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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

ECONOMIA

Pitapes obre el nou local 
a Berenguer III i fa el 
salt a Barcelona amb un 
restaurant al Gòtic  14

OCI

La botiga Abacus 
proposa una  marató de 
12 hores de jocs de taula 
al Mercat Vell  23

ENTREVISTA VEÏNAL

"No té cap sentit que el 
barri de Lourdes pertanyi 
a Mollet, els veïns fem
més vida a Parets"   10

EQUIPAMENTS

Queixes de la comunitat 
educativa per les constants 
inundacions del gimnàs de 
l'Escola Can Besora  6

colla morada

BENESTAR EMOCIONAL

L'AJUNTAMENT OFERIRÀ EL SERVEI GRATUÏT D'UN 
PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA PER ATENDRE CASOS
DE TRASTORNS MENTALS EN INFANTS I JOVES   3

POLÍTICA MUNICIPAL

ALBERTO MURILLO, DE PODEM, PREN 
POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR 
EN SUBSTITUCIÓ DE XAVIER BUZÓN   11

HABITATGE   L'AJUNTAMENT OFEREIX AJUTS DE FINS A 1.500 EUROS PER SUBVENCIONAR ARRANJAMENTS ALS PISOS QUE DESPRÉS PASSARAN A LA BORSA  4

Incentius perquè els propietaris 
posin pisos a la borsa de lloguer

GENT D'ESPLAI  L'històric Tuareg arriba als 50 anys d'història i començava el cap de setmana els actes per celebrar la commemoració   21

ANIVERSARI XIRUCAIRE

TIC-TAC
ET CONVIDEM A BRINDAR 

AMB NOSALTRES 

I DONAR LA BENVINGUDA 

AL NOU PITAPES...

HA ARRIBAT 

EL DIA!

INAUGUREM 

EL NOU PITAPES!

C. Berenguer III, 71

Mollet del Vallès

16 D’OCTUBRE
d’11 a 21h
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DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

BAR RESTAURANTE

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles 

Reservas:       

    93 579 49 66       

    602 243 973 

www.canraiguer.com

31 de octubre
Cena +Monólogo  

con Gabi Zubizarreta

DJ+

16 de diciembre
Cena +Monólogo  

con David Sas

  DJ
JOSENAGUER
+
25euros

25euros

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

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament 

de Mollet posarà en marxa a partir 

de la setmana que ve un servei de 

consulta i atenció sobre proble-

mes de salut mental entre la po-

blació en edat escolar i joves. Un 

professional format en psicologia 

atendrà de manera gratuïta les 

consultes de manera presencial a 

la masia de Can Lledó un dia a la 

setmana, encara per determinar.

La pandèmia de la Covid ha estat 

un detonant que ha fet incremen-

tar els trastorns relacionats amb la 

salut mental entre la població més 

jove i també els infants. "Arrel de 
la Covid i de diversos  indicadors 
com els resultats de l'enquesta 
d'hàbits de salut de 4rt d’ESO, 
s'ha evidenciat la necessitat de 
tractar el benestar emocional 
com un tema preferent", apunten 

fonts municipals. Davant aquesta 

realitat, la Diputació de Barcelona 

ha decidit incrementar els recur-

sos per als programes de benestar 

emocional que ja tiren endavant 

els Ajuntaments.

Així doncs, Mollet rebrà una 

Can Lledó acollirà
un servei per 
atendre casos de 
trastorns mentals 
en infants i joves 
Les atencions seran personalitzades 

i s'adrecen a les persones afectades 

però també a la família i al seu entorn

subvenció que servirà per refor-

çar el programa que el Consisto-

ri molletà ja desenvolupava en 

aquesta matèria i també per in-

cloure-hi novetats destacades. En-

tre aquestes, la subvenció perme-

trà disposar d'un professional que 

atendrà consultes i visitarà els ca-

sos que se li presentin. "Es tracta 
d'un servei presencial al qual es 
pot apropar qualsevol persona
–sigui un familiar, una amistat o la 

mateixa afectada– que tingui un 
neguit o cregui que algun infant 
o jove del seu entorn està patint 
un trastorn mental", apunten 

fonts municipals. L'atenció per-

sonalitzada es farà a la masia de 

Can Lledó i per ser atès no caldrà 

cita prèvia. "És un servei en què 
es mantindrà l'anonimat i que 
intenta donar eines per asses-
sorar i ajudar aquestes perso-
nes o famílies amb di�icultats". 

El professional atendrà els casos i 

els resoldrà, en la mesura del pos-

sible, o els derivarà a algun altre 

servei si és necessari. De moment, el servei estarà disponible �ins al 

desembre, tot i que des del Con-

sistori esperen que la Diputació 

continuï apostant per aquestes 

ajudes de cara a l'any vinent. 

Tallers a les escoles 
Una altra de les propostes que 

també es reforçarà serà la dels 

tallers de benestar emocional a 

les escoles. Fins ara, l'Ajuntament 

oferia als centres educatius de Mo-

llet aquest recurs però adreçat als 

alumnes més grans. Ara, però, les 

trobades s'ampliaran a totes les 

edats escolars, des d'educació in-

fantil, perquè els més petits també 

puguin començar a parlar sobre les 

emocions i la salut emocional.

El programa també inclou un 

cicle de xerrades als centres cívics 

de la ciutat adreçades a les famí-

lies per promoure les habilitats 

en la gestió emocional. Així, entre 

altres, es tractaran temes com la comunicació amb els �ills i �illes, 
la importància dels sentiments i 

emocions i com gestionar-los en-

tre els infants, adolescents i joves 

i com detectar l'assetjament entre 

els infants i joves. Les xerrades es 

desenvoluparan des del 20 d'octu-bre �ins al 14 de desembre i l'en-
trada serà gratuïta. ❉ LAURA ORTIZ

LA INSERCIÓ LABORAL, UNA ALTRA BRANCA 
PER CREAR PROJECTES DE VIDA AUTÒNOMS
Una vida laboral normalitzada és 

un dels reptes del col·lectiu de 

persones amb trastorns mentals o 

amb discapacitat, que poden patir 

exclusió social per no disposar d'un 

lloc de treball. Viver de Bell-lloc és 

una entitat vallesana que ja fa 40 

anys que treballa per la formació i la 

preparació per a la inserció laboral 

d'aquest col·lectiu i que actualment 

compta amb una plantilla de 247 

treballadors, dels quals 157 con-

viuen amb algun tipus de discapa-

citat o trastorn de salut mental. A 

Mollet, un equip de Viver de Bell-lloc 

s'encarrega de les tasques de 

manteniment de parcs i jardins. En 

Jordi Claret Piquero és el responsa-

ble de la brigada. Fa deu anys que 

el Jordi és jardiner a la zona de la 

Vinyota i Riera Seca, i ara en fa tres 

que treballa amb l'equip de Viver de 

Bell-lloc, que va guanyar el concurs 

públic. "Tinc el suport d'un psicòleg 

per si sorgeix algun dubte a l'hora 

de gestionar l'equip i tenim forma-

cions per donar-te eines", explica 

el Jordi, qui diu estar molt satisfet 

amb l'experiència. "Al fi nal és anar 
coneixent-los, és gent que treballa 
com qualsevol altra. Potser t'obliga 

a ser més ordenat i tenir molt clar 
què es vol fer per poder explicar-ho 

millor però també són persones més 
motivades amb la feina", assegura.

Actualment, Viver de Bell-lloc té 

brigades de jardineria treballant en 

altres municipis baixvallesans com 

Montmeló i Sant Fost. 

L.O.M.
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Ajuts de fins a 1.500 € als propietaris 
que posin un pis a la borsa de lloguer  

HABITATGE  LES SUBVENCIONS SERVEIXEN PER FINANÇAR ARRANJAMENTS QUE S'HAGIN FET EN L'IMMOBLE PER POSAR-LO A LLOGUER HABITATGE

Guardó a exalumnes del Sant Gervasi Premi de treballs Sergi MingoteUn treball sobre la flora de les vores del Parc Fluvial del riu Besòs i un sobre contaminants plàstics a la riera d’Arbúcies s’han endut els primers premis del 7è Premi de Treballs Acadèmics Sergi Mingote, un guardó que reconeix treballs de Batxillerat, de Cicles de Grau Mitjà i Superior.
Aniol Iglesias, Adrián Ramírez, Yolanda Cases i Paula Zamora, exalumnes del Sant Gervasi, han obtingut el XXII Premi Salvador Reixach pel seu treball de recerca sobre la tasca solidària dels brigadistes internacionals en contra dels feixismes en la Guerra Civil Espanyola i a favor dels refugiats.

SOCIETAT

La PAH denuncia 
"mala praxis" 
d'una treballadora 
de Serveis Socials
MOLLET. La Plataforma d'Afectades per l'Habitatge de Mollet Baix Va-llès denunciava dimarts els Serveis Socials de Mollet per "mala pra-

xi". Segons la plataforma, es tracta d'una situació "alarmant" que pot deixar a una mare i els seus dos fills al carrer el pròxim 21 d'octubre. 
"La queixa s'ha fet a nivell perso-

nal i esperem que s'investigui tot 

el procés. Hi ha contradiccions i 

comportaments de serveis soci-

als sospitosos, com el fet d'arri-

bar a trucar a la policia per una 

visita de serveis socials d'una 

persona que no és gens agres-

siva. No entenem aquestes cir-

cumstàncies", deia l'Ana Mejias, portaveu de la PAH. A banda de presentar la denúncia a l'Ajuntament, la PAH també la vol fer arribar al Col·legi de Treballa-dors Socials de Catalunya, als jutjats, al Síndic de Greuges, a l'Agència Ca-talana d'Habitatge, al Departament de Benestar i Família i al Síndic Per-soner de Mollet.Fonts de l'Ajuntament han comu-nicat a aquest diari que "fa mesos 

que des de Serveis Socials i habi-

tatge de l'Ajuntament s'està treba-

llant amb aquesta família". També detallen que la família estaria allot-jada en un habitatge alternatiu amb el suport del consistori molletà i que 
"s'ha traslladat la petició d'habi-

tatge social a la Generalitat".  

