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EN PORTADA

BAR RESTAURANTE

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles 

Reservas:       

    93 579 49 66       

    602 243 973 

www.canraiguer.com

31 de octubre

Ven a disfrutar 
de nuestros menús 
de fin de semana 
y festivos! 

25euros

Cena +Monólogo  
con Gabi Zubizarreta

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

DJ+

infantil11,30 euros

adulto15,95 euros
20 primeros, 
20 segundos, 
pan tostado 

y postre

LLOC D'EXTRACCIÓ  Tres xemeneies extreuen el biogàs a tocar del camp de futbol

MOLLET DEL VALLÈS. El segellament 

de l’antic abocador de Mollet que 

es va clausurar els anys 80, a so-

bre del qual es troba el camp de 

futbol municipal dels Germans 

Gonzalvo, no està resultant un 

bon negoci per a l’Ajuntament. Fa 

gairebé una dècada que s’hi ha de 

dur a terme l’extracció de gasos 

del subsol, unes operacions addi-

cionals al segellament inicial, que �ins ara han suposat un cost de 
més d'un milió d'euros.

A l'estiu, l’Ajuntament va haver 

de renovar el contracte amb una 

empresa especialitzada per fer el 

control del sistema d’extracció de 

gasos i partícules de l’antic aboca-

dor, que es fa a través d'una instal-

lació amb tres xemeneies situades 

al mur del camp 2 del Germans 

Gonzalvo. L’empresa adjudicatà-

ria ha estat Geoambient Consul-

toria Geològica, SL que cobrarà 

72.534,09 € amb IVA per realit-

zar el monitoratge de biogàs, dels 

compostos orgànics volàtils i dels 

nivells de lixiviat/aigua als camps 

de futbol durant tres anys més. 

Els gasos 
de l'antic 
abocador, un 
problema car 
i cronifi cat
L'esvoranc que es va detectar al Germans 

Gonzalvo el 2013 i les seves derivades han 

suposat ja un cost de més d'un milió d'euros 

LAURA ORTIZ

"L'extracció de gas haurà de seguir 
a llarg termini perquè l'abocador 
hi és i no es pot desmantellar"  
■ L'emissió de gasos de l'antic abocador serà un problema que l'Ajuntament de 

Mollet haurà de gestionar a llarg termini. Així ho admet el primer tinent d'Alcaldia, Raúl 

Broto: "L'abocador hi és i no el podem desmantellar. El biogàs seguirà allà i no el 

podem extreure", lamenta. A nivell tècnic, el regidor considera que el més important 

és continuar fent-hi seguiment i avaluacions de control "per detectar qualsevol 

anomalia". En aquest sentit, afegeix que, en el cas que es produïssin anormalitats "es 

poden fer actuacions com habilitar alguna xemeneia addicional o fins i tot accions 

més ambicioses com la impermeabilització d'alguna altra part afectada".

El biogàs és un gas combustible 

format fonamentalment per metà 

que es genera per l'acumulació 

de residus. Segons els experts, el metà en espais oberts di�ícilment 
pot afectar les persones, però jun-

tament amb el diòxid de carboni és 

un dels principals responsables del 

canvi climàtic. 

Mesures de control
L’extracció de gasos continuada al 

turó de l’antic abocador, a cavall 

entre Can Borrell i Plana Lledó, 

és una de les mesures que es van 

haver de prendre després de l’es-

voranc que s’hi va detectar el de-

sembre de 2013 al camp de futbol, que no es va poder reobrir de�ini-tivament �ins al març de 2015.
Després dels primers treballs 

d’urgència, l’abril de 2014, es va 

posar en funcionament un equip 

d’extracció de gasos per tal d’evi-

tar la mobilització del biogàs cap a la super�ície de les instal·lacions 
esportives. Les tasques de manteni-

ment i seguiment de l’extracció en 

continu de biogàs al camp de futbol, 

que entre els anys 2014 i el 2021 ha 

executat l'empresa de consultoria 

mediambiental Esolve, han suposat 

una despesa a les arques munici-

pals d'uns 520.000 euros.

A aquests diners cal sumar el 

cost que va suposar el projecte per 

impermeabilitzar el camp 2 de la instal·lació, una operació, "de�i-
nitiva" segons l'Ajuntament, que 

es va dur a terme el 2018 i que va 

tenir un cost d’uns 385.000 euros, 

una quantitat, però, que va estar en gran part �inançada per la Diputa-
ció de Barcelona, organisme que es 

va encarregar del primer projecte 

de segellament fa uns 20 anys.

Aquests gairebé 900.000 euros 

són costos directes de les operaci-

ons d’extracció de gas, però l’esvo-

ranc de 2013 va provocar, també 

altres despeses, ja que l’incident 

va malmetre els antics vestidors 

del camp de futbol, l’enderroc dels 

quals va tenir un cost aproximat 

de 36.000 euros i la construcció 

dels nous va suposar una inversió 

de 205.000 euros. 

El del camp de futbol no ha es-

tat l'únic inconvenient derivat de 

la presència de l'antic abocador. 

L'ampliació del cementiri també 

es va veure afectada per l'estat del 

subsol i els requeriments que va 

fer l'Agència Catalana de Residus, 

que van provocar un sobrecost 

que es va compensar amb la reta-

llada de nous nínxols.

Gestió de residus
El 1984 deixava de funcionar l’abo-

cador municipal, un espai d’unes 8 

hectàrees de terreny delimitat pel 

camp de futbol de Plana Lledó, l’au-

topista AP-7 i la línia de tren Barce-

lona-Puigcerdà, on, des dels inicis 

dels anys 70 del segle passat, s’hi 

van abocar deixalles de diferent ti-

pologia, principalment residus sò-

lids urbans i de la construcció i, en 

menor mesura, d’origen industrial.El 1987 es tancava de�initiva-
ment l’equipament, i no va ser �ins al 2001 que l'Ajuntament no 
aprovava el projecte de segellat 

“de�initiu” elaborat per la Jun-

ta de Residus de Catalunya de la 

Generalitat. El grup ecologista 

Cànem ja havia presentat una de-

núncia davant la Fiscalia de Medi 

Ambient per l'aparició de lixiviats 

tòxics –residu en forma de líquid– 

provinents dels residus sòlids de 

l'antic abocador i reclamava elimi-

nar-lo amb l'extracció i transport 

de les deixalles a un espai imper-

meabilitzat. ❉ LAURA ORTIZ
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Pas per construir la plaça Anna Bosch

VIA PÚBLICA  L'ESPAI DE 3.700 METRES QUADRATS ES TROBA A LA NOVA ZONA D'HABITATGES EN CONSTRUCCIÓ DE CAN FÀBREGAS HABITATGE

Rodalies gratuït durant tot el 2023 Preu de l'aigua congelat per a l'Ajuntament
El Govern català mantindrà congelada per a l’any vinent la 
tarifa d'abastament en alta de la xarxa Ter Llobregat, que és 
l'aigua que l'empresa pública Aigua Ter-Llobregat (ATL) ven 
als ajuntaments que estan connectats a aquesta gran xarxa 
supramunicipal, entre els quals els del Baix Vallès.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que 
els pressupostos generals de l'Estat per a 2023 inclouen la 
gratuïtat a Rodalies i Mitja Distància. D'aquesta manera, la mesura que està en vigor des del setembre i vencia a finals 
d'aquest any es mantindrà durant tot l'any vinent. 

SOCIETAT

Protocol amb 
Estat i Generalitat 
per promoure 
pisos socials
MOLLET. El Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana (MIT-
MA), la Generalitat de Catalunya i 
l’Arc Metropolità impulsaran con-
juntament la construcció de més 
habitatge de lloguer social o asse-
quible als municipis de l’Arc, entre 
els quals hi ha Mollet del Vallès.

Així s’ha acordat al protocol sig-
nat per la ministra Raquel Sánchez, 
la presidenta de l’Associació de 
Municipis de l’Arc Metropolità i al-
caldessa de Sabadell, Marta Farrés 
i el Secretari d’Habitatge i Inclusió 
Social de la Generalitat, Carles Sala.
L’acord estableix que els ajunta-
ments, en coordinació amb la Gene-
ralitat, posaran a disposició el sòl on 
s'ubicarien les promocions i infor-
maran el Ministeri sobre el cost que 
implica construir els habitatges. El 
MITMA, per la seva part, farà apor-
tacions econòmiques que es con-
cretaran amb convenis posteriors 
vinculats a cada projecte als 9 muni-
cipis que formen l’Arc Metropolità.

Amb el protocol es vol contribuir 
a donar resposta a les necessitats 
actuals en matèria d’habitatge. Se-
gons els estudis del MITMA, l’Arc 
Metropolità és un dels àmbits terri-
torials on existeix un desajust acu-
sat entre l’evolució dels preus de 
l’habitatge i les possibilitats d’acce-
dir-hi, en un context on l’oferta as-
sequible és insuficient per atendre 
la demanda.  

MOLLET DEL VALLÈS. La Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de 
Mollet aprovava dilluns la mo-
dificació de la Fase I del projecte 
d’urbanització de la nova zona 
de Can Fàbregas que permetrà la 
creació de la plaça Anna Bosch, un 
espai amb una superfície de més 
de 3.700 m² que combinarà espais 
verds i lúdics i zones de descans.

La nova plaça es dividirà en dues 
grans zones: una pavimentada i 
una altra paisatgística, "cosa que 

permetrà combinar espais lú-

dics, de descans, esportius i de 

circulació amb un entorn verd 

amb una gran varietat d’espèci-

es vegetals que provocaran un 

gran atractiu visual alhora que 

es potencia la naturalització de 

l’espai", apunten fonts municipals.
L’objectiu general del projecte 

és prioritzar la mobilitat accessi-
ble, els espais verds, la interacció 
social, l’activitat esportiva i el des-
cans i el lleure.

Pel que fa a la zona pavimentada, 
ocuparà la meitat est, i donarà con-
tinuïtat a l’eix de la rambla Pompeu 
Fabra amb l’estació de Mollet – Sant 
Fost. Inclourà zones d’activitats i 
descans com un espai amb sortidors 
d’aigua amb ús lúdic durant l’estiu, 
i ornamental la resta de l’any; un 
espai de jocs infantils proper a les 
fonts; un espai esportiu amb taules 
de ping-pong, i illes de vegetació 
amb arbrat que permetran delimi-
tar els espais i que filtraran la visió 
de les vies del ferrocarril en els lí-
mits de la plaça amb arbres d’alçada.

Pel que fa a la zona paisatgística, 
ocuparà la meitat oest incorporant 
una àmplia varietat de vegetació, 

arbres i arbusts de mida mitjana 
adaptats a les condicions de Mollet 
com xicrandes, arbres de l’amor i 
tipuanes, entre altres. Les illes es-
taran cobertes de vegetació –enta-
pissat tipus prat urbà– i de franges 
de plantes aromàtiques i mediter-
rànies. A la part interior de la pla-
ça, s’inclou un seguit dels anome-
nats salons verds com a espais de 
descans amb bancs enfrontats per 
promoure la interacció social.

Homenatge a Bosch
La creació d’aquesta nova plaça por-
tarà el nom de la primera alcaldes-
sa de Mollet en democràcia, decisió 
que va ser presa per unanimitat al 
Ple del passat mes de març. De fet, 
segons expliquen des de l'Ajunta-
ment, el disseny s’ha treballat amb 
la filla de l’Anna Bosch, Gebra Serra, 

i ha comptat amb aportacions de 
diferents grups municipals. “Amb 

aquesta plaça retem homenatge 

a qui fou la primera alcaldessa 

democràtica de Mollet, l’Anna 

Bosch”, apunta l’alcaldessa, Mire-
ia Dionisio Calé, qui destaca com la 
plaça "amplia els espais de convi-

vència ciutadana amb zones per 

descansar, fer esport, per als in-

fants i refugiar-se de la calor a les 

fonts i zones enjardinades”.
El regidor de Projectes Urbans i 

Obra Pública, Raúl Broto Cervera, 
indica que aquest espai vol esde-
venir un nou refugi de biodiver-
sitat a la ciutat i aassegura que la  
plaça “permetrà incrementar la 

connectivitat en el corredor Ga-

llecs-Besòs, en línia amb l’estra-

tègia d’infraestructura verda 

que impulsem a la ciutat”.  

aj. mollet

IMATGE VIRTUAL La futura plaça combinarà espais pavimentats amb zones cobertes de vegetació amb arbres i arbusts 

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es
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Més fluïdesa a la rotonda 
de la Vinyota amb els 
nous carrils ja operatius

MOLLET DEL VALLÈS. L'obertura dels 
nous carrils de la rotonda de la Vi-
nyota han millorat ostensiblement 
la circulació en aquest punt, que 
patia de retencions i col·lapses de 
trànsit sobretot en hores punta. Fa 
uns dies s'obria el carril que per-
met l'accés directe al nucli urbà de 
Mollet –carrer Can Flequer– dels 
vehicles que provenen de l'autopis-
ta AP-7, sense necessitat d'accedir 
a la rotonda de davant de la botiga 
Decathlon. 

Aquest nou carril segregat se 
suma a l'obertura del carril que 
prové del polígon de Martorelles 

pel pont de l'Aiguabarreig i que 
permet l'accés directe a la C-17 en 
sentit Barcelona.

Aquests dos nous accessos se su-
men a l'ampliació de carrils a la cal-
çada del tram de Can Flequer entre 
les dues rotondes –la de la Vinyota 
i la de davant dels Mossos d'Esqua-
dra–, on s'han eliminat els espais 
d'aparcament en bateria existents, 
una ampliació de carrils que ja es va 
obrir al trànsit al juny i que facilita 
també la sortida d'accés cap a la 
C-17 en direcció Vic. 

D'aquesta manera s'enllestei-
xen les actuacions d'aquesta fase 

d'obres centrada al terme munici-
pal de Mollet i que van començar el 
mes de març.

Pel que fa a Martorelles, conti-
nuen les obres per a la construcció 
d'una nova rotonda per ajudar a pa-
cificar el trànsit a l’entrada del polí-
gon – a la intersecció del carrer de 
la Verneda amb l'extrem del pont 
de l'Aiguabarreig, a l'altura del cir-
cuit de motocròs.

El conjunt de l'obra que està exe-
cutant la Generalitat té un cost de 
prop d'1,7 milions d'euros, i eren 
una llarga reivindicació per des-
congestionar aquest punt. 

MOBILITAT FA UNS DIES S'OBRIA AL TRÀNSIT L'ACCÉS DIRECTE A MOLLET DES DE L'AP-7

Premi al programa 
contra la pobresa 
energètica 
L'Ajuntament de Mollet ha rebut 
un reconeixement de bones pràc-
tiques en l'atenció domiciliària 
pel programa Mollet amb energia 
desenvolupat per lluitar contra la 
pobresa energètica entre les perso-
nes grans. El programa ha avaluat 
uns 90 domicilis, on s'ha procedit si 
calia a instal·lar elements per a una 
millor eficiència energètica. Tam-
bé se'ls assessorat per reduir-ne 
el consum. El guardó l'ha atorgat 
l'Associació Estatal de Directors i 
Gerents en Serveis Socials.

