qui 

també exerceix de portaveu de La 

Cultural.

Per seguir guanyant visibilitat, ja 

d'entrada aquest setembre seran 

presents a la Fira d'Artesans, amb 

un estand informatiu. Aquesta idea 

d'agrupar-se perquè els ciutadans 

puguin saber una mica de cadascu-

na d'elles també la volen desenvolu-

par amb altres accions, com jorna-

des conjuntes obertes al poble per 

fer un tastet de cada associació, o 

recuperant la mostra d'entitats.

La casa d'entitats
Amb tot, disposar d'un local per a 

totes aquestes entitats és el gran ob-

jectiu de La Cultural, una proposta 

que l'Ajuntament ja coneix. De fet, al 

pregó del Quim Masferrer, les colles 

van aprofitar per demanar-lo, i amb 

la insistència de l'humorista, l'al-

caldessa, Mireia Dionisio, va deixar 

anar que "tot és possible". Amb els 

comicis municipals a la cantonada, 

no seria descartable que el govern 

fes una primera passa per aquest 

projecte i segur que serà un punt 

que no mancarà en més d'un pro-

grama electoral.

Sigui com sigui, aquest nou equi-

pament hauria de poder acollir els 

assajos de cada associació sense 

les queixes veïnals que reben ac-

tualment, i haurà d'esdevenir un 

punt de trobada fix obert al poble. 

"Potser arribarà un moment 

que els divendres s'hi facin con-

certs", diu l'Asier Ruiz, mencio-

nant una de les tantes propostes 

que voldrien que s'hi poguessin 

fer allà.    sergio carrillo

TEIXIT CULTURAL  AMAM, TRADICIONS I COSTUMS I EL CASAL CULTURAL S'HAN INCORPORAT COM A ADHERIDES A LA COORDINADORA CULTURAL POPULAR DE MOLLET

El Mollet Music Week celebrat a 

finals de juliol va ser –després de la 

posada en escena de presentació– 

el gran acte que la Coordinadora 

Cultural Popular de Mollet del Vallès 

ha realitzat fins al moment. En 

aquell festival, l'Ajuntament els va 

oferir encarregar-se de les barres 

durant les tres nits de concerts, 

una proposta que els ha servit per 

fer calaix econòmic per a futures 

accions. Amb tot, en el cartell d'aquell 

festival ja hi apareixien dos aspectes: 

el logotip i el nom. La coordinadora 

havia encarregat al dissenyador 

molletà Xavi Clavijo la creació d'un 

logotip. Durant el procés, Clavijo els 

va proposar canviar el nom per un 

de més curt i potent, La Cultural, que 

va ser acceptat per les entitats que 

en formen part. Pel que fa al disseny, 

Clavijo explica que cercava "un logo 

bastant neutre que englobés totes 

les entitats i que tothom s'hi sentís 

identificada", apunta. Amb el nom de 

les set entitats fundadores formant un 

cercle, al centre hi destaca La Cultural 

simulant estar escrita a mà.

XAVI CLAVIJO, 
CREADOR DEL LOGO
I DEL NOU NOM

Disseny

Punk rock amb AMAM
MOLLET. L'Associació de Música 

i Art de Mollet (AMAM) torna a 

programar un nou Directe al Cívic, 

després que –com és habitual– els 

concerts estivals els hagin realit-

zat a la plaça de Catalunya.

En aquest cas, el punk rock serà 

el protagonista de la nit musical, 

i aquest divendres a partir de les 

21.30 h es podrà gaudir de les 

actuacions de les bandes vallesa-nes En Diskordia i Āmnesîa. Les 
entrades són lliures amb taquilla 

inversa i els assistents també po-

dran gaudir d'una zona de bar amb 

"preus excepcionals", segons 

apunta l'entitat organitzadora.

D'altra banda, cal destacar que 

el cartell específic de la nit punk 

rock ha estat dissenyat per Ramön 

Castillo, membre d'AMAM. ĀMNESÎA  Actuen avui a Mollet

ig Āmnesîa (belbluephoto)

Tret de sortida a la festa 

major de Martorelles

MARTORELLES.  Aquest cap de setma-

na arrenquen les activitats prèvies 

a la festa major de Martorelles. Dis-

sabte (12 h) hi haurà a la plaça El·líp-

tica el concurs de paelles organitzat 

per les Colles –la primera prova 

puntuable– i a la nit serà el torn de la 

Joventut Sardanista. A la baixada del 

mercat celebraran el 44è aplec de la 

sardana, amb les cobles Ciutat de Gi-

rona i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. 

A les 21 h començarà la botifarrada 

i a les 22 h engegarà l'aplec. L'ende-

mà, el motor tornarà a ser-ne prota-

gonista: diumenge a partir de les 9 h 

serà la trobada de motos antigues al 

pati de la masia de Carrencà.

D'altra banda, dijous vinent tin-

drà lloc el pregó, a càrrec de l'Asso-

ciació 100 aniversari Rabasa-Derbi. 

A les 18 h serà la rebuda instituci-

onal als pregoners a l'Ajuntament, 

seguida de la cercavila amb Zebrass 

Marching Band fins a Carrencà, on 

a les 19.30 h tindrà lloc el pregó. El 

mateix dia també hi haurà donació 

de sang al Safareig, s'inaugurarà a 

la tarda l'exposició de pintura de 

Xavier Mira al Celler, Planeta Impro 

representarà Impro Music Show a 

l'Envelat a les 20 h i Port Bo clourà el 

dia al pati de Carrencà a partir de les 

22 h amb havaneres i rom cremat, 

organitzat per l'Escola Orfeònica.  

POPULAR ARRENCA DISSABTE AMB EL CONCURS DE PAELLES

ZEBRASS MARCHING BAND  Faran la cercavila del pregó, dijous

z.m.b.

dissabte 3

diumenge 4

divendres 2

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

Nuvolositat abundant tot 

el dia, amb possibilitat de 

ruixats, a primera hora i 

preferentment a la tarda. 

Temperatures estables.

Un altre dia de núvols 

abundants, en aquest cas 

de tipus alt i mitja, que 

estaran amb nosaltres fins 

a mitja tarda, quan el cel 

s'aclarirà.

Sembla que la nuvolositat 

anirà minvant, i el sol avui 

lluirà tot el dia, amb tem-

peratures lleugerament 

més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 25 30ºC 23ºC 28ºC 2 24 km/h SE

DIVENDRES, 26 31ºC 20ºC 29ºC 0,2 27 km/h SSW

DISSABTE, 27 29ºC 22ºC 28ºC 0,4 31 km/h SE

DIUMENGE, 28 32ºC 21ºC 29ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 29 32ºC 21ºC 30ºC Inap. 31 km/h SSW

DIMARTS, 30 33ºC 22ºC 31ºC - 29 km/h ESE

DIMECRES, 31 30ºC 21ºC 22ºC 12,8 53 km/h N

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

TERRORÍFICA 
I ÚNICA. 

T’HO PASSARAS 
DE POR!

Entrades limitades, ja disponibles a

diverparc.marcoibor.com
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