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament ha presentat un programa d'ajuts per als propietaris de pisos buits que incloguin el seu immoble a la borsa municipal d'habitatge de llo-guer, amb la intenció d'incremen-tar l'oferta de lloguer assequible a la ciutat. En concret, els propie-taris podran aconseguir subvenci-ons de fins a 1.500 euros per finan-çar arranjaments que s'hagin fet durant el 2022 com adequacions d'elements del pis per fer-lo habi-table; actuacions en instal·lacions, arranjaments de banys i cuines i millora de l'aïllament, entre altres actuacions. També es podran sub-vencionar despeses necessàries de tramitació com la gestió per a l'obtenció de la cèdula d'habita-bilitat o la tramitació del butlletí elèctric de l'habitatge. En total, el govern municipal ha destinat una partida de 15.000 euros i les sol·licituds de subven-cions es poden fer fins al 16 de no-vembre. No podran demanar els 

arxiu

DÈFICIT DE LLOGUER La mesura pretén mobilitzar el parc d'habitatges buits de la ciutat per a lloguer assequibleajuts municipals els propietaris considerats grans tenidors, com poden ser les entitats financeres.
"Des del govern local busquem 

fórmules dins les nostres com-

petències per mobilitzar el parc 

de pisos de lloguer de la borsa 

local d'habitatge, que ofereix 

preus més assequibles que els 

de mercat", explica l'alcaldessa, 

Mireia Dionisio.Actualment, la borsa de lloguer municipal disposa de 35 habitat-ges, tots ells ocupats, mentre que a Mollet hi ha 519 persones inscrites en el registre de sol·licitants d'ha-bitatge protegit. "Fa molt temps 

que estem estancats en aquest 

nombre de pisos i busquem ma-

neres d'incentivar els propie-

taris que disposen d'habitatges 

que es poden llogar", afegeix la re-gidora d'Habitatge, Núria Muñoz. En aquest sentit, l'Ajuntament ofe-reix incentius com assessorament jurídic gratuït; mediació per trobar llogaters i acordar preus; assegu-rances multirisc i d'impagaments, a més d'una rebaixa del 85% en el rebut de l'IBI.  

86
ÉS EL NOMBRE DE PISOS DE LLOGUER 
SOCIAL QUE LI PERTOQUEN A MOLLET
en el marc del protocol acordat fa uns 
dies entre el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), 
la Generalitat i l’associació Arc 
Metropolità, de què forma part Mollet. 
L’acord estableix que l'Ajuntament 
haurà de posar a disposició el sòl on 
s'ubicarien les promocions i informaran 
el Ministeri sobre el cost de construcció. 
El MITMA farà aportacions econòmiques 
en conveni amb el municipi.
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Queixes per les inundacions al 
gimnàs de l'Escola Can Besora
MOLLET. El gimnàs de l'escola Can Besora 

s'inunda cada cop que plou. Una situació que 

s'arrossegaria des de fa temps, però que ha em-

pitjorat amb les intenses pluges des del passat 

mes d'agost. Dilluns al matí, per exemple, per-

sonal de manteniment enviat per l'Ajuntament 

aspirava a dins del gimnàs l'aigua de les pluges 

que van caure durant el cap de setmana passat. 

"Si plou no podem usar el gimnàs perquè 

està tot mullat i és perillós. L'Ajuntament 

n'està al corrent. Ha enviat els seus tècnics 

i ara estem pendents de rebre el seu infor-

me", ha explicat a aquest diari la cap d'estudis 

de l'escola, Carla Subirana.

Segons Subirana, la coberta del gimnàs té 

goteres i això provoca filtracions d'aigua a 

l'interior de l'equipament. Un succés que ha 

comportat també que s'hagin malmès les es-

patlleres de fusta, l'escenari i un terra especial, 

el qual s'estaria bufant per l'aigua. Les afecta-

cions també inclouen l'equip de so i els vidres, 

els quals tenen esquerdes a causa de l'impacte 

de la pedregada que va tenir lloc al mes d'agost.

Des de l'Ajuntament, el regidor d'Educació, 

Raúl Broto, ha assegurat que en els propers dies 

començarà una de les primeres actuacions en 

aquest espai: "Els vidres per les característi-

ques que tenen, són molt grans, ens ha cos-

tat trobar-los i trobar l'empresa que ho fes, 

però en els propers dies se substituiran".

Mentre que pel que fa a la coberta i les go-

teres que té l'equipament, Broto ha explicat: 

"En som coneixedors des de finals del curs 

passat, volíem fer una actuació important, 

però el tema de Can Vila va passar per da-

vant de moltes inversions i vam fer-hi una 

actuació d'emergència a inicis del mes de 

setembre. Vam actuar a les canals i en punts 

més concrets i pensàvem que podia funcio-

nar, però no ho ha fet", alerta el regidor qui 

especifica que per aquest motiu des de l'Ajun-

tament han decidit posar en marxa l'actuació 

de més envergadura que volien fer inicialment. 

"Serà una inversió de refer part de la cober-

ta i això ho volem fer en un principi, tan 

aviat com sigui possible, si pot ser abans de 

les vacances de Nadal", ha detallat Broto, qui 

ha asseverat que "tot i que no és competèn-

cia de l'Ajuntament, sinó del Departament 

d'Educació, a l'hora de fer inversions a les 

escoles", l'Ajuntament sempre prioritza la se-

guretat, els plans d'evacuació i les cobertes.

El regidor també ha remarcat que el consis-

tori ha fet "un gran esforç" en matèria d'inver-

sions en els centres aquest estiu.

Demanda de més recursos
Per la seva part, i arran de les deficiències a Can 

Besora, Mollet en Comú ha emès un comuni-

cat amb què demana a l'Ajuntament un "bon 

manteniment periòdic" de les instal·lacions 

de les escoles i assegura que per això, cal "do-

tar suficientment el pressupost munici-

pal". "La quantitat de recursos econòmics 

destinats a manteniment de les escoles, 

tenint en compte les que hi ha i el nombre 

d’habitants Mollet, és preocupantment 

baix", denuncien els comuns.  

EQUIPAMENTS L'AJUNTAMENT PRENDRÀ MESURES EN LES PRÒXIMES SETMANES

La federació de veïns alerta de la 
necessitat d'equipaments sanitaris 
en un Mollet en creixement  
MOLLET. La Federació d'Associacions Veï-

nals de Mollet (FAVM) començava dissabte 

les xerrades que han de servir per a l'elabo-

ració del Pla d'Ordenació Urbana Municipal 

(POUM) alternatiu i que en dotze sessions 

tractaran temàtiques diverses que tenen a 

veure amb el futur urbanístic de la ciutat. La 

presidenta de la FAVM, Teresa Prades, va-

lorava positivament la posada en marxa del 

projecte: "No estem d'acord amb moltes 

coses del POUM i, per això, volem crear 

un document que es presenti al pròxim 

govern municipal", deia Prades, qui con-

sidera que no hi ha hagut prou participació 

en el document urbanístic que està tirant 

endavant el govern municipal. "Mollet està 

decreixent. No veiem que hi hagi el crei-

xement que l'Ajuntament planteja ni que 

es necessitin tants habitatges com pre-

veuen. A l'Ajuntament l'interessa que hi 

hagi més pisos per tenir més ingressos 

en forma de llicències i impostos, però 

això requereix més serveis i infraestruc-

tures que no s'estan plantejant", opinava.

En aquest sentit, dissabte, en la prime-

ra de les trobades, es va parlar sobre sa-

lut i equipaments sanitaris. "Hem fet una 

anàlisi de quins equipaments sanitaris 

tenim i quines necessitats tindrà un Mo-

llet futur", explicava Prades, qui destacava 

"l'augment dels trastorns mentals i els 

suïcidis i si a la ciutat hi ha els recursos 

necessaris per tractar-los". 

Un CAP per cada 25.000 habitants
En la trobada també van intervenir la doctora 

Marta Carreres i el portaveu de la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat a Mollet i al Baix Va-

llès, Antonio López. Una vintena de persones 

van participar a l'assemblea, en què Carreres 

va donar una visió general sobre com fun-

ciona la sanitat catalana. La doctora posava 

context a la trobada amb algunes dades: "A 

Catalunya hi ha un CAP per cada 25.000 

habitants i un metge per cada 5.000". Car-

reres també destacava que "a tots els ambu-

latoris hi hauria d'haver atenció dental, als 

diabètics i social; però això no es compleix 

a molts centres". La doctora posava èmfasi 

en l'atenció social, remarcant que és "una de 

les més deficitàries".