SERVEIS SOCIALS

Retards a Can 
Vila per la crisi de 
subministraments
La crisi de subministrament de 
materials ha fet retardar les obres 
d'instal·lació dels mòduls de l'es-
cola Can Vila. En concret, els ope-
raris esperaven aquesta setmana 
l'arribada del terra del mòdul més 
gran, un espai de 684 metres qua-
drats, on es podran traslladar uns 
45 alumnes un cop estigui opera-
tiu. La previsió és que es col·loqui 
en els propers dies i que es pugui 
usar el mòdul a partir del 13 d'oc-
tubre. La resta hauria d'estar en-
llestit a finals d'aquest mes. 

OBRES

L'obra de la futura 
intermodal de mercaderies 
de la Llagosta començaran 
la setmana vinent
LA LLAGOSTA / BAIX VALLÈS. Les obres 
per construir la futura estació inter-
modal de la Llagosta començaran 
dilluns vinent. Així ho han avançat 
representants de l'empresa Adif a 
l'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, 
durant una reunió celebrada dime-
cres. La plataforma enllaçarà amb 
la Línia d'Alta Velocitat Barcelo-
na-Frontera francesa i es configura 
com una peça clau del transport in-
ternacional de mercaderies. 

La primera fase de les obres té un 
pressupost de 59,6 milions d’euros 
i un període d’execució de 26 me-
sos. L'actuació l'executarà la Unió 
Temporal d’Empreses integrada 
per Sacyr Construcción, Sacyr Neo-
pul i Copcisa i consistirà a adaptar 
la futura estació intermodal de la 
Llagosta als estàndards europeus 
de mercaderies. Així, està previst 
dur a terme actuacions de platafor-
ma, via i electrificació.

L'obra permetrà l'enllaç amb 
la Línia d’Alta Velocitat Barcelo-
na-Frontera francesa i serà una 
peça clau del Corredor del Mediter-
rani. La Llagosta es convertirà així 
en un referent per al tractament de 

trens de mercaderies de longitud 
de 750 metres compatible amb la 
resta de xarxes ferroviàries euro-
pees, connectant-la en ample mixt 
a la línia El Papiol-Mollet i en ample 
estàndard a la xarxa d’alta velocitat 
des de la Bifurcació de Mollet.

Platja de vies i nous accessos
La futura configuració d’aquest 
centre logístic permetrà disposar 
d’una nova platja de vies de recep-
ció/expedició integrada per vies 
paral·leles amb longituds superiors 
a 750 metres. A més, la instal·lació 
estarà formada per un feix de qua-
tre vies per a la càrrega i descàrrega 
d’unitats de transport intermodal 
i una altra via per a la càrrega i la 
descàrrega de mercaderia general.

Està previst remodelar els ac-
cessos a la terminal mitjançant la 
connexió en amplada estàndard 
amb el Corredor del Mediterrani 
des del viaducte de la Línia d’Alta 
Velocitat Barcelona-Frontera fran-
cesa, l’adaptació a l’amplada mixta 
entre la plataforma de La Llagosta 
i la línia El Papiol-Mollet i la conne-
xió sud amb la xarxa de Rodalies. 

INFRAESTRUCTURES PEÇA CLAU DEL CORREDOR MEDITERRANI

A.MIR

NOUS ACCESSOS Els carrils que s'han obert han permès reduir les retencions en les hores punta 
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MOLLET. L'energia, el carisma i 

l'estimació de molta gent cap a 

la Montse Abril es va demostrar 

divendres a La Marineta en l'acte 

que la família va organitzar per ho-

menatjar-la. Més de 200 persones 

s'hi van apropar per participar en 

un sentit homenatge a la matriarca 

de Motos Isern, qui va morir el pas-

sat mes de juliol.

"Ni tan sols nosaltres érem 

conscients de la quantitat de 

gent que l'estimava", explica la 

seva filla Glòria Isern, qui es mos-

tra sorpresa i agraïda per la multi-

tud de gent que s'hi va aplegar.

Nascuda el 1941 a la Vilella Bai-

xa (el Priorat), Montse Abril, filla 

del mestre Joaquim Abril –qui 

dona nom a una de les escoles de 

primària de Sant Fost– va ser un 

dels pilars del negoci de Motos 

Isern, juntament amb el seu home, 

Josep Isern, amb qui van formar 

una parella inseparable.

L'acte es va omplir de gent 

vinguda de Mollet, on van tenir 

l'establiment de venda de moto-

cicletes i on a hores d'ara hi ha el 

Museu Isern, però també de llocs 

i entorns on va deixar empremta 

com Sant Fost o la gent vinculada 

a l'empresa familiar, al Moto Club 

Mollet i al món del motociclisme, 

en què l'Escuderia Isern va ser tot 

un referent.

El record de la família i amics
Durant l'homenatge a Abril, Glòria 

Isern va recordar la trajectòria de 

la mare, que abans de dedicar-se 

al món del motor havia seguit les 

passes del seu pare i havia estudi-

at magisteri, un ofici que va exercir 

durant uns anys a Bagà (el Bergue-

dà) i a Mollet, als Col·legis Nous. 

Precisament, dos exalcaldes de 

la ciutat, Montserrat Tura i Josep 

Monràs, van ser alumnes d'Abril i 

no es van voler perdre l'homenat-

ge a la seva mestra.

De la seva mare la Glòria en des-

tacava l'empenta i el llegat deixat 

en vida: "Va ser un exemple".

També per part de la família el 

seu net Lluís va llegir un escrit de 

Josep Isern, qui va reconèixer el 

paper de la seva dona en l'èxit del 

negoci familiar i a qui sempre ha 

agraït el sacrifici que va fer deixant 

la docència. va agrair l'ajuda per 

"complir els meus somnis".

En l'acte van intervenir l'exal-

calde de Mollet, Josep Monràs i 

Jaume Alguersuari, expilot, perio-

dista i promotor del món del mo-

tor, que van recordar amb emoció 

la figura de la Montse. 

RECONEIXEMENT LA MARINETA VA QUEDAR PETITA PER ACOLLIR L'ACTE DE COMIAT QUE VA APLEGAR MÉS DE 200 ASSISTENTS

DE GOM A GOM El Centre Cultural la Marineta es va omplir divendres per homenatjar a la matriarca de Motos Isern

FAMÍLIA ISERN

Sentit i multitudinari homenatge 
a Montse Abril, de Motos Isern 

MARTORELLES. L'Ajuntament de 

Martorelles constituïa dimarts la 

Taula de treball del projecte Ra-

dars, una iniciativa d'acció comu-

nitària que engega aquesta tardor 

adreçada a la gent gran. La propos-

ta la lidera la Regidoria de Benes-

tar i família i té com a objectiu de-

tectar i prevenir les situacions de 

risc de les persones grans que vi-

uen soles, així com disminuir l'im-

pacte que aquesta solitud pot tenir 

en la qualitat de vida i el benestar 

dels ancians.

La Taula Radars es reunirà peri-

òdicament. Un dels primers punts 

tractats és la captació del volunta-

riat, el qual serà un pilar essencial 

del projecte, ja que participarà en 

les accions de vinculació: "La ma-

nera com ho volem enfocar és 

totalment comunitària i partici-

pativa, per això avui constituïm 

la primera Taula Radars que és 

l'òrgan que decideix quin rumb 

pren el projecte", explicava la 

Cristina Vidal, tècnica referent del 

projecte Radars a Martorelles.

En aquesta mateixa línia també 

es referia la regidora de Benestar 

i família, la Mònica García, qui des-

tacava el caràcter "transversal"

i "participatiu" de la iniciativa. 

Mentre que l'alcalde, Marc Can-

dela, anava un pas més enllà: "A 

Martorelles tenim un futur molt 

proper amb molta gent gran 

que pot quedar en aquest àmbit 

de soledat. El projecte ens ha de 

permetre poder-la ajudar per 

afrontar molt millor aquesta si-

tuació".

Participació de les entitats
En aquesta primera sessió de la 

Taula Radars van participar repre-

sentants de les entitats locals Adis-

mar, AVV Can Sunyer, Casal d'Avis 

La Masia i Can Sunyer, Unión Cul-

tural Andaluza de Martorelles, 

Escola Orfeònica; representants 

de l'Equip d'Atenció Primària de 

l'ambulatori de Martorelles - Sant 

Fost, del Centre de Salut Mental 

de Mollet (CSMA), de l'Hospital de 

Mollet, del Centre de suport a la 

llar, de la Biblioteca, de la Policia 

Local, dels Mossos d'Esquadra i de 

la Creu Roja. 

Primer pas del Radars a 
Martorelles per prevenir 
la solitud no volguda 

GENT GRAN DIMARTS ES VA CONSTITUIR LA TAULA DE TREBALL DE LA INICIATIVA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA

Coincidint amb l'1 d'octubre, el Dia internacional de la Gent Gran, l'Ajuntament 

de Martorelles va celebrar la 80a edició de l'homenatge a la gent gran del 

poble amb un dinar per a totes les persones majors de 75 anys del municipi al 

restaurant Can Piqué de Montcada i Reixac. L'Associació de Comerç i Serveis 

de Martorelles va participar en l'esdeveniment amb un sorteig de productes  i 

l'Ajuntament va oferir una galeta commemorativa de l’acte a tots els assistents 

i un paraigua com a obsequi a totes les persones homenatjades. 

80 anys homenatjant la gent gran

ELS MARTORELLESENCS  VAN CELEBRAR L'ACTE L'1 D'OCTUBRE
AJ. MARTORELLES

L'acte es va omplir de gent
vinguda de Mollet, però
també de llocs i entorns
on va deixar empremta

LLEURE

Inscripcions obertes 
al 'No t'aturis', els 
tallers per a la gent 
gran de Sant Fost

SANT FOST. L'Ajuntament ha obert 

les inscripcions al No t'aturis, el 

programa d'activitats per a la gent 

gran que torna a engegar aques-

ta tardor. El programa s'adreça a 

persones jubilades, pensionistes 

o treballadors en atur majors de 

52 anys. Entre les propostes des-

taquen tallers de memòria, per 

aprendre català, anglès, matemà-

tiques i fins i tot per introduir-se 

en el món del cinema. També hi 

ha activitats més mogudes com els 

balls de saló, un curs de sardanes 

i un altre de sevillanes. El progra-

ma tampoc s'oblida de les noves 

tecnologies i ofereix un taller digi-

tal. Les inscripcions poden fer-se 

fins al dia 15 d'octubre a l'Oficina 

d'Atenció al Ciutadà.  

La psicologia en 
l'atenció precoç

MARTORELLES. El Servei de Psico-

logia infantojuvenil de Martorelles 

ha publica un article sobre el paper 

de la psicologia en l'atenció precoç. 

Al llarg de tot el curs, el Servei de 

Psicologia publicarà diferents arti-

cles destinats a la població de Mar-

torelles. 

SALUT MENTAL 



dv, 7 octubre 2022 9

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
ha tret a concurs públic les obres 
de renovació de la climatització de 
l'Espai Sant Jordi, un equipament 
per a la gent gran a Plana Lledó que 
fa anys que pateix problemes de 
calefacció i ventilació. Les unitats 
de clima es van instal·lar a l'equi-
pament l'any 2004, però, segons 
l’equip de tècnics municipals i tèc-
nics de manteniment, fa almenys 
3 anys que estan sense funciona-
ment, a causa del seu mal estat.

Aquesta setmana, l'Ajuntament 
ha licitat les obres per millorar la 
climatització de l'espai, uns treballs 
que surten amb un pressupost de 
licitació de 142.900 euros (IVA in-
clòs). La durada prevista de l'obra 
un cop s'adjudiqui és d'un mes i mig.

L'any passat, l'Ajuntament ja va 
dur a terme obres per substituir 
la teulada de l’equipament. Es van 
impermeabilitzar les dues cober-
tes per solucionar així el problema 
de goteres. 

Un nou sistema de 

climatització per 

l'Espai Sant Jordi 

de Plana Lledó

EQUIPAMENTS SALUT 

Cicle de tallers per 
aprendre a cuidar 
el cos i la ment

SANT FOST. L'Ajuntament i l'ambu-
latori  engeguen un cicle de tallers 
per aprendre a cuidar el cos i la 
ment. Les jornades  s'emmarquen 
en les activitats programades amb 
motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental que se celebra el pròxim 10 
d'octubre. Els tallers estan adre-
çats a persones adultes majors de 
18 anys i les duen a terme professi-
onals sanitaris a la sala de plens els 
dijous, fins al 27 d'octubre. 

COMENÇA L'ENDERROC DE L'ESTRUCTURA DEL 
QUE HAVIA DE SER EL PALAU DE JUSTÍCIA DE MOLLET
Les màquines han començat els treballs per enderrocar 
l'estructura i els fonaments del que havia de ser el palau 
de justícia de Mollet, un projecte iniciat l'any 2010, amb 
Montserrat Tura com a consellera de Justícia, i que va 
quedar només en la primera fase. L'edifici es va començar 
a construir als terrenys aleshores propietat de l'Incasòl 
amb un projecte que preveia una inversió d'uns 11 milions 
d'euros. Els treballs, però, van quedar aturats i anys després 
el Departament de Justícia optava per la solució definitiva 

amb el trasllat dels jutjats a un edifici a Can Fàbregas, seu 
actual de les instal·lacions judicials.

Ara, i després de més de deu anys amb una estructura 
sense cap funció, el terreny ha estat adquirit per la 
Fundació Sanitària Mollet per construir-hi la futura escola 
universitària d'infermeria, una actuació que es posa en 
marxa després que en el passat Ple municipal de Mollet es 
donés  llum verda al Pla Especial Urbanístic (PEU) del solar 
dels Pinetons. 

l.o.m.
OBRES ALS TERRENYS S'HI CONSTRUIRÀ L'ESCOLA D'INFERMERIA DE LA FUNDACIÓ SANITÀRIA

Tractament contra 
el morrut roig

MARTORELLES. La matinada de di-
vendres 7 d'cotubre, de 04:30h a 
06:30h, estava previst efectuar els 
tractaments fitosanitaris contra el 
morrut roig de les palmeres a dife-
rents zones del municipi. L'actua-
ció s'havia de fer al carrer d'Àngel 
Guimerà, l'avinguda d'en Piera i la 
zona de la Sínia.. 

MEDI AMBIENT 
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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

Vilaret: "L'1-O va ser un dia molt 

especial i mai hi renunciarem"

MOLLET.  La formació Ara Mollet 

ERC va commemorar dissabte al 

matí els 5 anys del referèndum de 

l'1-O amb el visionat del documen-

tal Octubre. El referèndum que va 

canviar un poble, realitzat per Ma-

riona Rabasa en col·laboració amb 

el grup republicà de Mollet.

El documental, de 45 minuts de 

durada, repassa tot el que va passar 

a la ciutat al voltant de la jornada 

de l'1-O, des dels preparatius pre-

vis fins a les reaccions i conseqüèn-

cies, posant especial èmfasi en el 

referèndum del primer d'octubre 

de 2017. La producció compta amb 

diverses imatges i testimonis del 

que va passar als diversos punts de 

votació que hi va haver a la ciutat.

La candidata a l'alcaldia d'Ara 

Mollet ERC, Marta Vilaret, desta-

cava la importància que va tenir la 

jornada: "L'1 d'octubre va ser un 
dia molt especial i mai hi renun-
ciarem. El referèndum va crear 
uns vincles que encara mante-
nim quan ho recordem".

La política també afirmava que 

estan "molt orgullosos" del docu-

mental, ja que va ser una idea "que 
va sorgir abans del referèndum 
i recull també els dies abans i 
després". Vilaret considerava que 

POLÍTICA  ARA MOLLET ERC RECORDAVA DISSABTE L'1-O AMB EL DOCUMENTAL 'OCTUBRE. EL REFERÈNDUM QUE VA CANVIAR UN POBLE'

el cinquè aniversari era un bon mo-

ment per tornar a veure el documen-

tal, perquè és "un número rodó" i 
ja no és "un record tan fresc".

D'altra banda, Vilaret reconeixia 

que després de cinc anys les expec-

tatives que tenien "no s'han com-
plert" i que el moviment indepen-

dentista "s'ha quedat encallat". 

Per això, la candidata republicana té 

clar el que han de fer: "La nostra fei-
na a la ciutat és convèncer a tot-
hom, tant partidaris com detrac-
tors, que la millor via és votant. És 
fonamental a una ciutat de l'àrea 
metropolitana com és Mollet".

Reivindicació de la gent gran
L'1 d'octubre també és el Dia In-

ternacional de la Gent Gran i amb 

aquest motiu Ara Mollet també va 

deixar un espai a aquest grup. Ra-

mon Pagès, membre de la Comissió 

Permanent del Consell de la Gent 

Gran del Vallès Oriental, va ser l'en-

carregat de llegir un manifest on 

demanava que "es recuperi i faci 
present la gent gran" i se'ls hi do-

nin "més recursos i atenció". El del 

Consell de Gent Gran va fer diverses 

reivindicacions com "més personal 
a la medicina" i "saber perquè ha 
passat la pandèmia, on ha mort 
tanta gent".    SERGI CASANOVAS

S.C.

ESPAI MOLLETÀ Una quinzena de persones van commemorar els 5 anys del referèndum a la seu d'Ara Mollet ERC

Josep Torrecillas, 
al consell estatal 
de la gent gran

MOLLET. El polític molletà Josep Tor-

recillas, de Mollet en Comú, ha estat 

elegit membre de la Permanent del 

Consejo Estatal de Personas Mayo-

res, organisme consultiu que depèn 

de l’IMSERSO inscrit al Ministeri de 

Drets Socials del Govern d’Espanya 

en representació del Consell de la 

Gent Gran de Catalunya. La seva 

presència en l’Executiva del Consell 

de la Gent Gran de Catalunya és en 

representació de la Federació de 

Pensionistes i Jubilats de CCOO.  

Engega el procés per 
fer un POUM alternatiu

MOLLET.  Aquest dissabte (10 h) el 

Casal Cultural acollirà la primera 

sessió del procés participatiu per 

elaborar un POUM alternatiu de 

Mollet. Impulsat per la Federació 

d'Associacions Veïnals de Mollet 

(FAAV), l'acte, centrat en la sani-

tat, comptarà amb la participació 

de la doctora Marta Carreres i el 

portaveu de la Plataforma en De-

fensa de la Sanitat a Mollet i al Baix 

Vallès, Antonio López.  

Andreu Monzó, actual jutge 

de pau, serà el cap de llista 

de Junts per Martorelles
MARTORELLES.   Junts per Martorelles busca-

rà tornar a obtenir una representació al con-

sistori que van perdre als comicis del 2019 i 

ho farà amb Andreu Monzó com a cap de llis-

ta. D'aquesta manera, Monzó es presentarà 

per quarta vegada a l'Alcaldia del poble. Les 

anteriors candidatures van ser en les tres 

primeres eleccions després de la restitució 

de la democràcia, el 1979, el 1983 i el 1987, 

amb Independents per Martorelles. "Durant 
aquests anys vaig ser al govern amb un 
pacte primer amb el PSUC, i seguint amb 
ICV, i van ser anys en què vam fer molta 
feina, doncs estava quasi tot per fer", re-

corda Monzó, qui també té paraules pel que 

ve d'ara endavant: "En aquesta nova etapa 
tinc la voluntat, les ganes i la força per 
treballar pels meus conciutadans i millo-
rar tot allò que és millorable".

En aquest sentit, el nou candidat de Junts 

reivindica que "sempre" ha estat compro-

mès amb el servei a la societat, i, de fet, ac-

tualment és el Jutge de Pau titular de Marto-

relles, càrrec que ostenta des del 2013 i que 

deixa aquesta setmana "per incompatibi-

litat", segons explica.

Monzó és agent d’assegurances amb ofi-

cina a Martorelles, així com coordinador de 

l'ANC de Martorelles i Santa Maria de Mar-

torelles.  

AQUESTA SETMANA DEIXARÀ EL CÀRREC DE JUTGE DE PAU "PER INCOMPATIBILITAT"

A.M.

ANDREU MONZÓ
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Els armaris medicalitzats 

arriben a més serveis de 

l'Hospital i el Sociosanitari
MOLLET.  La Fundació Sanitària Mo-
llet (FSM) ha estès el projecte dels 
armaris automatitzats per dispen-
sar medicació a gran part dels ser-
veis de l'Hospital i el Sociosanitari. 
Els bons resultats aconseguits des 
que ara fa un any es van instal·lar a 
la Unitat de Crítics han portat la di-
recció a habilitar-los a altres serveis.

Els nous armaris automatitzats de 
medicació substitueixen els antics 
carros de dispensació de medica-
ment i, segons fonts de la FSM, han 
permès reduir el temps de gestió del 
medicament per part d'infermeria 
un 84% i per part dels tècnics de far-
màcia un 58%, permetent dedicar 
aquest temps a l’atenció dels paci-
ents.

Així mateix, el nou sistema aug-
menta la seguretat en la dispen-
sació de medicació i permet un alt 
control dels estocs i les caducitats i 
l’accés a la medicació les 24 hores i 

els 365 dies de l'any des dels punts 
d'atenció. “En global, el projecte 

ha aconseguit una alta satisfac-

ció: el 99% de les infermeres han 

confirmat que no voldrien tornar 

al sistema anterior”, explica Alber-
to Serrano, director de Sistemes de 
la Fundació Sanitària Mollet.

Actualment la Fundació Sanitària 
Mollet ja ha col·locat armaris auto-
matitzats a totes les unitats d’hospi-
talització de l’Hospital de Mollet i de 
l’Hospital Sociosanitari, a la Unitat 

de Crítics, a l’Àrea Quirúrgica i s’està 
treballant per col·locar-los al servei 
d’Urgències.

Amb aquest projecte, la FSM ha 
estat guardonada amb el Premio 
Buenas Prácticas en Gestión en la 
categoria de sanitat, que atorga 
anualment el Club Excelencia en 
Gestión, amb l'objectiu d'identificar 
pràctiques en gestió que siguin tras-
lladables a altres organitzacions, 
per fomentar l’intercanvi i l’apre-
nentatge.  

SANITAT  EL PROJECTE HA ACONSEGUIT UN PREMI ATORGAT PEL CLUB EXCEL·LÈNCIA EN GESTIÓ

La Fundació Sanitària Mollet ha estat guardonada com a Millor Hospital en Urgèn-

cies en la categoria d’hospital públic de referència en la quarta edició dels Premios 

BSH - Best Spanish Hospital Awards durant la cerimònia d’entrega de premis cele-

brada a Bilbao dijous passat. L’FSM ha estat també segona finalista en la categoria 

hospital públic de referència en Processos Quirúrgics i Processos no Quirúrgics.

El servei d'urgències, premiat

Mobilització a Madrid 
amb presència local

MOLLET. Vuit membres de la Plata-
forma en defensa de la sanitat pú-
blica del Baix Vallès/Marea Blanca 
participaran el proper dissabte 15 
d'octubre en una mobilització a 
Madrid. La manifestació serà per 
exigir la revalorització de les pen-
sions d'acord amb l'IPC acumulat 
i una pensió mínima del 60% del 
salari mitjà, i per defensar una sa-
nitat 100% pública.  

La 10a Jornada de 

Lactància Materna, 

presencial

MOLLET. L'Hospital Universitari de 
Mollet va acollir dijous la desena 
edició de la Jornada de Lactància 
Materna i el lliurament de premis 
del 10è Concurs Fotogràfic de Lac-
tància Materna, amb una assistèn-
cia de més de 40 persones. Sota el 
lema 'Donem suport a la lactància', 
la jornada pretén seguir fomentant 
la lactància materna gràcies als 
múltiples beneficis físics i emocio-
nals per a la mare i el nadó i oferir 
tot el suport i acompanyament que 
les mares puguin necessitar.  

MOLLET DEL VALLÈS

27/09 Juan Selva Guasch 89 anys

27/09 Rosa Vargas Garcia 90 anys

28/09 Pilar Gámiz Giménez 85 anys

28/09 Eduardo López Cano 83 anys

29/09 Maria Torrents Cariteu 91 anys

01/10 Miguel Juan Xarau Segura 81 anys

01/10 José Luis García Sanz 54 anys

02/10 Mª del Carmen Delgado del Olmo 82 anys

02/10 María Carmen Cacao Garcia 87 anys

03/10 Eugenio Pérez Expósito 73 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

28/09 José Bancells Llonch 85 anys

MARTORELLES

28/09 José Gómez Vázquez 81 anys

LA LLAGOSTA

01/10 Carmen Fernández Pina 88 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

02/10 Juan Sánchez Navarro 74 anys

SENTMENAT

27/09 Cristóbal Luque Ropero 91 anys

SABADELL

30/09 Manuel Polonio Tapia 80 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

'Trencant bucles', al 
Celler de Carrencà

MARTORELLES.  El Celler de Carren-
cà acollirà dimarts de 18 h a 19.35 
h la segona sessió del taller d'en-
trenament en benestar emocional. 
Sota el nom de trencant bucles, es 
tractarà sobre les rutines en la ges-
tió de pensaments.  
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El misteri àrtic del molletà Jacint Pérez Pericas (I)

A

Quan fa un temps vaig començar a investigar sobre la participa-

ció de soldats catalans a la batalla de Narvik, Noruega, que es va 

produir entre l'abril i el maig de 1940, no vaig poder imaginar que 

em trobaria amb el rastre d'un molletà que va participar i va per-

dre la vida en aquest conflicte de la Segona Guerra Mundial. El nom 
d'aquest molletà era només una anotació a peu de pàgina de la his-

toriografia local, un més entre tants exiliats del que es desconeixia 

el seu destí en acabar la Guerra Civil: Jacint Pérez Pericas. Després 
de gairebé dos anys d'investigació, he pogut reconstruir una part 

de la seva història, plena encara d'interrogants. He pogut, per fi, vi-
sitar la ciutat de Narvik i recórrer els llocs que ara fa poc més de 82 

anys van ser els escenaris bèl·lics on Jacint va viure els seus darrers 
dies. He pogut identificar, amb raonable exactitud, el lloc i les cir-

cumstàncies de la seva mort. La seva tomba a Narvik, si la té, potser 

no existeix; cap làpida duu el seu nom, però potser, amb una peti-
ta possibilitat, és probable que sigui l'única tomba sense nom del 

cementiri militar. És possible que la família no sàpiga res de la sort 
del seu parent, que només sigui un record borrós i llunyà, gairebé 

mític, per a la família. Només per això, per donar-los la possibilitat 
de saber-ne què va ser d'ell, ja paga la pena aquesta feina que ara 

publica SomMollet i que podreu llegir en tres edicions del diari.

INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

RAMON   

RENEDO 

YANGUAS

CARTA DEL JACINT Font: Memórica. Secretaria de Relaciones Exteriores. Dirección General 

del Acervo Histórico Diplomático. Govern de Mèxic

Narvik, una petita ciutat al Cer-
cle Polar Àrtic noruec, s’arriba 
fàcilment per avió des d’Oslo. 
L’aeroport d’Evenes és a 60 km 

per carretera i un bus connecta amb la ciu-
tat en un còmode trajecte. Narvik és una 
bona destinació turística pels mateixos 
noruecs i molts estrangers que desitgen fer 
esports de muntanya a les seves immenses 
serralades, o per visitar les Illes Loforten 
o com a lloc on gaudir de les aurores bo-
reals, freqüents a partir de la tardor. Però 
hem vingut a una altra cosa. Hem vingut a 
trobar una tomba i al molletà Jacint Pérez 
Pericas que és enterrat allà després de mo-
rir en una de les primeres batalles de la II 
Guerra Mundial, el 28 de maig de 1940. 
Una tomba que ha esperat pacientment 82 
anys per començar a explicar la seva histò-
ria plena d’enigmes.

El primer misteri que envolta la persona 
del Jacint Pérez Pericas és la data exacta 
del seu naixement. Els escassos documents 
i referències que es conserven d’ell conte-
nen fins a quatre dates diferents. Sabem que 
va néixer a Mollet del Vallès l’any 1916. La 
Dolors Gonzàlez i l'Olga Sànchez, eficaces 
responsables de l’Arxiu Històric Municipal, 
han identificat vàries dates de naixement: el 
28/06/1916; 19/06/1916 i fins i tot, només 
l’any 1915, mentre que a un document mili-
tar francès consta 17/09/1916. I també ens 
han proporcionat altres dades igualment 
importants. Sabem que els seus pares eren 
en Gabriel Pérez Oltra i Rosa Pericas Este-
ve, originaris d’Oliva, una petita població del 
País Valencià. Jacint tenia dues germanes, 
Rosa, cinc anys major que ell i també nascu-
da a Oliva, i la petita Mercè, onze anys més 
jove i nascuda a Mollet, com el seu germà.

La Dolors i l'Olga també han pogut loca-
litzar al cens que la família va viure una 
temporada al carrer Ausiàs Marc, 29 –l’ac-
tual carrer de Can Filosa–, i després al car-
rer Serafí Pitarra, 26. I poca cosa més sa-
bem de la seva infantesa o joventut. Jacint 
era jornaler, com son pare, i treballava on 
podia en diferents oficis i empreses: oca-
sionalment a la Pelleria, com la seva ger-
mana Rosa, o de peó. No consta que sabés 
llegir o escriure i pel que sabem, tampoc 
no era un jove significat políticament a 

aquells anys convulsos. Ni rastre del seu 
nom a partits o sindicats durant la Segona 
República. No podem, per tant, esbrinar 
què pensava ni els ideals d’en Jacint. Era, 
simplement, un jove anònim més.

Com van viure la Guerra Civil ell i la seva 
família? Aquest és el segon misteri que en-
volta en Jacint. No apareix en els quadres 
d’allistament obligatori de 1936. Sabem 
que, per edat, pertanyia a la lleva de 1937 
que va ser mobilitzada a l’abril d’aquell 
mateix any. Si Jacint va ser cridat a files 
en aquesta data o no, ho ignorem doncs 
no hi ha cap document que ho acrediti. Va 
incorporar-se com a reemplaç de l’Exèrcit 
Popular o havia marxat abans amb les pri-
meres columnes de voluntaris? O pel con-
trari va marxar a França, com molts altres, 
per evitar participar en una guerra cruel? 
No ho podem assegurar.