Per la seva part, Antonio López, portaveu 

de la Plataforma en Defensa de la Sanitat 

a Mollet i al Baix Vallès, posava el focus en 

Mollet i ressaltava l'oblidat projecte del ter-

cer CAP: "Fa 15 anys es va planificar un 

tercer ambulatori a la ciutat, però no se 

n'ha tornat a parlar". López també parlava 

de la creació del Consell de Salut del Govern 

Territorial que van impulsar des de la seva 

plataforma, però reconeix que la seva utili-

tat és escassa: "Només ens reben per trac-

tar temes puntuals i apagar focs. Però és 

cert que el de Mollet és l'únic hospital de 

Catalunya que té un òrgan així". Tot i això, 

el portaveu afirma que no se'ls ha consultat 

res en matèria de sanitat per l'elaboració 

del POUM.  

URBANISME  LA FAVM HA COMENÇAT LES XERRADES PER A L'ELABORACIÓ DEL POUM ALTERNATIU PARLANT DE SANITAT

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

CONSULTORI

A vegades, un dels hereus es nega 
a acceptar l’herència o a renunciar 
a ella, entorpint així les operacions 
hereditàries, i impedint que la resta 
dels hereus pugui accedir als béns. 
Què poden fer llavors la resta d’he-
reus? 

Fins a l’any 2015 l’única manera 
d’instar l’hereu que manifestés la 
seva voluntat d’acceptar o renunciar 
era presentar una demanda i que fos 
el jutge el que li ho sol·licitarà. No 
obstant això, amb l’entrada en vigor 
de la Llei de Jurisdicció els hereus 
poden acudir al Notari per a requerir 
a l’hereu al fet que manifesti la seva 
voluntat. 
Així, el notari realitzarà una interpe-

l·lació a aquest hereu perquè mani-
festi si accepta l’herència o si renún-
cia a aquesta. El receptor d’aquest 
requeriment tindrà trenta dies na-
turals per a pronunciar-se sobre 
quin és la seva voluntat respecte a 
l’herència. Si no contesta en aquest 
termini, o simplement ignora aquest 
requeriment, s’entendrà que accepta 
l’herència de manera pura, és a dir, 
amb deutes, si n’hi ha, incloses. 

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Què fer si un dels hereus 
no vol acceptar ni renunciar 
a l’herència

PATRIMONI NATURAL

Petició per declarar un

lledoner de Sant Fost 

arbre monumental

Mollet segueix encapçalant el rànquing de 

Viles Florides amb 4 Flors d’Honor en reco-

neixement de la transformació del seu espai 

públic a través de l’enjardinament i la millo-

ra dels espais verds. La gala Flors d'Honor 

2022 es va celebrar fa uns dies a Tarragona.

ESPAIS VERDS I JARDINS

Mollet revalida el màxim 

guardó del Viles Florides

El ple de Sant Fost va aprovar dimarts una 

moció de Sant Fost en Comú Podem per 

declarar arbre monumental el lledoner de 

la plaça de les Glòries Catalanes del barri 

de Sant Pere, una catalogació que el dotarà 

de la "màxima protecció a Catalunya". La 

proposta va comptar amb el suport d'ERC, 

PSC i Podem. Independents Units per Sant 

Fost, es va abstenir, i va demanar que la 

proposta quedés sobre la mesa amb la in-

tenció d'ampliar-la amb altres espais d'in-

terès natural del poble.
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Denunciats 44 camions en 
només tres hores a l'AP-7
El Servei Català de Trànsit i els Mos-

sos d’Esquadra van dur a terme el 

passat dijous un dispositiu especi-

al de control de vehicles pesants a 

l’AP-7, a l’antic peatge de la Roca. 

En només tres hores es van impo-

sar 44 denúncies, la majoria per no 

respectar el temps de conducció i 

descans dels camioners, tot i que 

també n’hi havia per excés de pes 

dels vehicles i per manca de la do-

cumentació requerida.

En total, els agents han inspeccio-

nat 105 vehicles de mercaderies, 

dels quals se n'han denunciat 44. 

D'aquests,  3 han estat per excés de 

pes;  24 per excedir el temps de con-

ducció i no respectar la freqüència 

de descansos; 10 per infraccions 

en la documentació; i 7 per altres 

motius de transports. El dispositiu 

especial de control va comportar 

fins a 4 quilòmetres de trànsit dens 

a l'AP-7 en sentit nord. 

SEGURETAT INCOMPLIEN ELS TEMPS DE DESCANS O DE PES

RETENCIONS El control va provocar 4 quilòmetres de trànsit dens en sentit nord

mossos esquadra

Sant Fost incrementarà el sou dels 
agents de la policia local un 10,8%
SANT FOST. L'Ajuntament va apro-

var aquest dimarts, durant la ses-

sió del ple ordinari del mes d'oc-

tubre, incrementar en un 10,8% 

el salari dels agents de la policia 

local. La proposta s'inclou en la 

valoració dels llocs de treball que 

una comissió tècnica ha elaborat 

durant els darrers mesos per tal de 

millorar la situació del cos policial.

L'increment de la retribució s'in-

clourà en els pressupostos del 

2023 i es preveu que es faci efecti-

va l'1 de gener del mateix any.

Aquest punt de l'ordre del dia es 

va aprovar amb els vots favorables 

d'Independents Units per Sant Fost 

(IUSF) i del PSC, qui a través de la 

seva portaveu, Xènia Guerra po-

sava però, aquesta condició:  "Vo-

tarem a favor, però amb certes 

reserves. Ens sobta l’horari dels 

agents que passa d’un Q3 a un 

Q7. Creiem que s’haurien de va-

lorar diferents convenis de l’en-

torn" i demanava el compromís del 

govern per crear una comissió d’es-

tudi on debatre el millor sistema de 

seguretat per a Sant Fost.

Una proposta que l'alcaldes-

sa Montserrat Sanmartí es com-

prometia a tirar endavant: "Cap 

problema per crear aquesta co-

missió. Volem un bon sistema. 

Agafo el guant i crearem aques-

ta comissió", tot i justificar que la 

proposta d'implantar aquest nou 

sistema havia estat feta per l'actu-

al inspector de la policia local. 

"El que volem és una policia 

més professional i per això vam 

apostar per un inspector amb 

solera, ell és el que ens ha dit 

que aquest sistema s’aplica als 

municipis del costat i fins i tot 

als Mossos d’Esquadra. Però el 

que surti de la comissió és el que 

aplicarem pel nostre poble", in-

dicava Sanmartí.

En aquesta mateixa línia també 

arribaven les queixes de Podem i 

d'ERC-Junts, qui decidien abste-

nir-se en la seva votació.

Des de Podem, Alberto Bastida  

va demanar més temps per revisar 

la documentació i més informa-

ció sobre el nou sistema d'hores 

(Q7) proposat en la valoració: "Si 

no s’implementa aquest hora-

ri, segons el que s’està votant 

ara, aquests agents no veuran 

aquest increment del 10,8%", 

deia l'edil fent referència al fet que 

els sindicats dels treballadors es-

tan en contra de l'horari proposat.

Així ho apuntava també el porta-

veu d'ERC-Junts, Carles Miquel: "A 

la comissió informativa se'ns va 

presentar una documentació on 

hi faltava una pàgina en la qual 

els representants del sindicat 

de policies locals mostraven el 

seu desacord amb la valoració". 

Miquel també va queixar-se de 

la valoració que s'ha fet en la plaça 

de Coordinador de Protecció Civil: 

"Administrativament no hi ha 

cap encàrrec de l'Ajuntament 

que digui que s'ha de valorar 

aquesta plaça". Una valoració 

que segons l'alcaldessa sí que esta-

va prevista, de la mateixa manera 

que la que ja s'està treballant per 

la Brigada Municipal.

Així mateix, Miquel va dema-

nar que si l'acord de la valoració 

prosperava "es revisin tots els 

decrets que s’han fet al llarg del 

mandat assignant complements 

decidits de manera arbitrària 

per decret de l’Alcaldia". 

Congelació de tributs
Durant el ple també es van aprovar 

modificacions de les normatives 

d'algunes ordenances fiscals,  com 

ara la de l'IBI, les quals mantin-

dran per a l'any 2023 les mateixes 

taxes que enguany. Des de l'oposi-

ció, ERC-Junts i Podem van lamen-

tar que no s'hagués anat més enllà 

i s'haguessin fet propostes més 

valentes, com ara incloure bonifi-

cacions per a les famílies.

En el ple també es va aprovar 

una moció per trobar una solució 

definitiva per l'escola d'educació 

especial Can Vila, una altra contra 

l'ocupació il·legal d'habitatges als 

municipis de l'arc metropolità de 

Barcelona i un acord social per a 

l'amnistia i l'autodeterminació. 

PLE  L'AUGMENT S'INCLOU EN LA VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL QUE HA FET UNA COMISSIÓ EXTERNA I QUE SERÀ EFECTIVA EL GENER TRIBUNALS

Judici a un grup 

que venia drogues 

a un pis de Mollet

L'Audiència de Barcelona té pre-

vist jutjar el pròxim 19 d'octubre, 

tres persones que integraven un 

grup acusat de vendre drogues 

des d'un pis de Mollet. La Fiscalia 

demana quatre anys i 16 mesos de 

presó per un delicte contra la salut 

pública i 15 mesos pel presumpte 

delicte de pertinença a grup crimi-

nal. Els fets que es jutjaran es re-

munten a l'any 2014, quan els tres 

acusats vivien en un pis de la Ram-

bla Nova, des d'on presumptament 

organitzaven i efectuaven la venda 

de substàncies estupefaents com 

cocaïna i haixix. En el relat dels fets 

que fa la Fiscalia, consten tres ope-

racions de venda de drogues que 

es van fer a l'interior del domicili 

dels acusats o a l'ascensor de la fin-

ca a altes hores de la matinada. El 

26 de juny de 2014 el Jutjat de Pri-

mera Instància i Instrucció núme-

ro 3 de Mollet va autoritzar els cos-

sos de seguretat fer una entrada al 

domicili dels investigats, on van 

trobar substàncies estupefaents, 

productes per adulterar la cocaïna 

i eines i instruments útils per a la 

distribució de les drogues. 