Mentre recorrem Narvik sota el cel net, 
brillant i fresc de setembre, repassem 
mentalment totes les possibilitats. És tam-
bé probable que una malaltia o lesió tem-
poral fos la causa de no ser declarat apte 
pel servei. Això explicaria la seva absència 
del llistat de reclutament. En tot cas, si 
va acudir amb la seva lleva hi ha moltes 
possibilitats que acabés dins alguna unitat 
dins la 45 Divisió, com la majoria d’aquells 

nous reemplaços, a temps de participar 
en les batalles de Terol, Ebre, Segre i la 
posterior desfeta del front de Catalunya. 
Tota una experiència de supervivència en 
condicions extremes que segurament van 
condicionar el seu futur. Havent sobrevis-
cut podem suposar que va seguir els seus 

camarades en “La Retirada”, aquell èxode 
de 400.000 civils i soldats republicans cap 
a Franca a principis de 1939.

Hem sol·licitat al Centro Documental 
de la Memoria Histórica de Madrid l’ex-
pedient militar de Jacint, però encara es-
perem resposta. La recerca històrica, com 
el periodisme, requereix una bona dosi de 
paciència. Tampoc no hem trobat rastre 
d’ell a les bases de dades actualment dis-
ponibles dels camps de concentració fran-
cesos. Potser apareixen en un futur, ja que 
encara són incompletes.

Però hem trobat una probable pista als 

arxius del govern mexicà. A una carta ma-
nuscrita en un paper quadriculat, amb dada 
del dos de maig de 1939, una persona amb el 
nom de Jacinto Perez escriu a l’ambaixador 
mexicà a París demanant emigrar a aquest 
país degut a la seva condició de refugiat. 
Amb una lletra insegura i plena de catalanis-
mes, el signant assegura que no vol tornar a 
Espanya. Reprodueixo un fragment:

“Soy de oficio campesino y creo podría 

ser util mi trabajo en el desenvolvimiento  

(sic) de la Nación. Si toma en considera-

ción mi demanda como así deseo ruegole 

(sic) me facilite el cuestionarios (sic) cor-

respondientes para dos familias.”

La carta s’envia des de "Aubin", i possi-
blement el signant es referia molt proba-
blement a la població d'Aubin, localitat 
francesa de l’Occitània. Què hi feia allà en 
Jacint, tan lluny dels campaments de re-
fugiats habilitats pel govern francès per 
concentrar l’allau de refugiats de la Guerra 
Civil, si és que és el mateix Jacint Pérez de 
Mollet? Formava part d’una de les Compa-
nyies de Treballadors Estrangers creades 
per fer servir els homes en edat militar com 
a treballadors forçats? Recordo que, segons 
els indicis, no en sabia llegir ni escriure. Va 
demanar algú que l’escrigués per ell? Havia 
après a escriure en les escoles improvisa-
des del front entre batalla i batalla?  Va de-
manar un salconduit per ell i la seva germa-
na gran, ja casada? Tercer misteri.

Sigui com sigui, el seu fantasmagòric 
rastre hauria desaparegut aquí si no fos 
per una quasi desapercebuda referència 
als arxius de la Legió Estrangera Francesa, 
que transcrivim:

Perez CASINTO (Sic) Mort el 28.5.1940 

(Nervick (sic) Noruega). Nascut el 

17.09.1916 a Mollet (Espanya).  Militar. 

Unitat: 13 DBLE.

Malgrat l’errada del militar encarregat 
que el va registrar, és clar que es tracta del 
nostre Jacint. Vam buscar ràpidament la llis-
ta de soldats enterrats al cementiri francès 
de Narvik. Allà apareixen els noms d’altres 
catalans morts a aquesta batalla, però no el 
de Jacint. Per què? A la resta de cementiris 
francesos tampoc no apareix. Quart misteri.

Però, què fan enterrats a Noruega els 
cossos dels republicans catalans i espa-
nyols morts a una de les primeres batalles 
de la Segona Guerra Mundial? Per aquesta 
pregunta, però, sí que tenim respostes. De-
manem els lectors una mica de paciència.

Hauria nascut el 1916, fill d'en

 Gabriel Pérez i  la Rosa Pericas,

 originaris d'Oliva i tenia dues

 germanes. Van viure als carrers

d'Ausias Marc i Serafí Pitarra
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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

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

CONSULTORI

El supòsit de fet és el següent: el 
conveni col·lectiu d’una empresa 
de call center estableix un plus 
extrasalarial de transport per 
cada dia de treball efectiu per a 
aquells treballadors que comen-
cin o fi nalitzin la seva jornada a 
partir de les 24:00 hores i fi ns a 
les 06.00 hores.

Al no abonar-se aquest comple-
ment al personal en situació de 
teletreball va sorgir el conflicte. 

El Tribunal Suprem (Sentència 
517/2022, d’1 de juny) ve a as-
senyalar que no s’ha acreditat 
cap indici que permeti reconèixer 
com a salarial aquest plus, ja que 

la raó de ser es troba en les di-
ferents freqüències del transport 
públic, per la qual cosa desesti-
ma la pretensió del sindicat. 

Quan el conveni col·lectiu regula 
el plus de transport, assenyala el 
Tribunal, no està instaurant un 
segon plus de nocturnitat que 
retribueixi el perjudici del treball 
realitzat en hores nocturnes, sinó 
que el seu motiu és un altre. 

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Els tele-treballadors 
i el plus de transport
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Frenada dels EROs a la comarcaCan Gomà escenari dels Premis eines 2022
A l'agost hi va haver una frenada important 
de la xifra d’EROs al Vallès Oriental. Es van 
registrar només 2 expedients de regulació 
que afecten a una quinzena de persones, una 
xifra més baixa que els mesos anteriors.

La Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social, adscrita al Centre 
d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social de la UAB, 
donarà a conèixer el pròxim 9 de novembre al Teatre Can Gomà, 
els guanyadors dels Premis eines 2022 als millors projectes de 
transformació social d’àmbit general, d’àmbit vallesà i d’àmbit local. 

ECONOMIA

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com

El restaurant Beumala torna a obrir 
portes a Mollet amb nou propietari
MOLLET. Després de quatre anys 
tancat, l'històric restaurant Beu-
mala ha tornat a obrir les seves 
portes a la ciutat. Ho ha fet de la mà 
d'un nou propietari, amb un equip 
renovat i amb una nova aposta 
gastronòmica.

Qui està al capdavant del negoci 
és l'Ivan Jurado, nascut a Mollet i 
exjugador del Mollet Hoquei Club 
i la seva parella, l'Eva García. Els 
restauradors també regenten un 
altre restaurant a Corró d'Amunt, 
Les Pinedes de Corró, que va apujar 
la persiana el març del 2020, just 
quinze dies abans del confinament 
per la Covid-19. Un negoci que con-
tinuaran dirigint en compaginació 
amb aquesta nova aposta. "Volí-

em créixer, complicar-nos una 

mica més la vida i tafanejant va 

sortir l'oportunitat d'aquest lo-

cal i ens va agradar", explica amb 
un to sorneguer el nou propietari 
qui afegeix que la seva voluntat és 
continuar "l'essència i l'esperit"

de l'antic Beumala. 
És per aquest motiu que van 

decidir mantenir el nom de l'his-
tòric restaurant amb un petit afe-
gitó: "Al ser un lloc emblemàtic 

de Mollet jo crec que sempre es 

dirà Beumala. El que nosaltres 

regentem a les Franqueses es 

diu les Pinedes de Corró i aquest 

li hem posat el nostre nom, Pine-

des, i el cognom Beumala". 

També el seu logotip guarda un 
record a l'antic establiment i man-
té part de les rodones de la seva 
imatge corporativa.

Plats de cullera i de mercat
Així mateix, la seva oferta gastro-
nòmica vol acostar-se al llegat que 
van deixar els Beumala: "Tenim el 

llistó molt alt, però ho intenta-

rem", comenta Jurado. 
En aquest sentit, el restaurant, 

que va obrir portes el passat 22 
de setembre, aposta per oferir una 
cuina tradicional, mediterrània, de 
mercat i basada en el producte de 

qualitat: "Volem treballar plats 

molt de xup-xup. La nostra idea 

és que vinguis a dinar i trobis 

l'efecte wow, que vegis que el 

plat s'ha cuinat amb 'carinyo'", 

comenta el propietari del Pinedes 
Beumala que compta amb una sala 
amb taules per a una seixantena de 
comensals.

Propostes per als dijous
El restaurant que obre de dimarts 
a diumenge –dimarts, dimecres 

i diumenge només al migdia i la 
resta de setmana migdia i ves-
pre–, també es planteja oferir 
noves propostes a la seva oferta. 
Així, els dijous, per donar-se a 
conèixer,  preveu obrir a la tarda, 
a partir de les 19 h, perquè la gent 
pugui fer un beure i tastar alguns 
platets per compartir després de 
la feina. 

El restaurador qui recorda que 

havia estat client dels Beumala en 
diverses ocasions quan era obert, 
té clara la seva aposta per la ciutat: 
"Volem fer-nos un lloc a Mollet. 

Jo em sento molt lligat aquí, per-

què la meva infantesa i la meva 

adolescència les vaig viure en 

aquesta ciutat. Estic molt arre-

lat a Mollet i el fet de tornar i 

regentar aquest establiment em 

feia molta il·lusió". ANNA MIR

GASTRONOMIA UN MOLLETÀ S'HA POSAT AL CAPDAVANT DEL NEGOCI QUE VA APUJAR LA PERSIANA EL PASSAT 22 DE SETEMBRE

IVAN JURADO El propietari del Pinedes Beumala a la sala del seu nou restaurant

ANNA MIR

OCUPACIÓ

Gairebé un 
centenar d'aturats 
menys respecte al 
mes passat
BAIX VALLÈS. El conjunt dels mu-
nicipis baixvallesans han tancat 
el mes de setembre amb 6.356 
persones desocupades, un 1,38% 
menys que el mes d'agost passat. 
Un descens que també s'ha donat 
interanualment i de forma més 
acusada (-6,45%). Així, respecte a 
fa un any, el territori té gairebé mig 
miler de persones menys apunta-
des a les files de l'atur. Per munici-
pis, a Sant Fost, la caiguda respecte 
al mes anterior ha estat del 5,06% 
amb 338 persones sense feina i una 
taxa d'atur del 8,86%. A Parets, el 
descens respecte al mes passat ha 
estat més baix (- 3,69%), amb 836 
persones desocupades i una taxa 
d'atur del 9,30%. A Mollet, l'atur 
ha caigut un 0,99% i la ciutat tan-
cava el mes de setembre amb 2.797 
persones sense feina i una taxa 
d'atur de l'11,14%; a Martorelles 
el descens respecte al mes d'agost 
ha estat de l'1,69%, té 236 perso-
nes desocupades i una taxa d'atur 
del 10,64%; a la Llagosta l'atur ha 
descendit respecte al mes d'agost 
un 0,92% amb 756 persones atu-
rades i un 12,24% de taxa d'atur i a 
Montornès la xifra d'aturats ha cai-
gut un 0,63% respecte al setembre 
amb 949 persones aturades i una 
taxa d'atur del 12,17%. Mentre que 
pel que fa a Montmeló  i a Santa Ma-
ria l'atur ha registrat un increment 
respecte a l'agost (0,25% i 14,29% 
respectivament). 

"Em sento molt arrelat a 
Mollet i això de tornar i 

regentar aquest restaurant
em feia molta il·lusió"
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El Fora Estoc bat récords de visitants
El Fora Estoc va celebrar dissabte passat a Mollet una edició d'èxit. 
"Podem dir que ha estat un dels millors Fora Estoc que hem fet mai", diu 
Lluís Farré, d'Adhec qui va organitzar la fira juntament amb l'Ajuntament. 
Segons Farré, molta gent va omplir els carrers del centre de la ciutat per 
visitar i comprar en la cinquantena de parades que van exposar productes.

adhec

COMERÇ  HI VAN EXPOSAR UNA CINQUANTENA DE PARADES 

La Taula Vallès Oriental Avança 
fixa les línies estratègiques per 
a la comarca més enllà del 2025

MONTORNÈS. L'Espai Cultural 

Montbarri de Montornès va aco-

llir dimarts al matí el plenari de 

la Taula Vallès Oriental Avança 

(TVOA), el primer que s'ha cele-

brat de forma presencial després 

de la pandèmia i l'últim del man-

dat. Un plenari que va servir per 

fer balanç de les actuacions dutes 

a terme a la comarca amb el Pla de 

Reactivació Econòmica i Social en-

degat el juliol del 2020 a causa de 

la Covid, així com per definir les lí-

nies estratègiques del Pla Estratè-

gic de desenvolupament econòmic 

i l'Ocupació per als pròxims anys.

"Avui som aquí al plenari de la 

TVOA, per rendir comptes i per 

establir objectius de com volem 

continuar en els pròxims anys. 

Hi hagi qui hi hagi en el govern 

del Consell Comarcal a partir 

de l'any vinent, hi ha uns plans 

que es basen en el diàleg social, 

en la concertació territorial, en 

el diàleg entre sindicats, patro-

nal i administració pública que 

han de continuar endavant, que 

estan resultant exitosos i que, 

per tant, no els volem abando-

nar", exposava el vicepresident i 

conseller de Promoció Econòmica 

i Estudis del Consell Comarcal, Jor-

di Manils.

Segons Manils, tot i que també 

treballen a curt termini per do-

LABORAL LA TVOA VA CELEBRAR A MONTORNÈS EL SEU PRIMER PLE PRESENCIAL POSTPANDÈMIA

DARRER PLE Els representants de la TVOA a Montornès, dimarts al matí 

consell comarcal

Més de 2.300 persones 
al Benvinguts a Pagès

BAIX VALLÈS. Un total de 2.355 

persones van visitar el passat cap 

de setmana les cinc explotacions 

agràries i l’activitat complemen-

tària del Vallès Oriental que van 

participar a la jornada Benvinguts 

a Pagès, que a la comarca coordina 

el Consell Comarcal. Les explotaci-

ons van rebre moltes més visites 

de les que estaven registrades, 

però els productors i producto-

res van fer un esforç i van atendre 

a totes les persones que s’hi van 

apropar.

Al Baix Vallès, també va partici-

par l'espai rural de Gallecs que va 

exhaurir les entades de la jornada 

en la qual els visitants van poder 

visitar el molí de farina ecològi-

ca i la granja de gallines L'ou de 

Gallecs. També es va fer un taller 

familiar de galetes a càrrec de Ga-

llecs Dolç i un taller demostratiu 

per aprendre a cuinar amb l'espel-

ta i les hortalises de Gallecs. 

A tot Catalunya més de 34.000 

persones van participar d'aquesta 

experiència. 

AGRICULTURA GALLECS VA EXHAURIR TOTES LES ENTRADES

AL CAMP Participants de l'edició del Benvinguts a Pagès que es va fer a Gallecs

espai rural gallecs

Torna Uiqui Vallès amb noves 
rutes de turisme de proximitat
Durant el mes de setembre s’han 

començat a emetre els diferents 

capítols de la nova temporada de 

Uiqui Vallès, un programa copro-

duït per les dues televisions de la 

comarca -VOTV i Vallès Visió- i el 

Consell Comarcal per promoure el 

turisme al territori a través de la 

divulgació del patrimoni i l’apel·la-

ció al seu ús cultural. El programa 

consta de 10 capítols amb propos-

tes de sortides de proximitat per 

fer el cap de setmana i fomentar el 

turisme local. 

TURISME EL PROGRAMA EL COPRODUEIX VALLÈS VISIÓ I VOTV

nar resposta immediata a la ciu-

tadania, des de la TOVA tenen la 

mirada posada en el 2025 i més 

enllà: "Tenim un pla estratègic 

que finalitza el 2025, el qual 

vam haver de modificar per la 

pandèmia amb un Pla de Reac-

tivació Econòmica i Social que 

ja hem desenvolupat pràcti-

cament del tot, i ara ens estem 

conjurant perquè aquests con-

sensos i el treball ampli que es-

tem fent vagi més enllà del 2025 

i tinguem un projecte seriós i ri-

gorós per a la nostra comarca", 

afegia.

Reactivació econòmica
En el transcurs del ple es va fer 

repàs de 33 actuacions de desen-

volupament econòmic local que es 

duen a terme a la comarca, entre 

les quals el pla específic per a la in-

dústria química. El plenari també 

va mostrar la seva satisfacció per 

la implementació del Pla de Reac-

tivació Econòmica i Social del Va-

llès Oriental, del qual s’ha executat 

el 99% de les actuacions, un Pla 

que constava de 12 línies d'acció, 

entre les quals destaquen la crea-

ció d’un Marketplace, el Consell de 

la FP i l'Ocupació comarcal, el pro-

jecte TTT en la cadena de valor de 

l’alimentació o el Pla d’Automoció.

També es va decidir posar en 

marxa dos nous grups de treball: el 

de mobilitat i el de marca territori-

al, que s’afegeixen als ja existents 

de polígons d’activitat econòmica, 

formació/ocupació, empresa, tu-

risme i productes de la terra. 
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
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Tot i la seva discreció, les tres xemeneies per extreure gasos que es troben 

a tocar del camp de futbol Germans Gonzalvo són una prova palpable del 

passat d'aquells terrenys, que van acollir l'abocador municipal de residus. 

Vuit hectàrees que durant anys van acumular deixalles i residus de tot tipus 

en una instal·lació que es va acabar clausurant a principis dels anys 80. El 

tancament i segellat va permetre la restauració i recuperació de la superfície 

però els residus acumulats al subsòl han provocat algun que altre ensurt, el 

més important l'esvoranc de 2013 al camp de futbol. 

La gestió dels riscos dels abocadors és complexa i sovint fins que no 

succeeixen incidents com el del Germans Gonzalvo la ciutadania no pren 

consciència de l'existència d'aquests i dels problemes que se'n poden derivar. 

La generació de biogasos, especialment metà i CO2, dos dels principals 

causants del canvi climàtic, és una d'aquestes derivades, que en el cas de 

Mollet, a més, s'ha traduït en uns costos econòmics importants. 

Les societats desenvolupades tenen intrínseca la fabricació constant 

de productes i un consum desmesurat i moltes vegades innecessari que 

comporta tones i tones de deixalles. En un context de canvi climàtic, avançar 

cap a la minimització de residus, la reutilització i el consum responsable 

són accions necessàries en la vida quotidiana però també a gran escala o 

acabarem convertint el planeta en un gran abocador.    

L'ABOCADOR I LES SEVES DERIVADES

Editorial

l nom de Mollet ha estat vinculat al 

desenvolupament de la indústria 

de les dues rodes, tant de bicicle-

tes com de ciclomotors, Bicicletes 

Rabasa (1922) i Derbi (acrònim de DERivat 

de BIcicleta) Nacional Motor, SA (1949) n’han 

estat clars exponents durant molts anys.

Quan la bicicleta va esdevenir un mitjà de 

transport quotidià, també va donar lloc a què 

famílies molletanes tinguessin tallers, així, a 

més de Rabasa, famílies com Isern, Solà, Ba-

solí, Filbà, Escuín o Enrich van crear activitat 

econòmica al voltant de la bicicleta. Poc a poc, 

primer el ciclomotor i després el cotxe van fer 

perdre aquest paper de vehicle principal per 

a la mobilitat quotidiana de petit recorregut.

En l’actualitat Rabasa Cycle continua fent 

bicicletes a Mollet, ara més urbanes, com la 

“nova” i, també, més artesanals; continuen 

havent-hi establiments de reparació i ven-

da com Esports Escuín, Bicicletes Carreres, 

perquè l’ús social i esportiu de la bicicleta 

ha perdurat, a la nostra ciutat de mans d’en-

titats esportives com el club ciclista Mollet 

(1928), el club ciclista Plana Lladó (1980), 

i més recentment per entitats en defensa de 

l’ús de la bicicleta com Mollet Pedala.

Per tant, la bicicleta torna a ser molt vigent 

a les nostres vides i n'augmenten de mane-

ra continuada els diferents usos: urbans, de 

lleure i turístics. Ara bé, els governs de la ciu-

tat fa anys que han deixat de creure-hi i afa-

vorir-ne l'ús, per això cal celebrar l’aprovació 

del Pla Director de la Bicicleta i Junts Mollet 

hi ha presentat al·legacions per millorar-lo, 

perquè hi ha molta feina que s’ha deixat de 

fer. Avui només el 0,2% dels desplaçaments 

interns es fan en bicicleta i no és d’estranyar 

si tenim en compte les infraestructures de 

què disposem: carrils bici a la calçada (0,24 

quilòmetres), carril bici en vorera (4 quilò-

metres) i pista bici (0,52 quilòmetres); un to-

La bicicleta, tornar a les arrels
tal de 4,68 quilòmetres que es caracteritzen 

per la manca de continuïtat, intermitències, 

aïllament i en general una manca de criteri a 

l'hora de vertebrar aquesta xarxa. Qualsevol 

ciutat del nostre entorn disposa d’una xarxa 

de carrils bici molt per sobre de Mollet i les 

ciutats que hi creuen estan molt lluny: Sant 

Cugat 42 km i Vic 54,2 km.

Necessitem vertebrar una xarxa operativa 

de carrils bici que ens permeti comunicar la 

ciutat d’Est a Oest i de Sud a Nord, necessitem 

aparcaments segurs a tots els barris, al costat 

de les estacions de tren, de bus, a les escoles 

i als equipaments esportius, necessitem con-

nexions intermunicipals per afavorir la mo-

bilitat interurbana, i sobretot necessitem que 

totes aquestes actuacions es mantinguin de 

manera adequada, perquè l’estat de la xarxa 

de carrils bici, la manca d’aparcaments segurs 

ens deixen un panorama desolador.

La bicicleta s’electrifica i ens pot permetre 

augmentar el rang de 10 km, que considera 

el Pla Director de la Bicicleta, per als despla-

çaments quotidians, tots els usos socials de 

la bicicleta creixen i malgrat la desídia dels 

governs socialistes per afavorir-ne l'ús, hem 

de donar-hi resposta efectiva i continuada, a 

Junts Mollet hi estem disposats.

Cal escoltar, incentivar i impulsar les ini-

ciatives socials destinades a afavorir l’ús de 

la bicicleta. A tall d’exemple, la iniciativa del 

Bicibus que Mollet Pedala ha posat en marxa 

aquest any, com una prova pilot, a l’Escola de 

Can Besora; ja funciona amb èxit a munici-

pis com Cardedeu, la Garriga i Granollers. Cal 

donar-la conèixer, estendre-la i integrar-la 

dins de les actuacions que impulsen la co-

munitat educativa de Mollet.

A Junts Mollet creiem en la cultura de la bi-

cicleta i volem anar més enllà dels 17,67 km 

de xarxa ciclable que preveu el Pla Director. 

La mobilitat sostenible implica tornar a fer 

protagonista a la bicicleta, demana tornar a 

implicar a la comunitat en un Mollet millor, 

més respirable, més saludable, més segur, 

més respectuós amb els vehicles que formen 

part d’aquesta mobilitat. Hi estem treballant 

perquè està en el nostre ADN i encara és pre-

sent a la nostra comunitat.

E

CARME 
OLARIA

Junts per Catalunya a Mollet

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Doncs no. Definitivament, el Parc 
de les Pruneres no seria el que 
cataloguen ridículament com a 
'Rufugi climàtic'... Uns arbres, 
home, que tampoc és tan difícil...

Ferran Badell @FerranBadell Mollet Feminista @MolletFeminista

Solidaritat amb les dones que lluiten 
dia a dia a l'Iran per la llibertat de les 
dones. Perquè el patriarcat només caurà si 
l’enderroquem entre totes.

Claror de maig sobre el riu

que s’estira; corrent avall

se’n van els pensaments

i els interrogants sense resposta.

Talla la solitud un ànec blanc

indiferent i altiu.

M’emmirallo en el riu

-l’amic de tantes hores,

de tantes hores silencioses-

i sé que m’escolta.

Imma D'Espona

Del seu llibre Instants
XXII Premi de Poesia Mn. Narcís 
Saguer 2006
Associació Cultural Vallgorguina

M'
EL RIU

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

emmirallo en el riu” ens diu 

la poeta d’una llarga tra-

jectòria en el riu de la vida 

quan amb 77 anys la seva 

qualitat artística la portava 

a demostrar la seva excel·lència poètica. “I 

sé que m’escolta” perquè el riu és la nostra 

vida. La llum no falta mai, sempre acom-

panya encara que els nostres pensaments 

sembli que ens abandonen. Però la seva 

resposta és arribar al seu destí, el mar de la 

felicitat. Pel camí de la vida passem pel cos-

tat de veritats, ànecs blancs, que encara que 

ens ignorin, no entorpeixen el nostre pas, 

perquè allò important és viure en plenitud. 

No puc  deixar de pensar en el riu emmi-

rallant-m’hi perquè és la vida. Encara que 

sembli sense sentit el seu silenci fa el mira-

cle de saber escoltar i entendre perquè som 

riu, quina raó tenen les hores, aigua avall. 

Aprendre a viure, ser riu i desembocar en 

el mar de la felicitat. Ser sense futur no té 

sentit. La poesia quan és poesia no enganya.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al correu electrònic
niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art triarà aquells poemes a publicar en aquest espai
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es d'Unidas Podemos 

seguim treballant per 

una “reforma fiscal es-

tructural” que equilibra 

la balança fiscal i ens homologui a 

altres països europeus. Aquests dies 

hem aconseguit un acord amb el nos-

tre soci de Govern i hem aconseguit 

convèncer el PSOE que cal que grans 

empreses, grans fortunes i grans ac-

cionistes comencin a pagar els im-

postos que els corresponen.

Aquest acord ens permet redistri-

buir la riquesa i garantir serveis pú-

blics de qualitat (Sanitat, Educació, 

Dependència, polítiques públiques 

de cures i conciliació, etc.).

Era inconcebible que les grans em-

preses i les grans fortunes, que han 

avant la repressió con-

tra el dret a l’avorta-

ment als EUA i arreu del 

món, Esquerra Unida i 

Alternativa de Mollet ens adherim 

a la convocatòria internacional en 

defensa del dret al propi cos per al 

proper 28 de setembre, Dia Inter-

nacional per la Despenalització de 

l’Avortament.

En moltes parts del món s'estan 

portant a terme decisions polí-

tiques que menyscaben el dret a 

avortar lliurement, especialment 

hi ha retrocessos en aquest dret als 

EUA davant l'ofensiva conservado-

ra i de la ultradreta governant en 

molts estats.

Des del nostre espai polític sem-

pre hem defensat aquest dret, que 

no és obligatori sinó opcional. 

L’avortament ha de ser un dret i no 

un delicte. Per això, donem suport 

a la Campanya pel Dret a l’Avor-

tament Lliure i Gratuït i estem en 

contra de la seva repressió i a favor 

de que es reconegui el dret de les 

dones a decidir sobre el seu propi 

cos i s'inclogui com una prestació 

sanitària normalitzada, amb regu-

lació de l'objecció de consciència 

Acord per un sistema fiscal més just

Prou manipulació de la dreta i l’església 
reaccionària contra els drets de les dones

D

D

NÚRIA 
MUÑOZ

Candidata 
de Podem Mollet

MÍRIAM 
SAMPERE

LLINÀS
Membre d'Esquerra 

Unida i Alternativa 
de Mollet

L’expert responL’expert respon

Des d’ara i fins a finals 
d’aquest any es publicaran 
les Bases de les convoca-
tòries de places en el marc 
del procés d’estabilització de 
l’ocupació temporal a l’Ad-
ministració. És important 
conèixer quins són els nos-
tres drets i com actuar si no 
estem d’acord amb la regula-
ció d’aquestes bases o amb 
la valoració que es pugui fer 
dels mèrits aportats. 

L’Estat espanyol està obligat 
per Europa a reduir la taxa 
de temporalitat al sec-
tor públic per sota del 8% 
abans de la finalització de 
2024. És per aquesta raó que 
el Govern espanyol ha hagut 
d’impulsar un important pro-
cés d’estabilització que afecta 
el conjunt de les administra-
cions públiques i que suposa-
rà iniciar de forma imminent 
un gran volum de processos 
de selecció per tal de donar 
cobertura definitiva a les pla-
ces fins ara ocupades en situ-
ació d’abús de temporalitat, 
ja fora mitjançant la figura de 
funcionaris interins o a tra-
vés de personal laboral amb 
nomenaments temporals.

A hores d’ara ja han estat 
anunciades totes les places 
que es convocaran  i mica 
en mica es van publicant les 
Bases de les convocatòries. 
És en aquestes Bases on es 
comunica quins són els re-
quisits que han de satisfer 
les persones que vulguin 
participar dels processos de 
selecció i, especialment, com 
es realitzarà la valoració de 
mèrits. Una qüestió, aquesta 
darrera, d’especial rellevàn-
cia i que acostuma a ser ob-
jecte de negociació per part 
de l’Administració convocant 
amb els sindicats. 

L’ocupació de qualsevol plaça 
a l’Administració ha de com-

plir escrupolosament amb els 

principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat i, per tant, el con-
tingut de les convocatòries 
i els requisits exigits han de 
ser coherents amb la volun-
tat que sigui la persona més 
adient i qualificada qui acabi 
ocupant-la. I això, malaura-
dament, no sempre és així.  
Si considerem que les bases 
del procés de selecció no són 
les adequades o estem en 
desacord amb els requisits o 
criteris de valoració podem 
impugnar la convocatòria.

Tot i això es disposa d’un 
temps limitat: 1 mes per 
presentar recurs administra-
tiu a comptar de la data de 
publicació de la convocatò-
ria; 2 mesos per interposar 
recurs judicial a comptar de 
la data de publicació de la 
convocatòria. Alguns motius 
per impugnar són: percen-
tatges de valoració desequili-
brats en algunes parts, man-
ca de valoració d’alguns dels 
mèrits, etc.

Per altra banda, si conside-
rem que la valoració que es 
fa dels mèrits no és l’ade-
quada o que hi ha errors, 
com ara deixar de compu-
tar formació que ha estat 
acreditada o que es facin 
valoracions significativament 
diferents dels mèrits apor-
tats per diferents candidats 
o candidates també és pos-
sible presentar recurs per 
tal de reclamar una correcta 
valoració dels mèrits. Con-
cretament, disposarem d’un 
mes per presentar un recurs 
d’alçada. 

Des de l’àrea de Dret Admi-
nistratiu de Col·lectiu Ronda 
us podem ajudar i assessorar 
en tot aquest procés. 