El jutjat social número 31 de Bar-

celona ha concedit la incapacitat 

permanent absoluta a un home 

amb una fibromiàlgia de 95 punts 

sobre 100 a qui la Seguretat Social 

li havia denegat la prestació.

El setembre del 2021 l'INSS va 

dictaminar que l'home tenia fi-

bromiàlgia i trastorn depressiu no 

especificat ni incapacitants, reso-

lució que va ser ratificada el febrer 

d'aquest 2022. L'informe del tri-

bunal mèdic de l'INSS obviava les 

seves patologies, però la defensa 

va demostrar durant el judici amb 

informes mèdics dels hospitals de 

Mollet del Vallès i Granollers que 

l'home patia síndrome fibromiàl-

gic greu amb afectació vital severa, 

de 95 punts sobre 100, trastorn 

depressiu major sever amb trets 

de personalitat clúster C i atròfia 

cerebel·losa.

Aquesta última malaltia fa que cer-

tes parts del cervell s'encongeixin 

de forma anòmala. Els símptomes 

de totes les afeccions són crònics 

i no modificables, ja que només es 

pot fer un tractament simptomà-

tic.

Tres anys malalt
El pacient tenia símptomes des 

d'almenys l'abril del 2019 i fins 

a l'agost del 2022, i els informes 

constaten la persistència de símp-

tomes somatoformes, amb aug-

ment i brots de dolor generalitzat, 

amb fatiga i trastorn del son. Final-

ment, el magistrat va condemnar 

l'INSS a concedir un dels graus 

d'incapacitat més grans, l'abso-

luta, amb una pensió mensual de 

1.608,55 euros a l'home, repre-

sentat pel despatx d'advocats 

Campmany. 

Un jutge concedeix una 
incapacitat que l'INSS va 
negar a un pacient malalt 
de fibromialgia

A L'HOME SE LI HA DONAT LA INCAPACITAT ABSOLUTA

MOLLET DEL VALLÈS

05/10 Ángel Moreno Domínguez 81 anys

06/10 Jose Rodríguez Milan 92 anys

07/10 Juan José Vegas Fuente 75 anys

09/10 María Pérez Fernández 85 anys

09/10 TelesforoGómez Caballero 96 anys

10/10 Salvador Morato Ciurans 74 anys

11/10 Granada Penco Rodríguez                93 anys

PARETS DEL VALLÈS

04/10 Eulalia Sánchez Lozano 71 anys

07/10 Dolores Cuyas Riera 76 anys

MONTMELÓ

04/10 José Ruiz González 90 anys

SANTA PERPÈTUA

06/10 Isabel Mañas Álvarez 92 anys

09/10 Pilar Pérez Aznar 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Inici de l'any 
acadèmic de l'ISPC

MOLLET. El conseller d’Interior, 

Joan Ignasi Elena i Garcia, acom-

panyat de la directora de l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya 

(ISPC), Tamara Garcia, va presidir 

divendres passat al matí, l’obertu-

ra de l’any acadèmic 2022-2023 

de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, situat a Mollet. 

FORMACIÓ
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ENTREVISTES A LES ENTITATS VEÏNALS DE MOLLET (IX)

AV 
Lourdes

–Com era el barri fa 44 anys, quan es va 

constituir l'Associació de Veïns?

–María (M): No té res a veure amb el que 
és ara, està tot molt diferent. La meitat de 
les cases i blocs no hi eren, i també abans hi 
havia molts més socis i col·laboradors.
–Quines eren les necessitats de l'època?

–M: Arreglar el passeig de Ronda. S'inunda-
va el barri i s'hi havien de posar els homes 
obrint el clavegueram perquè l'aigua no en-
trés a les cases. Més tard ja es van posar ca-
nonades noves i a Parets també ho van cana-
litzar tot millor i tot es va anar normalitzant.
–I què caracteritza Lourdes avui?

–Carmen (C): La tranquil·litat. S'hi viu 
tranquil i no hi ha conflictes com en altres 
barris. Però està més apartat de Mollet: per 
a les botigues t'hi has de desplaçar al cen-
tre de Parets o Mollet, perquè aquí no hi ha 
gaires comerços. Això és com una urbanit-
zació, estem més aïllats. El que sí que tenim 
a prop és l'estació de tren de Parets.
–Parleu de tranquil·litat, però a mitjan 

agost es van cremar uns contenidors, 

causant desperfectes en alguns vehicles. 

Són habituals actes incívics com aquests?

–M: Va ser una cosa puntual. Un bandarra 
va cremar dos contenidors i quatre cotxes 
a l'Eixample.
–Expresseu que esteu "aïllats" de la ciu-

tat. Com valoreu la connexió en trans-

port públic amb Mollet?

–M: Haurien de venir més autobusos de Mo-
llet. Ara som un barri de gent gran i venen 
molt pocs busos. Sempre ho estem demanant, 
perquè ets a l'ambulatori o a l'hospital i veus 
un bus però sovint no arriba a Lourdes. Però 
si els busos van fins a Can Pantiquet, per què 
no arriben aquí? Són només dos minuts més.
–Quina és la resposta del consistori a 

aquesta reclamació?

–C: Hem enviat instàncies i fins i tot signatu-
res, però ho arxiven. Es veu que és un suplici 
haver de canviar l'horari, tot i que aquest 
barri és també de Mollet. Tenim els matei-
xos drets que la resta, i mira que a Lourdes 
paguem més impostos que a Mollet. Es paga 
més, però de privilegis en tenim menys.
–Com és que pagueu més impostos?

–M: Perquè representa que això és una ur-
banització. En tots els papers que tenim 
posa 'Urbanització Barri de Lourdes'.
–Feu frontera amb carrers de Parets, 

mentre que per arribar al nucli de Mollet 

hi teniu un bon tros. Com es viu aquesta 

situació a Lourdes?

–C: T'hi acostumes i gairebé que ets més de 
Parets que de Mollet. Jo vaig més cap a Pa-
rets que cap a Mollet, i com faig jo, tothom 
al barri. Només ens separa un carrer, i jo 
m'hi sento més de Parets.
–M: I jo també. Fa 50 anys que hi visc aquí i de 
tota la vida tot ho hem fet a l'Eixample de Pa-
rets, menys anar a l'ambulatori o a l'hospital.
–Per tant, quin sentit té que Lourdes si-

gui un barri de Mollet?

–M: Cap sentit, però és el que hi ha.
–Hi ha hagut mai cap moviment al barri 

per formar part de Parets?

–M: Fa molts anys, sí, però no es va poder fer 
res, encara que abans hi havia més unió al 
barri. Aleshores érem tots joves, i ara ja som 
grans. De fet, nosaltres abans pagàvem la 
llum i l'aigua a Parets, tot i que després es va 
canviar i ho va gestionar Mollet. Què podem 
fer? A Mollet estem sempre donant la tabar-
ra a veure si ens fan cas algun cop. Com aquí 
al Centre Cívic, on volem l'aire condicionat.
–No n'hi ha o cal arreglar-ho?

–M: No hi ha hagut mai. Ens han dit diverses 
vegades que estava aprovat, però el pressu-
post no ha arribat encara. Aquí hi ha bastan-

tes activitats, però quan comença la calor no 
s'hi pot estar, i hem de portar ventiladors i 
deixar-ho tot obert. Però, així i tot, alguns 
pleguen abans perquè no ho poden aguantar.
–Hi ha altres peticions que hàgiu fet arri-

bar a l'Ajuntament?

–C: Sí, el tema de la riera. Fa temps (el 2018) 
van venir perquè la gent votés i va sortir 
una proposta que incloïa netejar la riera i 
fer les voreres més accessibles. Però passen 
els anys i no veiem que facin res.
–M: No demanem que arrenquin els arbres de 
la riera, però els que s'assequen o es trenquen 
i fan un tap al pont, que els treguin. Quan vin-
gui una tempesta gran i s'inundi el barri, ales-
hores vindran les reclamacions, però no serà 
perquè no els hi hem enviat escrits i fotos.
–Dieu que dels pressupostos participa-

tius votats el 2018 hi manquen les vo-

reres accessibles i la neteja de la riera. 

Llavors, què es va fer?

–M: Només van posar l'enllumenat. Vaig 

demanar que no canviessin els fanals, que 
deixessin els mateixos però que posessin 
uns llums blancs, perquè la llum groga que 
hi havia feia pena. En comptes d'haver-se 
gastat tants diners en aquests fanals, que 
haguessin canviat els llums i que la resta ho 
haguessin dedicat a una altra cosa, com per 
exemple a arreglar la carpa del parc.
–Quin és l'estat de la carpa?