Ens podeu trucar al 
93 609 12 01 
o escriure un correu a 
estabilitzacio@cronda.coop

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Impugnar convocatòries 
de places a l’Administració

vist incrementada la seva riquesa 

durant una segona crisi (primer la 

pandèmia i ara la guerra d'Ucraïna) 

passin sense aportar ni un euro més.

Aquest impost acaba amb els re-

gals fiscals del PP als multimilionaris. 

No té cap sentit que pagui menys qui 

viu de rendes que qui s'aixeca cada 

matí per anar a treballar.

El nostre model és oposat al del PP, 

que rebaixa impostos als més rics a 

costa de degradar i precaritzar els 

serveis públics. Això fa que l'accés a 

drets bàsics com la salut, l'educació 

o l'habitatge depengui del compte 

corrent de cadascú de nosaltres. El 

model de la dreta és el del “campi qui 

pugui”, el nostre és afrontar junts i 

amb justícia social les dificultats.

L'IRPF es rebaixarà per a les ren-

des més baixes. Les famílies amb 

ingressos mitjans i baixos tindran 

més renda disponible en un context 

de dificultats econòmiques, cosa que 

els ajudarà a arribar a final de mes.

A més, posem fi a la discriminació 

i la injustícia que patien les dones, 

especialment les més precàries, re-

baixant del 10% al 4% l'IVA als pro-

ductes d'higiene femenina. S'elimina, 

per tant, la taxa estada.

Són en conseqüència una sèrie de 

mesures que ajudaran qui més ho 

necessita i un resultat de l'esforç que 

estem fent des de les institucions per 

ajudar els més necessitats.

del personal sanitari i que se'ls 

hi doni formació professional en 

aquesta matèria.

El masclisme es manifesta de mol-

tes maneres i impedir aquest dret 

n’és un més i molt greu perquè per 

molt que li neguis a una dona avor-

tar, no ho deixarà de fer, i en canvi, 

el que provoca és que ho farà en 

condicions clandestines, sense ga-

ranties sanitàries. 

També volem aprofitar aquest 

escrit per a denunciar la gestació 

subrogada, que en països com a 

Ucraïna tracten a les dones com 

a animals de granges paridores. 

Moltes d’elles ho fan per sobreviu-

re doncs es troben al llindar de la 

pobresa. 

En la maternitat subrogada s’ex-

plota el cos de la dona i es conver-

teixen el nadons en un producte. 

Tot hi haver un moviment a favor 

de legislar aquesta pràctica, l’al-

truisme i la generositat de les do-

nes gestants no evita la mercantilit-

zació, el tràfic i les granges de dones 

comprant embarassos a la carta. En 

tot cas, el patriarcat sempre posa a 

debat el cos de les dones per la seva 

capacitat reproductora i no pel dret 

de les dones com a ciutadanes de 

ple dret.

D'altra banda condemnem l'as-

sassinat a l’Iran d'una dona per no 

portar el hiyab ben posat. El hiyab 

és un vel que cobreix el cap i el pit 

que les dones musulmanes que 

usen en presència de persones que 

no siguin de la família immediata. 

A més, en sentit més ampli, el hiyab 

és un codi de vestimenta femenina 

islàmica que estableix que s'ha de 

cobrir la major part del cos i que a la 

pràctica es manifesta amb diferents 

tipus de peces, segons zones i èpo-

ques com un símbol de modèstia i 

privadesa.                                                                                                                         

Aquesta mort, s’emmarca enmig 

de creixents denúncies d'actes re-

pressius de la policia de la moral 

iraniana contra les dones. Conegu-

des també com a "Patrulles d'ori-

entació", recorren els carrers per 

"vetllar" que totes les dones com-

pleixen els preceptes marcats arran 

de la revolució islàmica de 1979.                                                                    

Nosaltres defensem que el règim 

dels aiatol·làs han de propiciar 

la lliure voluntat de les dones de 

portar el vel o no. Per això saludem 

l'incipient moviment contra aques-

ta obligació.

Per últim instem a l'Ajuntament 

de Mollet, una vegada més, que doni 

suport a aquests moviments, doncs 

per a això diem que Mollet és una 

ciutat feminista i antipatriarcal.

Per molt que li neguis a una

dona l'avortament, no ho

deixarà de fer, però ho farà

en condicions clandestines

sense garanties sanitàries

El nostre model és oposat al

del PP, que rebaixa impostos

als més rics a costa de 

degradar i precaritzar els

serveis públics
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Nova edició de La Cursa de ParetsLa Copa Derbi Variant arriba a Martorelles
La Cursa de Parets torna aquest diumenge. La 

16a edició de la prova comptarà amb els dos 

recorreguts habituals de 5 i 10 km, pel nucli 

urbà i per Gallecs. La jornada començarà a les 9 

h a les Pistes Municipals d'Atletisme.

Els actes del Centenari Rabasa-Derbi continuen aquest diumenge, 

amb la cursa de la Copa Derbi Variant a Martorelles. El circuit de 

motocròs acollirà una resistència de tres hores de motos de la marca 

baixvallesana. La jornada començarà a les 9 h amb els entrenaments. 

La cursa tindrà el seu inici a les 10 h i acabarà a les 13 h.

COMENÇA EL SEGON ANY A LEB PLATA 
A CASA CONTRA EL BRIASOL CB SALOU
n La LEB Plata torna al Plana Lledó aquest dissabte. El Recanvis Gaudí Mollet 

inicia la lliga davant el Briasol CB Salou, un equip que ja han vist jugar a la Lliga 

Catalana. Els de Josep Maria Marsà comencen el segon any a la categoria amb 

el mateix objectiu que el primer: "la salvació", tal com detalla el tècnic. L'equip 

molletà no es confia davant el Salou, tal com explica el jugador Carles Marzo: 

"Tot i que acaben de pujar és un equip que competeix bé, com hem vist a 
la Lliga Catalana". L'entrenador Josep Maria Marsà es mostra en la mateixa 

línia, destacant com els salouencs "han guanyat fàcilment el Prat", un partit que 

els de Mollet els "va costar molt". El tècnic explica que aniran a per la victòria 

per "demostrar que al Plana Lledó costarà guanyar". El partit entre el Recanvis 

Gaudí Mollet i el Briasol CB Salou es disputarà aquest dissabte a les 19 h.

El Recanvis Gaudí Mollet 

perd la Lliga Catalana a la 

final contra el CB Cornellà
MOLLET. La Lliga Catalana LEB Pla-

ta que es va disputar el passat cap 

de setmana al pavelló Plana Lledó 

va acabar amb el triomf del CB Cor-

nellà, que va superar el Recanvis 

Gaudí Mollet a la final per 93-77. El 

tercer lloc de la competició va ser-

pel CB Salou, que va guanyar al CB 

Prat per 77-73 al partit per l'últim 

calaix del podi.

El Recanvis Gaudí Mollet va arri-

bar a la final superant el dissabte al 

CB Prat a la semifinal per un ajus-

tat 83-81. L'altre costat del quadre 

va veure al CB Cornellà superar 

clarament al CB Salou (83-59).

Ja a la final, un inici demolidor 

del Cornellà va decidir el partit 

decisiu. Els del Baix Llobregat van 

sortir amb un ritme i efectivitat im-

parables pels de Mollet, i van aca-

bar el primer quart amb un parcial 

de 33-14 pels cornellanencs.

El Recanvis Gaudí Mollet va reac-

cionar i igualar forces al segon perí-

ode, quan va arribar a emportar-se 

el parcial (17-19). Els dos últims 

períodes van caure un per cada 

BÀSQUET | LEB Plata  L'EQUIP LOCAL VA SUPERAR A LA SEMIFINAL EL CB PRAT PER 83-81, PERÒ VA CAURE AL PARTIT DEFINITU CONTRA EL CB CORNELLÀ PER 93-77

A UN PAS Els de Mollet van arribar a la final, però no van poder amb el Cornellà

n. meléndez

el Cornellà és "un equip fet per 

pujar" i el Mollet "per salvar-se". 

Marsà també valorava que els dos 

partits seguits els han passat fac-

tura perquè no tenen "una planti-

lla de tant nivell com per afron-

tar dos partits tan exigents".

D'altra banda, l'entrenador del 

campió CB Cornellà, Mateo Rubio, 

destacava la resistència del seu 

equip: "Hem aguantat bé. Ells han 

millorat als últims quarts, però 

hem aguantat". El tècnic visitant 

afirmava que, tot i la diferència de 

punts, el joc va estar "igualat".

Valoració "excel·lent"
Aquest ha estat el primer cop que 

Mollet organitza la Lliga Catalana 

LEB Plata. El regidor d'Esports 

Josep Monràs feia balanç: "El CB 

Mollet ha tingut una organitza-

ció excel·lent. La ciutat i el club 

sempre estan amb els braços 

oberts a organitzar aquest tipus 

de competicions".  s. casanovas

costat (23-19 i 20-25), amb el Cor-

nellà mantenint el gran avantatge 

aconseguit als primers minuts fins 

al marcador final de 93-77.

D'aquesta manera, el CB Corne-

llà revalida el títol de Lliga Cata-

lana LEB Plata que ja va guanyar 

l'any passat, també davant el Re-

canvis Gaudí Mollet. Els molletans 

sumen el seu segon subcampionat 

consecutiu a la competició, aquest 

cop però amb més feina al darrere.

Un primer quart decisiu
En les valoracions del partit, Jo-

sep Maria Marsà, entrenador del 

Recanvis Gaudí Mollet, reconeixia 

que la clau van ser els primers mi-

nuts: "Ells han sortit molt forts i 

ens han obert molta escletxa. A 

partir de llavors hem estat tot 

el partit per darrere". El tècnic 

considerava que la diferència de 

plantilla s'havia fet visible, ja que 

"El Cornellà ha sortit molt
fort i ens ha obert molta

escletxa. No hem acabat
d'entrar al partit"
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El Memorial Pelegrí Pi torna 

i aplega 200 participants

MOLLET. El Memorial Pelegrí Pi 

de ciclisme va tornar diumenge 

passat després de dos anys d'ab-

sència i ho va fer amb uns 200 

participants. La jornada del CC 

Plana Lladó també va servir per 

homenatjar els ciclistes Melcior 

Mauri, Juan Cariñena i Juan Carlos 

Cariñena, que van rebre un reco-

neixement.

La marxa cicloturista va comp-

tar amb dos recorreguts: el de 

Granera (94 km) i el de Gallifa (80 

km), tots dos amb inici a les 8 h als 

voltants del pavelló Riera Seca.

Miguel Mestres i Mar Alsina van 

ser els guanyadors de la cursa en 

categoria masculina i femenina, 

respectivament. La prova va ser 

puntuable per la Xallenge Catalana 

de Mitja Distància.

Germán Viejo, president del CC 

Plana Lladó, fa una bona valoració 

del Memorial: "Després de dos 

anys és positiva. No vam tenir 

cap accident ni incidència greu, 

només petites coses". El dirigent 

explica que, com és habitual, els ci-

clistes van optar majoritàriament 

pel recorregut de 94 km, deixant 

al curt "amb la meitat de partici-

pants respecte al llarg".

Sobre l'homenatge als tres ci-

clistes, Viejo afirma que "va anar 

bé" i els homenatjats "van quedar 

encantats". El president decla-

ra també que l'acte va servir de 

"punt de retrobament de ciclis-

tes i companys que feia dècades 

que no coincidien".  s. casanovas

CICLISME  MIGUEL MESTRES I MAR ALSINA VAN GUANYAR LA MARXA DEL CC PLANA LLADÓ

RETORN DE LA MARXA El memorial no es va poder celebrar els dos últims anys

daniel meumann

Jordi i Núria García 
lluiten al Mundial Infantil
MOLLET. Els lluitadors Jordi i Núria 

García han participat aquesta set-

mana al Mundial WAKO Infantil 

de kickboxing. La competició, que 

s'ha disputat a Venècia (Itàlia), 

va arrencar el passat diumenge 

amb la cerimònia d'obertura i s'ha 

allargat durant tota la setmana.

Jordi García ha competit a dues 

categories, light contact i kick light 

per a menys de 37 kg, però no ha 

pogut passar de primera ronda en 

cap de les dues. Núria García parti-

cipa en les mateixes dues modali-

tats, però en categoria per a menys 

de 46 kg. En el seu cas, ha arribat a 

quarts de final de la modalitat light 

contact.

Jordi García va tenir un paper re-

llevant a la cerimònia inaugural, ja 

que va ser un dels abanderats de la 

delegació espanyola. 

KICKBOXING  JORDI VA SER UN DELS ABANDERATS D'ESPANYA

AMB LA SELECCIÓ Els molletans van ser seleccionats per la delegació espanyola

actitud boxing crew

SANT FOST / PARETS. El CP Sant Fost 

i el CP Parets han estat els clubs 

baixvallesans més exitosos a les 

finals de la Copa Catalana i la Copa 

Federació.

El Club Patí Sant Fost s'ha penjat 

quatre medalles. Lorena Aranda 

va aconseguir la primera posició 

al nivell 3 cadet de la Copa Catalu-

nya. A la Copa Federació, Andrea 

Comendador va assolir l'altre or 

al nivell 4 juvenil, mentre que Olga 

Ortiz i Merche Martínez es van 

penjar dos bronzes al nivell 6 in-

fantil i a l'1 aleví respectivament. 

El balanç és prou bo, ja que l'enti-

tat de Sant Fost comptava amb un 

total de sis patinadores a les copes.

El CP Parets va ser el club 

baixvallesà més exitós, amb 

cinc medalles a la Copa Catalunya 

i una a la Copa Federació. Aina 

Vegas, Mariona Cera, Dídac Seda-

no, Abril Pérez i Paula Matas van 

aconseguir cinc ors a les diverses 

categories de la copa catalana. Ma-

ria Barroso va tancar el palmarès 

paretà amb una tercera posició a la 

Copa Federació.  

Deu podis baixvallesans 
a les finals de les Copes 
Catalunya i Federació

PATINATGE ARTÍSTIC  EL CP SANT FOST ES PENJA QUATRE MEDALLES I EL CP PARETS N'OBTÉ SIS

Jornada solidària contra 

el càncer al Mercat Vell
MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

celebrarà aquest diumenge la se-

gona edició del Torneig contra el 

càncer. La competició arrencarà 

a les 10 h al Mercat Vell i recptarà 

diners per la lluita contra aquesta 

malaltia de l'Associació Espanyola 

contra el Càncer (AECC).

El torneig solidari del club mo-

lletà torna després de l'èxit de la 

primera edició, que va reunir fins 

a 65 participants. Aquest any la 

inscripció té un cost de 10 € i tota 

la recaptació serà donada ínte-

grament a la junta local de l'AECC. 

També s'habilitarà una 'fila zero' 

perquè tothom qui vulgui pugui 

fer la seva donació. 

ESCACS EL CE MOLLET ORGANITZA EL 2N TORNEIG SOLIDARI
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Alcázar i Pocorull, del Radical 360, 
pugen al podi a l'Europeu
MOLLET. L'equip de Mollet Radical 
360 va aconseguir dos nous podis 
a una competició internacional 
d'scooter. Va ser al Campionat 
d'Europa, celebrat a València el 
passat cap de setmana amb una as-
sistència rècord de 20.000 espec-
tadors. Unai Alcázar es va penjar la 
medalla de plata, mentre que Pol 
Pocorull va aconseguir el bronze.

Unai Alcázar participava en la 
modalitat de park, on va acabar se-
gon per darrere d'Álex Pérez. Pol 
Pocorull ho feia en la mateixa mo-
dalitat però en categoria júnior. 
Pococrull va poder pujar al darrer 

SCOOTER  ELS PATINADORS DE L'EQUIP MOLLETÀ VAN ASSOLIR LA SEGONA I TERCERA POSICIÓ A LA COMPETICIÓ INTERNACIONAL

DOS PODIS MÉS Els patinadors sumen dues medalles a la gran ratxa que porten

radical 360

Tres escoles de Mollet premiades 
per l'esportivitat als Jocs Esportius
MOLLET. L'Ajuntament va lliurar 
dimarts els premis a l'esportivitat 
dels Jocs Esportius Escolars del 
curs 2021-2022, de la mà de l'alcal-
dessa, Mireia Dionisio, i el regidor 
d'Esports, Josep Monràs. Aquests 
guardons reconeixen els equips 
que més van fer valer els valors de 
l'esportivitat. En aquesta ocasió, 
van rebre els premis tres escoles de 
Mollet i dues de la Garriga.

L'Escola Joan Salvat Papasseit 
va rebre el premi a l'esportivitat 
de categoria prebenjamí, amb l'Es-
cola Joan Abelló a benjamí i l'Es-
cola Montseny a la categoria aleví. 
Els reconeixements de les catego-
ries de més edat van ser per a dues 
escoles de la Garriga, l'Institut Ma-
nuel Blancafort en infantil i el SEK 

POLIESPORTIU  GUARDONS PER AL JOAN SALVAT PAPASSEÏT, EL JOAN ABELLÓ I EL MONTSENY

ESPORTIVITAT Els nens i nenes van rebre un reconeixement pel seu joc net

aj. mollet

El pilot italià Valentino Rossi va ser el gran reclam del Festival de la Velocidad 

de Barcelona-Legado María de Villota d'enguany, participant a la cursa 

principal, la del GT World Challenge Europe. Tot i això, el gran triomfador va 

ser el barceloní Dani Juncadella, qui es va proclamar campió de la categoria 

Endurance, juntament amb els seus companys Raffaele Marciello i Jules 

Gounon. Valentino Rossi va finalitzar en sisena posició, tancant al Circuit 

la seva primera temporada completa al món de les quatre rodes. L'italià va 

confirmar al Circuit que seguirà a la categoria un any més.

VALENTINO ROSSI, GRAN PROTAGONISTA 
DEL FESTIVAL DE LA VELOCITAT DEL CIRCUIT

MOTOR | Automobilisme  L'ITALIÀ VA VIURE UN BANY DE MASSES
circuit de catalunya

FUTBOL | Primera Catalana

El CF Mollet UE 
comença la lliga 
amb derrota contra 
la UE Can Gibert

MOLLET. El CF Mollet UE ha comen-
çat la temporada 2022-2023 amb 
una ensopegada al camp de la UE 
Can Gibert. L'equip molletà va 
perdre per 1-0 davant el conjunt 
gironí, en un partit tancat on els de 
Mollet van desaprofitar les seves 
ocasions per emportar-se els tres 
punts, mentre que la UE Can Gibert 
va fer valdre el solitari gol de José 
Flores per endur-se la victòria.

David Parra, entrenador del CF 
Mollet UE, valora el partit com 
"dolent, perquè és una derrota". 
El tècnic creu que podrien haver 
guanyat el partit: "Vam tenir mol-

tes ocasions, tant a la primera 

com a la segona part. Inclús vam 

tenir un gol anul·lat a El Cabriti". 
Parra afirma que podrien haver-se 
posat "0-3 als primers minuts", 
però els van fer el gol en "un error 

defensiu" i llavors els va entrar la 
precipitació. De cara a les pròxi-
mes jornades, l'entrenador creu 
que el principal aspecte a millorar 
és "afinar la punteria de cara a 

porteria".
El CF Mollet UE tindrà aquest 

cap de setmana el primer partit 
oficial de la temporada davant la 
seva afició. Serà el diumenge a les 
12 h contra l'AEC Manlleu. 

graó del podi, per darrere de Har-
riet Portugal i Jan de la Romana.

Els dos patinadors continuen 
així una ratxa excel·lent de podis, 
després dels aconseguits als cam-
pionats de Catalunya i d'Espanya 
en les darreres setmanes. Els dos 
patinadors porten cadascun un 
balanç d'un or, una plata i un bron-
ze als darrers campionats. Alcázar 
va aconseguir la primera plaça al 
Campionat de Catalunya, mentre 
que al d'Espanya va ser tercer. 
Pocorull ha seguit el camí invers, 
va ser plata a la competició catala-
na i or a la nacional.

Amb tots aquests podis, els pati-
nadors de Radical 360 escuren les 
seves opcions per estar al mundi-
al, que es disputarà a Buenos Aires 
(Argentina) entre el 28 d'octubre i 
el 6 de novembre.  

120 pilots al Trial Social 
del Moto Club Cent Peus
SANT FOST. El Moto Club Cent Peus 
va celebrar diumenge el seu 4t 
Trial Social, una competició que 
tornava després de la cancel·lació 
obligada del tercer trial, previst 
pel juliol. Uns 120 pilots es van re-
unir a Can Teià per participar a la 
jornada motociclista.

Francesc Recio va ser el gua-
nyador al nivell vermell, el més 

alt. Albert Bas es va endur la pri-
mera plaça al nivell verd, mentre 
que Daniel Coll va triomfar al groc 
i Neus Murcia al blau. Les catego-
ries verda i groga van ser les més 
populars, amb més de 40 partici-
pantscadascuna.

La prova va ser puntuable pel 
Campionat d'Àrees de Trial de Ca-
talunya. 

MOTOR | Trial  FRANCESC RECIO, ALBERT BAS, DANIEL COLL I NEUS MURCIA VAN SER ELS GUANYADORS DELS DIVERSOS NIVELLS

TORNA EL TRIAL Després de la cancel·lació, Can Teià va tornar a sentir les motos

m.c. cent peus

Catalunya en cadet.
Els guardons s'emmarquen al 

programa dels Jocs Esportius Es-

colars del Consell Esportiu del Va-
llès Oriental, on Mollet va organit-
zar la lliga de futbol sala. 

UE CAN GIBERT   1

CF MOLLET UE   0
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Jocs de taula, a Abacus MolletEl folk electrònic de Dalmau Boada a Can Roda
Abacus Mollet ha programat per 

a aquest dissabte dues sessions 

vinculades als jocs de taula. A les 12 h 

els assistents podran jugar al Hedbanz 

i a les 18 h serà el torn del Pictureka.

Emmarcat en el Vi+, Can Roda programa aquest dissabte (18.30 h) en 

concert Esperit!, el projecte de Dalmau Boada, qui portarà un folk electrònic 

del Montseny ple de ritmes i melodies somiadores, enèrgiques i hipnòtiques. 

Hi haurà una copa  de benvinguda i servei per degustar vins i tapes. Té un 

preu de 15 euros i les entrades s'han de comprar a cellercanroda.cat.

El 7è Sona
Mollet reforça 
l’aposta per les 
joves promeses
MOLLET.  La plaça Prat de la Riba aco-

llia dijous al vespre l'estrena de la 

7a edició del Sona Mollet, amb una 

actuació de quilòmetre zero. La Mo-

llet Jazz Band, de l'Escola Municipal 

de Música de Mollet, interpretava 

peces d’autors com Juan Tizol, Paul 

Clark o Carlos Santana, en un reper-

tori on predominava el latin jazz.

Precisament, la gran novetat 

d'enguany és l'ampliació del fes-

tival començant un dia abans del 

que era habitual, amb l’objectiu de 

potenciar encara més la presència 

de música local oferint una jorna-

da amb una banda molletana.

Des d'aquest divendres fins diu-

menge, es podran gaudir de tres 

jornades musicals amb artistes que 

van des de les joves promeses fins 

a intèrprets consolidats del pano-

rama musical actual en els estils de 

jazz, piano i música de cambra.

Pel que fa al Festival Internaci-

onal de Música – Memorial Anna 

Villaescusa Rebull, l'alcaldessa 

de Mollet, Mireia Dionisio Calé, es 

mostra satisfeta per aquesta inicia-

tiva "que ens ha situat com a capi-

tal de la música clàssica i el jazz".

Les sessions musicals
El divendres 7, a les 21 h, al Mercat 

Vell, hi haurà jazz amb Xavi Tor-

MÚSICA  VA ARRENCAR DIJOUS, AMB L'ACTUACIÓ DE LA MOLLET JAZZ BAND, I FINS DIUMENGE ES PODRÀ GAUDIR D'ARTISTES DE PRIMERA LÍNIA DE LA MÚSICA CLÀSSICA

s.c.r.

A PRAT DE LA RIBA  La Mollet Jazz Band obria el 7è Sona Mollet amb peces de Juan Tizol, Paul Clark o Carlos Santana

res (piano), Joan Terol (bateria) i 

Lluc Casares (clarinet baix), pre-

sentant el xou Kind of Beethoven, 

on revisen les sonates per a pia-

no més conegudes del músic ale-

many Ludwig van Beethoven.

La resta de concerts seran a Can 

Gomà. Dissabte (19 h) el programa 

de piano l'engegarà Raquel Gar-

zás García-Pliego –qui col·labora 

actualment amb orquestres com 

la Simfònica del Principat d'Astú-

ries–, seguit de la sessió de Pedro 

Emanuel Pereira –un dels pianis-

tes portuguesos més destacats–. 

Diumenge (11.30 h) hi actuarà 

Ensemble Waldstein –amb un re-

pertori romàntic de principis del 

segle XIX–; novament  Pedro Ema-

nuel Pereira qui farà duo de piano 

i clarinet amb el també portuguès 

Carlos Ferreira –un dels clarinetis-

tes més proclamats del moment–; 

i el Cor Jove de l'Escola Municipal 

de Música i Dansa de Mollet per 

tancar.  

Steelgar i KOH tornen a 
actuar a Can Pantiquet

MOLLET.  El Directe al Cívic d'AMAM 

d'aquest divendres (de 21.30 h a 

0.30 h) al vespre recupera dues ban-

des musicals de Mollet que havien 

format part de l'antiga Associació de 

Músics de Mollet, KOH i Steelgar.

Fa vuit anys que KOH va dissol-

dre's i ara s'han tornat a aplegar, 

LES DUES BANDES VINCULADES A L'ANTIGA ASSOCIACIÓ DE MÚSICS HI TOQUEN AQUEST DIVENDRES

però, com afirma el guitarrista 

Toni Amaya, serà "per a oferir 

un únic concert". Hi tornaran a 

tocar temes clàssics del rock dels 

50 i 60, versionant Elvis Presley, 

Chuck Berry o Little Richard, entre 

d'altres. Com ja era habitual en la 

darrera època de la banda, el can-

tant –Jaume Bertral– anirà vestit 

d'Elvis.

Pel que fa a Steelgar, a diferèn-

cia de Koh, estan en actiu. Després 

d'uns anys separats, el 2018 van 

tornar-se a reunir, amb algunes 

cares noves, i a Mollet presentaran 

cançons de la seva primera etapa i 

del seu disc Xenocide (2010), així 

com nous temes propis que vol-

drien que acabessin esdevenint el 

segon disc de la banda.

Els assistents podran gaudir 

d'un "pur thrash metal de la pri-

mera fornada dels anys 80, amb 

influències dels grans clàssics 

com Megadeth o Metallica", ex-

plica l'Héctor Amaya, el cantant i 

guitarra, i actualment l'únic mem-

bre molletà d'Steelgar.  

n El Sona Mollet va néixer el 2016, moti-

vat pel record a l’Anna Villaescusa Rebull 

–qui havia mort uns mesos abans a con-

seqüència d'una leucèmia–, i promogut 

per l’Ajuntament de Mollet i els conser-

vatoris del Liceu i d’Amsterdam. Com és 

habitual, el festival serà solidari i tots els 

beneficis de les entrades aniran íntegra-

ment a la Fundació Josep Carreras.

UN FESTIVAL SOLIDARI

arxiu

KOH  Actuació de la banda molletana el juny del 2009 a La Bombeta

Les festes del Pilar també 
se celebren a Mollet
MOLLET.  El Centro Cultural Recrea-

tivo Aragonés de Mollet y Comarca 

commemorarà dimecres les festes 

del Pilar, patrona de Saragossa, 

amb una jornada d'actes que dura-

rà al llarg de tot el dia.

A les 10 h engegarà la ronda ara-

gonesa des de la seu de l'entitat 

(carrer Pamplona, 10) fins a l'es-

glésia de Sant Vicenç, on mitja hora 

més tard engegarà la missa baturra.

A les 12 h, ben a prop, a la plaça 

Prat de la Riba, tindrà lloc el tra-

dicional acte institucional, amb la 

hissada de la bandera de l'Aragó. 

Tot seguit, una nova cercavila els 

portarà de nou cap al local social 

de l'associació, on s'hi oferirà un 

vi d'honor per als socis i simpatit-

zants.

Can Gomà serà l'escenari de la 

celebració de la tarda, amb el Gran 

Festival Folklòric, que duran a ter-

me l'escola de jotes i el grup Aben 

Jot de l'entitat local.  

POPULAR  DIUMENGE SERÀ EL GRAN FESTIVAL FOLKLÒRIC

Tot i que el Pilar sigui dimecres, l'acti-

vitat de l'entitat va engegar diumen-

ge passat amb un dinar de germandat 

menjant paella, i cucanyes, jocs infantils 

i xocolatada a la tarda. Aquest dissabte 

al vespre, a més, hi haurà dues propos-

tes gastronòmiques. El tercer concurs 

de truites a partir de les 20 h i el sopar 

del pernil de Teruel, seguit de l'elecció 

de la Reina, la Dama Infantil i els Mozos 

de les festes del Pilar 2022. 

TRUITA, PERNIL I 
ELECCIÓ DE LA REINA
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El músic Roger Mas i el pallasso 

Sabanni, al Jardí de l'Arlequí
MOLLET. Aquest cap de setmana tor-
na una nova edició del Jardí de l'Ar-
lequí, una proposta cada cop "més 

arlequinada", segons apunta el di-
rector artístic, Pau Segalés. Els pro-
tagonistes d'aquesta edició seran el 
Roger Mas i la companyia Sabanni.

Des del 2016 i fins que la pan-
dèmia ho va trucar, el setembre 
molletà arrencava amb el Festival 
Artístic Internacional L'Arlequí, 
amb múltiples espectacles princi-
palment de carrer.

La Covid ho va fer canviar i, 
amb les restriccions imposades, 
l'Arlequí del 2020 –que ja estava 
programat– es va haver de sus-
pendre. L'organització va haver de 
repensar la proposta i va apostar 
per oferir xous de petit format al 

Jardinet, per gaudir asseguts en 
cadires podent mantenir així les 
distàncies i les mesures exigides 
durant la pandèmia.