–C: És de plàstic, i de tants anys que té, està 
esquerdada i hi entra aigua. S'hauria de po-
sar una de nova, però costa molts diners.
–M: Quan el problema era petit, encara es 
podia arreglar, i vam enviar fotografies a 
l'Ajuntament per mirar si ho arreglaven. 
D'això ja fa com a mínim 5 o 6 anys. Però 
ara ja està tota feta pols i no es pot arranjar.
–C: El dia que hi hagi forats grans, que caigui 
l'aigua com si no existís la carpa, aleshores 
la canviaran, però com que encara aguan-
ta... Les esquerdes van fent-se cada cop més 
grans i cada cop n'hi ha més.    sergio carrillo

"Ara som un barri de gent 
gran i hi ha molt pocs 

autobusos des de 

l'Hospital o l'ambulatori"
Carmen Mejías i María Ortega –a la imatge– 

són la secretària i la presidenta de l'Associació 

de Veïns de Lourdes, que també compta amb 

Tere Bocanegra a la junta com a vicepresidenta

Al·legacions al projecte per fer 

una nova parada de bus a Lourdes
L'Ajuntament de Mollet preveu ubicar una 
nova parada d'autobús a Lourdes. L'actuació 
forma part del projecte que es va treure a ex-
posició pública a l'agost per crear un nou pas 
de vianants a l'avinguda de Lourdes, a tocar 
del pont sota l'R3. En concret, aquest projec-
te inclou la construcció d'una nova parada 
d'autobús al parc Rafael Alberti, just a l'altre 
costat de l'avinguda on ja hi ha una parada de 
bus urbà. En aquesta nova parada està pre-
vist que s'hi aturin tant els busos urbans com 
interurbans. Això permetrà al barri comptar 
amb una segona parada que segons es deta-
lla en el projecte "millorarà la circulació 

dels vehicles i també diversificarà l'espe-

ra dels usuaris", ja que "la parada actual 

dona servei als busos d’entrada i sortida 

de Mollet, fent el bucle pels dos ponts". 
Tot i la proposta, el col·lectiu Molletopina 

hi ha presentat al·legacions perquè considera 
que aquesta nova parada "no aporta res a la 

mobilitat en transport públic al barri". Cre-
uen que l'actual parada del passeig de Ronda 

ja dona una cobertura "total" als veïns de la 
zona, ja que, segons especifiquen, tots els ha-
bitatges es troben com a màxim a 300 metres 
o quatre minuts caminant. Per això conside-
ren que la seva instal·lació "alentiria la cir-

culació dels autobusos", una situació que 
"agreujaria la puntualitat de les línies 302 

i 345, que actualment ja pateixen temps de 

viatge molt ajustats", diuen. Per aquests mo-
tius, Molletopina proposa que el cost que tin-
dria la marquesina d’aquesta nova parada –ho 
xifren en uns 6.000 euros– es podria aprofitar 
per instal·lar prioritat semafòrica al bus urbà.

També han presentat al consistori una 
anàlisi de l'oferta actual d'autobusos al bar-
ri, la qual consideren que amb una "coordi-

nació adequada" podria comptar amb una 
freqüència de pas de 18 minuts durant tot el 
dia en els dos sentits.

Amb tot, l'Ajuntament assegura que es-
tudiaran l'al·legació presentada per Molle-
topina quan acabi el termini d’informació 
pública.    anna mir

Tal com es queixa l'Associació de Veïns de Lourdes, els 
resultats del procés participatiu que l'Ajuntament de 
Mollet va dur a terme al barri no es van executar com-
pletament. La substitució dels fanals va ser l'única de 
les actuacions que es va fer completa. El tractament 
paisatgístic de la riera, amb la formació de dues zones 
enjardinades, no es va dur a terme. Segons explica 
l'Ajuntament, "l'Agència Catalana de l'Aigua no ha 

donat permís per fer-ho". Malgrat la negativa, el 
consistori afegeix que ara hi estan fent un projecte de 
renaturalització de la riera. Pel que fa a l'adequació de 
voreres al carrer Juan Ramón Jiménez, només es va fer 
parcialment. L'objectiu de l'Ajuntament és incloure en 
alguna convocatòria dels Next Generation les obres 
d'arranjament de les voreres que van mancar per po-
der complir amb el compromís del 2018.

MANCA ARRANJAR VORERES 
A JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

sergio carrillo
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Antonio López i Míriam 
Sampere, l'aposta d'EUiA 
MOLLET. Els militants d'Esquerra 

Unida i Alternativa i el col·lectiu 

Gent x millorar Mollet decidien 

divendres en assemblea el nome-

nament d'Antonio López i Míriam 

Sampere com a números 1 i 2 de la 

llista de la formació a les pròximes 

eleccions municipals.

Aquests dos noms seran els 

principals d'una candidatura que 

es defineix com sobiranista, d'es-

querres i radical i que considera 

important tenir presència als mo-

viments socials però també en les 

MUNICIPALS 2023  LÓPEZ SERÀ EL CAP DE LLISTA I SAMPERE LA DOS

TÀNDEM Antonio López i Míriam Sampere, números 1 i 2 d'EUiA per les municipals

EUIA

institucions. Per aquest motiu, la 

formació, desvinculada de l'òrbita 

dels comuns, manté negociacions 

amb Ara Mollet ERC per presen-

tar-se en coalició als comicis. "Ens 

hem quedat sense representa-

ció a l'Ajuntament", diu López 

sobre els dos regidors provinents 

d'EUiA del grup de Mollet en Comú 

i que han passat a EUCat, referèn-

cia d'Izquierda Unida a Catalunya. 

"Estem reconstruint el nostre 

espai polític i des d'EUiA creiem 

que és important poder portar 

les nostres polítiques a les insti-

tucions i per això explorem vies 

per arribar a un acord amb ERC 

a Mollet com el que ja existeix 

entre les dues formacions a ni-

vell nacional", explica López.

Tot i que no descarten poder 

presentar-se a les eleccions en so-

litari, EUiA s'enfronta als comicis 

amb la premissa d'aglutinar el vot 

de l'esquerra a la ciutat i que "no 

quedi disgregat", explica López. 

Així doncs, més enllà de la negoci-

ació per una possible coalició amb 

ERC, els membres d'EUiA s'han 

reunit amb la resta de formacions 

de l'esquerra com Mollet en Comú, 

Podem i la CUP.  

Alberto Murillo pren possessió 

del càrrec de regidor en 

substitució de Xavier Buzón
MOLLET. Alberto Murillo Solís, nú-

mero 3 de les llistes de Podem Mo-

llet en les anteriors eleccions mu-

nicipals, va ser nomenat el passat 

dimarts, durant la celebració d'un 

ple extraordinari, nou regidor de 

l'Ajuntament de Mollet. Murillo va 

assumir el càrrec en substitució de 

Xavier Buzón, qui va presentar la 

seva renúncia a finals de setembre 

per motius personals. 

Murillo, qui ja havia estat regidor 

en l'anterior mandat, va prometre 

per imperatiu legal el càrrec i es va 

posar a disposició de l'alcaldessa: 

"Estic molt content i molt orgu-

llós de tornar a formar part del 

ple municipal i de representar 

els ciutadans".

El portaveu del PSC, Raúl Broto 

va donar la benvinguda a Murillo: 

"Estem convençuts que el teu ba-

gatge i experiència serà molt útil 

per a aquest govern municipal".  

També l'alcaldessa, se sumava a les 

paraules de Broto.

Murillo té 49 anys, és informà-

tic de professió i treballava en el 

sector editorial, però actualment 

té una excedència. Des del 2020 

està contractat per l'Ajuntament 

de Mollet en el projecte Smart City, 

una tasca que deixarà per assumir 

el nou càrrec de regidor. A banda, 

Murillo és el secretari d'organitza-

ció de Podem Mollet des del 2014. 

GOVERN EL NOU EDIL DEIXARÀ LA SEVA FEINA A L'AJUNTAMENT PER ASSUMIR LA REGIDORIA

AL PLE L'alcaldessa i el nou regidor 

A.MIR

Acte d'homenatge al 
president Companys

MOLLET. El pròxim 17 d'octubre, a 

les 18 h, l'Ajuntament i Associació 

Pro-memòria Immolats per la Lli-

bertat a Catalunya celebrarà la tra-

dicional ofrena floral amb motiu del 

82è aniversari de l'afusellament de 

Lluís Companys. L'homenatge anu-

al de la ciutat al president màrtir i a 

tots els immolats per la llibertat es 

farà al parc Lluís Companys.

MEMÒRIA HISTÒRICA

Jornada a l'Aiguaviva 
sobre el canvi climàtic

MOLLET. Dissabte 15 d’octubre a par-

tir de les 9.30 h se celebra a l'institut 

Aiguaviva una jornada, organitzada 

per la Fundació Nous Horitzons i la 

Fundació dels Verds Europeus amb 

el suport econòmic del Parlament 

Europeu, en la qual Mollet en Comú 

hi participa. Es tracta de Les ciutats 

com a motor de canvi, on es reflexio-

narà sobre el canvi climàtic.

MEDI AMBIENT

Trobada presencial 
amb l'alcaldessa

MOLLET. El proper dilluns 17 d’oc-

tubre, a les 19 h a l'Ateneu Gran, 

tindrà lloc L'alcaldessa en directe. 

Aquesta serà la primera trobada 

presencial d’un seguit de sessions  

obertes amb la ciutadania presen-

cials i a través de xarxes socials, on  

l'alcaldessa Mireia Dionisio parlarà 

de qüestions d’especial rellevància 

per la ciutadania.