Ara, lliures de normatives res-
trictives, aquest festival organitzat 
per Escena Mollet i pel Casal Cultu-
ral aposta per un format híbrid en-
tre el tradicional Arlequí i "el seu 

germà petit", el Jardí de l'Arlequí. 
És a dir, hi haurà un xou de carrer i 
un altre de petit format. Serà la pri-
mera passa per recuperar el Festi-
val Artístic Internacional L'Arlequí, 
que és l'objectiu de cara al 2023.

Els dos espectacles
Divendres a les 21 h s'estrenarà el 
festival, amb el concert en solitari 
d'en Roger Mas, que enguany està 

celebrant els seus 25 anys de car-
rera. El cantautor reinterpretarà 
les cançons més emblemàtiques i 
conegudes de la seva discografia 
així com algunes d’altres poetes i 
autors. Serà un concert inspirat en 
les músiques modernes, la tradició 
pròpia i les diverses músiques an-
cestrals del món.

Per assistir-hi cal adquirir l'en-
trada a Entràpolis per 12 euros (5 
euros per als menors de 12 anys). 
Cal destacar, a més, que hi haurà 
servei de sopar i begudes abans i 
després del concert. També s’oferi-
rà una copa de vi als assistents gen-
tilesa de PiTapes i Casa Mariol.

Pel que fa al xou de dissabte, la 
companyia Sabanni representarà 
Amb P de Pallasso dissabte a les 18 

h a la plaça Prat de la Riba. Es trac-
ta d'un espectacle fresc i divertit 
que trenca la quarta paret i posa 
cara a cara el públic i un pallasso 
amb les seves bogeries. Hi haurà 
números de màgia i clàssics, però 
amb una mirada renovada.

Tot i que l'accés és gratuït, s'hi 

passarà la gorra en acabar l'actua-
ció, recuperant també el format tra-
dicional de pagament de l'Arlequí.

Per al molletà Pau Segalés, direc-
tor del Jardí de l'Arlequí, és impor-
tant donar suport a iniciatives com 
aquestes per fer "que la cultura 

estigui a l'abast de tothom".  

ARTS ESCÈNIQUES  EL FESTIVAL DIRIGIT PER PAU SEGALÉS RECUPERA UN ESPECTACLE DE CARRER, MENTRE QUE EN MANTÉ UN ALTRE DE PETIT FORMAT AL JARDINET

r.m.

ROGER MAS

c.s.

SABANNI  

Un artista sensesostre 
puja a escena a la Fiveller
MOLLET. El santboià Ferran Rodrí-
guez representarà diumenge (18 
h) a la Sala Fiveller l'obra Sobras, 
un monòleg d'un artista rodamon, 
pintor i sensesostre, que rep el pú-
blic al carrer, a casa seva. El pro-
tagonista ironitzarà sobre la seva 
lamentable vida, des de la seva 
bogeria, amb un to d'humor envol-
tat en el drama de viure al carrer i 
lluitant a cada moment per sobre-
viure en aquest món boig, divertit 
i cruel, amb una societat que l'ig-
nora. Hi haurà riures i amargors en 
aquest xou. Les entrades tenen un 
preu de 8 euros i es poden reser-
var al telèfon 661 928 653.  

TEATRE  FERRAN RODRÍGUEZ HI INTERPRETARÀ 'SOBRAS'

Drogues i embolics, a
la mostra del Segle XX
SANT FOST.  Leila, on vas? aterrarà 
aquest dissabte (21 h) a l'Audito-
ri de l'Ateneu Jaume Rifà –en la 
mostra teatral del Segle XX–, de la 
mà de la companyia sabadellen-
ca Kakaiba Associació Artística i 
Teatral. Es tracta d'una obra que 
el grup de teatre local ja havia fet 
anys enrere i que volien tornar-la 
a veure a casa. "L'hem anat a 

buscar, perquè teníem ganes 

que tornés a venir aquí", diu la 
directora del Segle XX, Marisol 
Juan. Aquesta és una de les poques 
obres del cicle que no són comè-
dia, sinó que és "un drama una 

mica dur que tracta el problema 

de les drogues", explica la Mari-
sol. Concretament, Leila és el crit 
d'una mare que veu com la droga 
es fica a la seva família benestant, 
desmuntant i destrossant tot el 
que havien edificat durant anys, i 
és també el reflex d'una lluita de 
la mare per evitar el desmembra-

LES OBRES 'LEILA, ON VAS?' I 'TAXI' ES REPRESENTARAN EL CAP DE SETMANA A SANT FOST

FERRAN RODRÍGUEZ FENT 'SOBRAS'

Festa de l'Estació del Nord
MOLLET.  L'Associació de Veïns de 
l'Estació del Nord i la Colla Morada 
organitzen aquest dissabte la festa 
de la tardor del barri.

Els morats donaran el tret de 
sortida a les 12 h amb una cerca-
vila des de Can Mulà fins al pati de 
l'escola Sant Jordi, on se celebrarà 
la resta de la jornada. Abans de 
dinar, la Colla Morada també serà 

l'encarregada de dinamitzar un 
conta-contes (13.30 h), i en acabar, 
tothom a taula per menjar paella –
hi ha opció vegana disponible–.

La tarda arrencarà amb una ses-
sió de zumba (16.30 h), seguida 
d'uns balls de Tik Tok, amb Kaüla 
Dancers; i a les 19 h serà el torn 
d'una masterclass de swing amb 
l'escola de ball Dandi.  

POPULAR  ELS ACTES SERAN DISSABTE AL PATI DEL SANT JORDI

ment de la família.
L'altre espectacle programat 

per a aquest cap de setmana serà 
la reconeguda Taxi, una comèdia 
esbojarrada plena d'embolics i 
que va ser estrenada a Londres el 
1983. A Sant Fost, la representarà 
diumenge (18 h) la Companyia de 
Teatre 34 Passes Terrassa.

Les entrades (5 €) es poden ad-
quirir una hora abans de l'obra, o 
reservant-les al correu gruptea-

treseglexx@gmail.com.  

dissabte 8

diumenge 9

divendres 7

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

Malgrat la situació  antici-
clònica, una entrada d’aire 
fred en alçada i el vent de 
component marítim farà 
que els ruixats siguin pro-
bables al territori.

Continuarà la possibili-
tat de ruixats, encara que 
menys probables, amb 
nuvolositat variable i tem-
peratures semblants.

El sol s’imposarà aquest 
diumenge, amb algun 
núvol a primera hora i 
temperatures que pujaran 
un xic respecte ahir.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 29 22ºC 15ºC 20ºC - 27 km/h NNE

DIVENDRES, 30 21ºC 12ºC 20ºC - 31 km/h SE

DISSABTE, 1 26ºC 11ºC 25ºC - 26 km/h SSW

DIUMENGE, 2 29ºC 12ºC 26ºC - 21 km/h SSW

DILLUNS, 3 25ºC 15ºC 22ºC - 23 km/h SE

DIMARTS, 4 27ºC 15ºC 22ºC - 26 km/h SE

DIMECRES, 5 24ºC 14ºC 22ºC - 23 km/h SE

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

mural engega la Tardor Jove
MOLLET.  Dilluns es presentava la 

Tardor Jove, un programa amb 

una vintena de cursos, tallers, 

concerts, exposicions i activi-

tats gratuïtes. Tot plegat va estar 

desvetllat en roda de premsa per 

l'alcaldessa, Mireia Dionisio, i per 

la regidora de Joventut, Encarna 

Ortiz.

Pel que fa als cursos i tallers, 

s’han programat 17 formacions 

d’art, d'innovació tecnològica, cui-

na o reaprofitament i reciclatge 

per a joves d'entre 12 i 35 anys.

Així mateix, la Tardor Jove tam-

bé inclou tres activitats aquest 

octubre. La primera serà una exhi-

bició de pintura mural que es farà 

aquest cap de setmana a la ronda 

de la Farinera. El dia 28, el Centre 

Cívic l'Era farà un passatge del 

terror i el 29 el teatre Can Gomà 

acollirà l'obra La Cata. També es 

podrà gaudir fins al desembre de 

dues exposicions d'artistes no-

vells i d'un concert de la banda de 

punk-rock local Leonor SS.  

ACTIVITATS  EL PROGRAMA INCLOU UNA TRENTENA DE PROPOSTES PER A JOVES D'ENTRE 12 I 35 ANYS

PLAÇA JOAN MIRÓ  La presentació va anar a càrrec d'Encarna Ortiz i Mireia Dionisio

aj. mollet

MOLLET.  Aquest cap de setmana 

se celebra una nova edició de les 

Jornades Europees de Patrimoni 

(JEP), i l'Ajuntament de Mollet s'hi 

ha sumat un any més, amb activi-

tats a càrrec del Centre d'Estudis 

Molletans (CEM) i el Museu Abelló.

Si l'any passat, el gran protago-

nista de les JEP va ser el Parc dels 

Colors, enguany el focus es posarà 

sobre Can Mulà. Diumenge al matí 

es farà una visita guiada a aquest 

parc cèntric de la capital baixva-

llesana, que precisament va ser 

el primer parc públic que va tenir 

Mollet i compta amb un ric i vari-

at patrimoni arqueològic, històric, 

arquitectònic, escultòric i natural. 

L'inici de la visita serà a les 11 

hores davant de la Biblioteca Can 

Mulà - Jordi Solé Tura. La regidora 

de Cultura, Mercè Pérez Piedrafita, 

explica que aquesta activitat "per-

metrà descobrir curiositats, al-

gunes desconegudes, d’aquest 

espai emblemàtic de la ciutat".

Pel que fa a la participació del 

Museu Abelló, hi haurà portes 

obertes tant a l'equipament mu-

seístic com a la Casa del Pintor. El 

Museu Abelló es podrà visitar el 

divendres de 17 a 20 h, el dissabte 

d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i el diu-

menge d’11 h a 14 h; i la Casa del 

Pintor Abelló estarà oberta diven-

dres a les 18 h, dissabte a les 12 h 

i a les 18 h i diumenge a les 12 h. A 

més, el Museu organitza un taller 

obert, sota el nom de Vine a fer el 

teu penjoll del Menhir.  

Visita guiada a Can 
Mulà, el primer parc 
públic de Mollet

PATRIMONI  EL MUSEU ABELLÓ TAMBÉ FARÀ PORTES OBERTES

Roser Capdevila, creadora 
de 'Les tres bessones', 
farà una xerrada a L'Illa

MOLLET.  La il·lustradora i escripto-

ra Roser Capdevila protagonitzarà 

dissabte al migdia un acte a la Lli-

breria L'Illa de Mollet (avinguda 

Llibertat, 20). A partir de les 12 

h, la creadora de Les tres bessones 

serà a la llibreria molletana per 

conversar sobre la seva extensa 

i reconeguda obra amb el públic 

que hi assisteixi. També signarà 

llibres a qui ho vulgui.

Precisament, Capdevila va re-

bre recentment la Medalla d'Or de 

la Generalitat de Catalunya com a 

exemple de l’èxit que es pot assolir 

amb l’audiovisual català, i tot plegat 

va ser en un acte celebrat al Parc 

dels Colors de Mollet del Vallès.

Presentacions literàries
Aquesta no serà l'única activitat 

de L'Illa el mes d'octubre, sinó que 

el dijous 13 (20 h) faran el club de 

lectura de l'assaig Desenllaços, 

amb la presència de l'autora, Sara 

Touri; el dijous 20 (20 h) l'escrip-

tor Ramon Solsona hi presentarà 

el seu llibre Temps enrere; i el di-

jous 27 (20 h) serà el club de lec-

tura de ficció sobre El silenci dels 

arbres, d'Eduard Márquez.  

LITERATURA  DISSABTE A LES 12 H PARLARÀ SOBRE LA SEVA OBRA

ROSER CAPDEVILA

apic

n  La Biblioteca Can Mulà - Jordi Solé 
Tura acull aquest divendres (18.30 h) la 
presentació del conte infantil El tracto-

ret verd, a càrrec dels autors Antoni M. 
Planes i María Lucía Nieto. El conte ex-
plica en la vida d'un pagès de Rupit que 
adquireix un tractor, tot plegat basat en 
una història real de fa uns 40 anys.

'EL TRACTOR VERD',
A LA BIBLIOTECA

50 anys de l'Esplai Tuareg

MOLLET. L'Esplai Tuareg celebrarà 

dissabte el primer acte per comme-

morar el 50è aniversari de l'entitat.

Engegaran motors al Centre Cí-

vic l'Era, a les 9.30 h, amb un acte 

sorpresa, seguit d'una cercavila 

acompanyats de la Batucada Joves 

Mollet a les 11 h fins a Can Mulà, on 

tindran lloc la resta d'activitats de 

la jornada.

A les 13 h serà el torn per dinar 

plegats un bon plat de paella, que 

precedirà el concert de La Belluga 

(18 h). A les 19.30 h, el Tuareg dina-

mitzarà activitats tant per a petits 

i per a grans i a les 21 h hi posaran 

música enllaunada per cloure la ce-

lebració.  

LLEURE  EL PRIMER ACTE DE L'ANIVERSARI SERÀ DISSABTE

18è concurs de 
fotografia digital

MOLLET.  El Club Muntanyenc Mo-

llet organitza el 18è concurs de 

fotografia digital de muntanya, al 

qual s'ho pot participar fins al 4 

de novembre, enviant les obres a 

cmuntayencmollet@gmail.com. Hi 

ha dues categories: una d'oberta 

per a tothom, amb el tema Acti-

vitats i esports a la muntanya; i la 

social, amb la temàtica D'arrels i 

soques. Hi haurà diversos premis 

d'entre 30 i 100 euros cadascun. 

Les bases del certamen es poden 

consultar a cmmollet.cat.  

MUNTANYISME

Trobada d'aficionats 
als Lego, a Sant Fost

SANT FOST.  Aquest cap de setmana, 

el Pavelló 2 acollirà una Catbrick 

–és a dir, una trobada per a afici-

onats als Lego–. En aquest acte 

coorganitzat per l'Ajuntament i 

l'associació Hispalug hi haurà con-

cursos, tallers de peces i molts dio-

rames. Dissabte estarà obert de 10 

h a i 14 h i de 16 h a 20 h, i diumen-

ge hi serà només al matí.  

POPULAR

El barri de Sant Pere de Sant Fost de Campsentelles s'omplia el cap de setmana 
passat d'actes per gaudir de la celebració del patró del poble, Sant Faust. Al llarg de 
dissabte i diumenge hi va haver una fira artesanal amb jocs tradicionals, actuacions 
de màgia i musicals –com les havaneres del grup Ultramar, a la imatge–. Tampoc 
hi van faltar els geganters, bastoners i sardanistes locals. Foto: aj. sant fost

Cultura popular per Sant Faust

MARTORELLES. Ioga i mindfulness, alimentació saludable, voluntariat social, 

escacs, ganxet fotografia i aromateràpia, són alguns dels cursos que l'Espai 

Cívic El Safareig de Martorelles ha programat per aquesta tardor. Es tracta d'una 

proposta adreçada a tots els públics que ja ha obert inscripcions –martorellles.

cat/entrades o presencialment a El Safareig–. En aquest programa també hi ha 

cursos d'smartphone, català, anglès i informàtica, així com els assajos de les 

diferents entitats culturals del municipi, com són la UCAM, el Ball de Gitanes, la 

Joventut Sardanista, el Teatre Segle XX, Balla amb nosaltres i A 4 grapes.

Cursos i tallers al Safareig
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