AJUNTAMENT

La CUP es troba amb 
Ara Mollet ERC i EUiA

MOLLET. A set mesos per a les elec-

cions municipals, els grups polítics 

locals es troben ja immersos en el 

procés preelectoral. En el cas de la 

CUP Mollet, darrerament ha man-

tingut reunions amb responsables 

d'EUiA i Ara Mollet ERC en el marc 

d'una roda de contactes per apro-

fundir en el diàleg i la diagnosi de la 

situació política a la ciutat.

PARTITS

El canvi de regidor ha suposat una re-
estructuració en el cartipàs municipal. 
Alberto Murillo estarà al capdavant de la 
nova Àrea de Civisme i Qualitat de Ser-
veis de la que penjaran dues de les seves 
regidories, Qualitat de Serveis i Promoció 
Cívica. Murillo també passa a ser regi-
dor de Transparència. Mentre que Raúl 
Broto assumeix les regidories de TIC i 
Administració Electrònica i Ciutat Digital; 
Josep Monràs, la coordinació del progra-
ma transversal d’Agenda 2030 i Juanjo 
Baños, la regidoria d’Accessibilitat.

CANVIS EN EL 
CARTIPÀS MUNICIPAL
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Tast de vins a MartorellesCompartint bones pràctiques turístiques
El pròxim dissabte, 15 d'octubre a les 12 h el 

Safreig de Martorelles acull una nova edició de 

l'Enotast on es podran tastar tapes maridades 

amb vins DO Alella.  Anirà a càrrec del 

sommelier Dani Garcia i el preu és de 8 €.

El Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 

col·laboració amb una iniciativa de la Diputació de Barcelona,  va acollir 

la setmana passada un grup de tècnics i tècniques de Turisme de la 

província de Tarragona en un viatge de familiarització per conèixer les 

bones practiques en activitats turístiques del territori. 

ECONOMIA

El Pitapes inaugura diumenge el 
nou restaurant de Berenguer III
MOLLET. El restaurant Pitapes 

inaugura diumenge 16 d'octubre 

el nou local del carrer Berenguer 

III, situat just davant del Museu 

Abelló. Un establiment més ampli 

que l'anterior amb uns 1.000 me-

tres quadrats entre cuina, terrassa 

i sala. Una nova aposta, pensada 

amb la finalitat de tenir més dis-

ponibilitat per atendre grups de 

comensals, però mantenint l'es-

sència de l'establiment fundat fa 

12 anys, el juny del 2010.

"La línia serà la mateixa, però 
hi haurà algunes novetats quant 
a plats i espais", avança el Xavier 

Tutó, el propietari del restaurant 

dedicat a l'elaboració de tapes i 

platets creatius.

Pel que fa a l'espai, al qual han 

fet una reforma integral, el nou 

local disposa d'una zona de celler 

amb una àmplia selecció de vins, 

una gran terrassa preparada per-

què la clientela hi pugui prendre 

una copa o bé dinar o sopar; així 

com un espai de cocteleria i un al-

tre per fer vermuts a l'interior del 

restaurant. També la cuina fa un 

salt respecte a l'anterior i triplica 

els metres quadrats.

Segons Tutó, obrir aquest nou 

local: "És una motivació extra. 
Fins ara anàvem treballant i 
treballàvem bé, però mirant a 
llarg termini crec que era el pas 
més que havíem de fer", comen-

ta el restaurador qui afegeix que el 

projecte es va començar a gestar 

durant la pandèmia.

"A l'altre local treballàvem 
més apretats, ja no teníem ter-
rassa i durant la pandèmia hem 
tingut temps per rumiar", expli-

ca el gerent del Pitapes, qui, amb 

tot, diu que no esperava arribar 

fins aquí quan van començar l'any 

2010 al carrer Jacint Verdaguer de 

Mollet (on hi havia l'antic local).

Nou restaurant a Barcelona
A banda d'aquesta inauguració, 

els propietaris del Pitapes en 

preparen una altra en paral·lel. 

Aquest mes d'octubre també pre-

veuen obrir un local al carrer Gig-

nàs, al barri gòtic de Barcelona. Es 

faran càrrec de Ca l'Agut, una anti-

ga fonda centenària que tornarà 

a apujar la persiana de la mà de 

l'equip del Pitapes i oferirà de nou 

una oferta gastronòmica basada 

en la cuina tradicional catalana.

Amb l'obertura d'aquest nou 

restaurant a Barcelona, seran 

quatre els establiments que els 

restauradors  tindran a càrrec seu 

–els Pitapes de Mollet i Granollers, 

el Socarrat, també a Mollet, i Ca 

l'Agut–. ANNA MIR GUINJOAN

GASTRONOMIA ELS RESTAURADORS TAMBÉ PREPAREN L'OBERTURA D'UN NOU LOCAL AL BARRI GÒTIC DE BARCELONA 

XAVIER TUTÓ El propietari del Pitapes a l'interior del nou restaurant que obrirà portes a Mollet aquest diumenge

S.C.R.

OCUPACIÓ

La contractació 
indefinida guanya 
pes, tot i la caiguda 
del setembre
BAIX VALLÈS. Durant el mes de se-

tembre es van formalitzar al con-

junt dels municipis del Baix Vallès 

3.709 contractes, gairebé un 18% 

menys que el setembre de l'any 

passat (-661), segons l'avanç de 

dades de contractació de setembre 

de 2022 de l’Observatori-Centre 

d’Estudis del Consell Comarcal. Tot 

i la davallada, en l'ambit comarcal 

durant aquest període s’han for-

malitzat a la comarca 13.094 con-

tractes, xifra superior a la del mes 

d’agost passat (+3.427). Un incre-

ment en el qual destaca el creixe-

ment de la contractació indefinida, 

que se situa per sobre del 42%, 

convertint-se aquest percentatge 

en un dels més elevats dels dar-

rers mesos, clarament per sobre 

del 14% que representava ara fa 

un any. Així, la contractació tem-

poral se situa en poc més del 57%, 

xifra inferior als mesos anteriors 

i molt allunyada del 86% de con-

tractes temporals que s’observava 

tot  just fa un any. Segons modali-

tat contractual, en les dades s'ob-

serva com totes les modalitats de 

contractació indefinida guanyen 

pes, i destaquen els contractes or-

dinaris a temps indefinit (+3.135 

contractes més que fa un any), els 

convertits en indefinits (+245 con-

tractes més que fa un any), així com 

els contractes d’interinitat (+378). 

Per sexes, les dones concentren el 

48% de la contractació. 
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El misteri àrtic del molletà Jacint Pérez Pericas (II)

U

La investigació sobre la participació de soldats catalans a la ba-

talla de Narvik, Noruega, durant la Segona Guerra Mundial, va 

portar el fotoperiodista Ramon Renedo Yanguas a trobar el rastre 

d'un molletà, en Jacint Pérez Pericas. Després de gairebé dos anys 

d'investigació, Renedo ha pogut reconstruir una part de la seva 

història, plena encara d'interrogants, que ara publica SomMollet. 

En la primera entrega, un document de la Legió Estrangera Fran-

cesa situava en Jacint a Noruega després d'haver demanat asil 

a Mèxic. Però com hi va arribar? En aquesta segona entrega, 

Renedo contextualitza i dona algunes pistes que tenen a veure 

amb l'estratègia francesa el 1940, els interessos alemanys al nord 

d'Europa i la resposta dels aliats a aquella escomesa. 

INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

RAMON   

RENEDO 

YANGUAS

PRESTEJORD  La platja on el 13 de maig de 1940 el Jacint participà en el primer desembarcament aliat de la Segona Guerra Mundial. Foto:  R.Renedo

na forma que el govern francès 

va fer servir per buidar els camps 

de concentració de refugiats va 

ser instigar el retorn cap a l’Es-

panya franquista. Molts ho van fer. D’altres, 

pocs i afortunats, van poder obtenir una 

visa per emigrar a Mèxic i d’altres països de 

Sud-amèrica. Molts altres van ser forçats a 

allistar-se a les denominades Companyies 

de Treballadors Estrangers, unitats milita-

ritzades que proveïen de mà d’obra semi-

esclava administracions locals, empreses i 

propietaris agrícoles. La darrera opció era 

allistar-se a la Legió Estrangera Francesa. 

Les xifres oficials diuen que prop de 8.000 

soldats republicans van optar per aques-

ta alternativa. La perspectiva d’una guer-

ra europea era una realitat cada cop més 

probable i l’exèrcit francès tenia necessitat 

d’efectius amb prou experiència militar. 

També molts exbrigadistes internacionals 

van inscriure’s a la Legió entre els mesos de 

setembre de 1939 i juny de 1940. Si Jacint 

no va aconseguir permís de les autoritats 

mexicanes per exiliar-se potser no va veure 

cap altra solució que tornar a dur uniforme. 

Potser era millor lluitar amb una arma a la 

mà que suportar les condicions de semies-

clavatge de les Companyies de Treballadors.

Aquests “voluntaris” van ser enviats als 

campaments de la Legió a Fez i Algèria, i 

repartits entre els diferents regiments que 

els francesos estaven formant per enviar 

a les colònies. L’Onzè va ser enviat a Síria, 

amb un bon grapat de catalans a les seves 

files. D’altres van acabar a Indoxina.

Amb la guerra a Europa cada cop més a 

prop, es va decidir crear una nova unitat, 

la 13 Demibrigade, una força regimental de 

dos batallons d’infanteria lleugera de mun-

tanya per reforçar les defenses franceses 

contra Alemanya. Aquesta seria la unitat 

que, per una sèrie de jugades del destí, aca-

baria participant en la Campanya de Norue-

ga i marcaria el destí del jove molletà.

Després de la invasió nazi de Polònia, 

l’interès francès es concentra en evitar 

l’atac sobre el seu propi territori. Entre la 

invasió de Polònia i la invasió de Franca 

passen sis mesos on l’atenció i el conflicte 

es concentren al nord d’Europa. En efec-

te, l'URSS, després d'ajudar a la destruc-

ció de la nació polonesa, descobreix les 

seves cartes. Els pactes secrets entre les 

dictadures nazi i estalinista donaven al 

Kremlin el beneplàcit de Hitler per rede-

finir el poder de l'URSS en Finlàndia i els 

països bàltics. Stalin llença una invasió a 

Finlàndia per apoderar-se de tota la franja 

fronterera amb aquest país.

Mentrestant, Regne Unit i França obser-

ven amb preocupació els esdeveniments. Ja 

estan tècnicament en guerra contra Alema-

nya. Seran els soviètics també un enemic? 

L’atenció se centra en el Bàltic, Finlàndia… i 

els països escandinaus. La guerra és econo-

mia i la indústria militar alemanya necessi-

tava desesperadament el mineral de ferro 

produït a la regió sueca de Kiruna. Milions 

i milions de tones de pirita indispensables 

per a armes, avions, munició… Aquell mine-

ral de ferro s’exportava des d’un port de 

la veïna Noruega, l’únic port proper a les 

mines sueques que roman lliure de gel als 

mesos d’hivern: el port de Narvik.

El govern francès, i també Churchill que 

en aquell moment encara no era cap del 

gabinet britànic, pensava que la guerra 

rus-finesa (la Guerra d’Hivern), era una 

oportunitat per desplaçar el front al nord 

d’Europa en comptes de repetir els com-

bats a França. El propòsit era enviar una 

força d’infanteria de muntanya a Narvik 

que havia de travessar Suècia per arribar 

finalment a Finlàndia, per ajudar aquell 

país a lluitar contra l'URSS. Això significa-

ria entrar en guerra contra Moscú, però en 

aquell moment, el III Reich i l'URSS eren 

nominalment aliats. Aquesta acció serà 

una excusa per apoderar-se del port de 

Narvik i tallar el subministrament de fer-

ro a Alemanya, ofegar la seva economia i 

evitar una guerra total. Un trencaclosques 

tan arriscat com impossible.

La 13 DBLE i un Regiment de caçadors 

alpins de l’Exèrcit francès, van començar 

els entrenaments amb la vista posada en 

aquesta operació. D’Algèria van ser tras-

lladats a Marseille i d’aquí a la caserna de 

Larzac per fer entrenament de combat 

en alta muntanya. Entre els integrants 

d’aquesta unitat, els veterans de Brunete, 

Belchite, Terol, Ebre... un bon nombre de 

catalans, també veterans de les batalles 

més dures, i entre ells, Jacint. Però Finlàn-

dia finalment es rendeix abans que pugui 

arribar qualsevol ajuda franc-britànica. La 

missió quedava anul·lada… de moment.

Al marc de 1940, les pressions combina-

des d’aliats i dels nazis sobre Noruega arri-

baren al seu punt màxim. El rei, el govern i 

la població sabien que uns i altres es dispu-

taven el control del poc poblat país escan-

dinau, però estratègicament important. No 

era ja tan sols la ruta del mineral suec, tam-

bé el control sobre la seva costa: una plata-

forma des de la qual la marina nazi podria 

atacar les rutes comercials britàniques i 

tancar l’accés al mar Bàltic. La sentència de 

Noruega era ferma: seria envaïda. Ara úni-

cament era qüestió de saber si serien els 

alemanys, els aliats o els soviètics.

El 9 d’abril, Alemanya prenia la inicia-

tiva i envaïa simultàniament Dinamarca 

i Noruega. Un front de 4.000 kilòmetres. 

Un amic personal de Hitler, el General Di-

etl arribava a Narvik amb una flota d’onze 

destructors i una brigada de muntanya. El 

coronel noruec Sundlo, pronazi, admira-

dor de Franco i seguidor de Quisling, tra-

eix el seu poble i els seus homes i lliurava 

la ciutat als nazis. Començava la batalla 

per la ciutat. Els dies següents es produi-

rien dos combats navals entre alemanys i 

aliats. Els destructors nazis serien enfon-

sats i les forces alemanyes restarien aïlla-

des de qualsevol reforç terrestre.

Dietl llençava els seus homes cap al nord 

i aprofitava els mariners rescatats dels 

destructors per reforçar les fortificacions 

a Narvik. La sexta Divisió noruega, del ge-

neral Fleischer prenia una de les decisions 

més arriscades possibles. Aquesta unitat 

era l'única força militar al nord del país, 

vigilant que els soviètics no avancessin 

des de Finlàndia. Si Fleischer abandona-

va la vigilància fronterera i es dirigia cap 

a Narvik, no deixava la rereguarda sense 

protecció? L'URSS podia repetir la manio-

bra que va a fer a Polònia i envair Noru-

ega coincidint amb els nazis. Fleischer no 

ho sabia; però el que sí que sabia és que 

els nazis eren a Narvik i a punt de marxar 

sobre Bardufoss, una base aèria crucial. A 

marxes forcades, a peu, camió i esquís va 

reunir totes les seves tropes, uns 10.000 

soldats gairebé sense instrucció i entrà en 

combat en la zona de Gratangen. Durant 

molts dies, en completa solitud, aquestes 

tropes de joves inexperts fan retrocedir, a 

poc a poc, les tropes d’elit de la Wermatch.

Era el torn del cos expedicionari 

franc-britànic. En comptes d’anar a Narvik 

per protegir-lo havien d’anar ara per allibe-

rar la ciutat. Una brigada britànica de tro-

pes de segona categoria, una polonesa esca-

pada de la derrota al seu país, un regiment 

de caçadors alpins i la 13 DBLE arriben a 

les illes Lofoten el dia 5 de maig. De totes 

les forces terrestres, els combats posteriors 

confirmaran una sospita: només els vete-

rans de Polònia, els veterans de la Guerra 

Civil i els experimentats oficials francesos 

veterans de la Primera Guerra Mundial i les 

guerres colonials seran realment efectius. 

La resta seran únicament comparses. Les 

forces, doncs, estan igualades.

Jacint no ho podia saber en arribar a ter-

ra, però li quedaven només 23 dies de vida.
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La commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental ens recorda un any 

més la importància de estar emetents davant un problema de salut molts 

cops silenciós però que cada cop té més afectació entre la població. Ja 

fa un temps, que s'està posant el focus en la salut mental en les edats 

primerenques. La pandemìa va fer estralls entre infants i joves i va ser el 

detonant de molts trastorns que s'han hagut de tractar –i se n'hauran de 

seguir tractant en el futur–. Per això, disposar dels màxims recursos i eines 

per fer-hi front és essencial. Acompanyar els infants i joves que poden 

patir un trastorn mental però també la família i l'entorn és fonamental per 

aconseguir el benestar emocional necessari per afrontar una etapa evolutiva 

clau en les persones. El nou servei ofert per l'Ajuntament amb finançament de 

la Diputació és una mostra de com les institucions han de posar el seu gra de 

sorra en un problema que és de tots. Ara, caldrà continuïtat.

LA SALUT MENTAL DE GRANS I PETITS 

Editorial

orto tota la vida defensant la sani-
tat pública i com tothom he tingut 
la necessitat de fer-la servir. És 
llavors quan ens adonem de l’ab-

soluta necessitat d’aquest servei, de la im-
portància que sigui pública i a l’abast de totes 
les persones. També ens adonem, llavors, del 
que impliquen les retallades i les polítiques 
de privatització que defensen alguns.

En el meu cas, una greu malaltia a la colum-
na vertebral que pràcticament m’incapacita-
va amb molt de dolor per caminar i fer vida 
amb normalitat. He de dir que entre les di-
verses proves i les seves corresponents llistes 
d’espera han estat més de 4 anys de patiment 
per arribar a una operació que finalment va 
ser un èxit segons els grans professionals que 
m’atenien. Vull deixar clar que l’atenció de tot 
el personal que em va atendre va ser excep-
cional, tant a escala professional com des del 
punt de vista del tracte humà. Metges, infer-
mers, personal de tots els serveis de la segu-
retat social i de l’Hospital de Mollet, fantàstic. 
Tenim uns sanitaris que són el millor del món.

Però no em vaig poder estar de fixar-me en 
la seva frustració en comunicar llargues llistes 
d’espera, el cansament o angoixa per no poder 
atendre convenientment persones i malalties 
que amb els recursos suficients es podrien re-

Defensem la sanitat pública
soldre millor i en menys temps. La manca de 
personal i recursos a la sanitat pública és una 
evidència dolorosa que ens retracta com a so-
cietat. És aquesta la sanitat pública que volem?

I no és casualitat, portem més d’una dècada 
ja, amb el discurs i els efectes de les retallades. 
A Catalunya, les competències en sanitat són 
de la Generalitat, diferents governs de dretes 
ens han dit que no són retallades, és optimitzar, 
que les mútues privades són una bona opció 
i que cal que tothom tingui una. Recomanaria 
molt llegir el llibre Artur Mas: On són els meus 
diners, on l’Albano Dante Fachin explicava el 
2013 l’al·lucinant funcionament publicoprivat 
de la sanitat “pública” catalana. Passen els anys 

i les coses no canvien, aquest model, que posa 
el benefici econòmic per davant de les perso-
nes, no es qüestiona i ens estem carregant a 
poc a poc la sanitat pública. A alguns els convé 
que no funcioni perquè d’aquest mal funciona-
ment en fan negoci. Tenen nom i cognoms.

Vull fer una crida final, a partir de la meva 
experiència: defensem la sanitat pública i els 
seus professionals. No ens cansem mai de de-
fensar els serveis públics i l’estat de benestar. 
Perquè això és l’únic que tenim la classe tre-
balladora per a protegir la nostra qualitat de 
vida i la nostra salut.

P

ANTONIO 

CUÉLLAR
Membre de Mollet en Comú

veure: moure’s, traslladar-se, vi-
atjar, són drets que tenim, oi? I 
moltes vegades no és que en tin-
guem dret, és que ho necessitem: 

per treballar, per anar a escola, per anar al 
metge, perquè ens portin al cementiri... 
Moure’s hauria de ser un fet accessori que 
ens facilités la vida, però s’ha convertit en 
una veritable preocupació, en una font de 
patiment totalment absurda. I ho és perquè 
no pot ser que al súbdit regular li sigui im-
possible fer ús del transport privat o públic 
sense que li surti urticària o s’hagi de gra-
tar la butxaca més del que és raonable. Tinc 
més de quaranta anys de carnet de conduir 
i crec que puc opinar de moltes coses. Dels 
centenars de morts entre Igualada i Cerve-
ra, perquè tothom estava discutint per on 
passava l’autovia després que se n’hagues-
sin fet mils de quilòmetres arreu de la pe-
nínsula, amb una guàrdia civil que es col·lo-
cava en un lloc sense perill on enganxaven 
a centenars de conductors per trepitjar mig 
pam la línia continua. Aleshores i ara, una 
pràctica tremenda que provoca retencions 
tant sí com no és quan, per exemple, qui per 
entrar a l'AP-7 des de la C-17 a Mollet, ve 
pel carril de l’esquerra i gira bruscament 
al final per entrar a la dreta, cosa que fa 
que els que circulaven bé hagin hagut de 
frenar i l’efecte acordió ha creat una reten-
ció que no hi era. Qui ho sanciona, això? Es 
parla de retencions a l'AP-7 ara, com si no 
n’hi hagués hagut mai en aquest darrer any 

A

PATIR PER PATIR

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

sense peatges o abans amb. El primer que 
aprens a l’autoescola és que s’ha de guar-
dar la dreta com a norma clara. Com canvi-
em el vici d’anar pel carril central encara 
que el dret estigui lliure? Potser, com molt 
d’aquest trànsit és de professionals de fur-
gonetes o camions, ja que el treball és un 
àmbit regulat, per què no es regula millor 
tot aquest transport? Bé, no acabaríem. No 
pot ser que no tinguem dret a circular sen-
se patir. Patim quan hi ha embús perquè 
el nostre temps queda als llimbs; patim 
quan no hi ha trànsit perquè se’ns busca 
la multa fàcil del radar. En velocitats que 
no són excessives, el flagell dels accidents 
no és la velocitat, és la distracció o conduir 
amb manca de facultats. Les normatives 
actuals van a la facilitat de la sanció i se 
sanciona allò que no provoca els accidents. 
La lenitat judicial amb els delinqüents via-
ris, que circulen sense assegurança, ebris 
o sense punts i ho tornen a fer. I et trobes 
costa avall a la ronda de Dalt a la una de la 
matinada i has de retenir el cotxe, potser 
un híbrid, que baixaria sense emetre ga-
sos, però has d’anar a 60! I hi has d’anar, 
en transport privat, perquè si ets vallesà 
i vols anar al teatre a Barcelona, com tor-
nes? Heu anat en transport públic en aque-
lla hora? Si no és que es perden combois, 
és que et trobes baralles i fumadors d’opi a 
mansalva. I Renfe -i dic Renfe perquè no té 
dret a canviar a un nom més modern quan 
manté el que manté en les nostres vies- 
se’n renta sempre les mans. Per cert, quan 
era que havien de començar les obres de 
tapar les vies a Montcada?

Hi ha frustració dels sanitaris en 
comunicar les llargues llistes

d'espera, cansament i angoixa per
no poder atendre les persones

legir un llibre engreixa la perso-
nalitat promovent la fraternitat. 
L’arrel de la paraula llibre és 
la mateixa que el de la paraula 

llibertat. La lectura sense la saviesa intel·li-
gent del lector no porta enlloc o, més ben 
dit, la saviesa manipulada per l’egoisme 
desemboca en la ruptura de la dignitat hu-
mana. Un llibre no es pot llegir mai per inte-
ressos egoistes. Llegir un llibre és començar 
el diàleg amb el seu autor. I si el diàleg dona 
fruits bons la lectura és bona encara que el 
llibre pateixi de mancances culturals. Quan 
la lectura de un llibre no té altre objectiu que 
la millora del pensament del lector sempre 
serà positiva. Quins llibres s’han de llegir? 

L

ELS LLIBRES CONREEN LA HISTÒRIA DELS POBLES

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

Els que desperten la necessitat de parlar-ne. 
Respectant els consells dels professors i crí-
tics penso que és molt important llegir els lli-
bres dels escriptors del nostre poble i comar-
ca. Al marge de la seva qualitat gramatical i 
literària expressen una sorprenent filosofia 
popular molt integradora que és difícil de 
llegir en els autors consagrats per la crítica i 
l’opinió pública. Els llibres dels autors de casa 
nostra tenen el mèrit de desvetllar l’interès 
per la lectura de la gran literatura. Fent una 
reflexió la lectura de la història dels pobles és 
la llançadora de la lectura de la història del 
mon. Si es vol col·laborar el nivell cultural del 
nostre poble i posar-lo al mon, llegim els lli-
bres dels seus ciutadans.

Membre de Mollet en Comú
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s dilluns al matí. En marxa totes 

les rutines habituals per sortir 

de casa per anar a treballar amb 

el temps per arribar a l’hora, 

amb el pes un pèl feixuc de l’ini-

ci de la setmana i deixant enrere la tarda 

del diumenge.

La primera notícia que destorba els plans 

i horaris és arribar a l’estació de trens, en 

aquest cas l’R3 i veure l’andana plena de gent 

que fa més de mitja hora que hauria d’haver 

sortit. S’ha anul·lat un tren i el següent, com 

és costum, arriba amb els deu minuts de ri-

gorós retard. Espanta la gent que s’ha anat 

acumulant a l’andana i que un cop dalt del 

tren, un tren curt, ha entrat “amb calçador”. 

Un noi amb crosses té dificultat per estar 

dret, però per sort hi ha qui se’n preocupa i 

qui s’aixeca per deixar-lo seure.

Es podria dir de diferents maneres, però la 

que em ve al cap és que és una manera fasti-

gosa de començar la setmana, però el pitjor 

és que molt possiblement serà cada dia.

A la tornada just entrar a l’estació se sent 

anunciar que els trens de l'R4 circulen amb 

els horaris irregulars a causa d'una de les 

moltes incidències a les quals ens tenen 

acostumats i que com a mínim porten uns 

É

UNA ODISSEA DIÀRIA

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

15 minuts de retard. A l'R3 no hi ha ara 

trens anul·lats ni retards fora norma, però 

el tren, tren curt, ja va ple. A punt de caure 

diverses vegades per impossibilitat d’ac-

cedir a lloc on agafar-te, una jove m’estira 

el braç per evitar la caiguda i em demana 

disculpes perquè m’ha agafat malament 

(hi ha persones educades). Se senten co-

mentaris: “D'ençà que el bitllet és gratuït 

els trens van pitjor”; “No s’entén perquè 

posen trens curts”.

Des que pujar al tren és gratuït i just du-

rant el mateix període, a l'R2 s’han iniciat 

obres de millora que causen grans pertor-

bacions en la mobilitat. Potser ens estan 

prenent el pèl?

Viatjar en els trens de rodalies i també 

de mitjana distància de la Renfe és una 

odissea diària, mai saps què t’espera, i és 

també patir a la pell aquesta gran falta de 

respecte cap als usuaris.

Viatjar en trens de Rodalies és
una odissea diària, mai saps què 
t'espera i pateixes en pròpia pell

la falta de respecte cap als usuaris

MEDICINA NATURAL
HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA
MEDICINA XINESA
TERÀPIA NEURAL I DEL DOLOR
NUTRICIÓ ORTOMOLECULAR
ELECTROACUPUNTURA
BIORESSONÀNCIA I FLORS DE BACH

Envelliment facial · Arrugues 
Remodelació labial
Acné · Taques · Flaccidesa 
Peeling químic mèdic · Fils tensors 
Botox · Obesitat i cel·lulitis
Dietes saludables i depuratives
Mesoterapia (facial, corporal, capil·lar)

Drenatge limfàtic · Detoxificació
Esclerosi de varius
Alopecia · Tractaments capil·lars 
Trasplantament de cabell

	Vols treure’t medicaments?
	Et trobes cansat? No dorms bé? 
	Estàs nerviós? Estàs trist? 
	Tens males digestions? 
	Et refredes sovint? Tens al·lèrgies? 
	Vols baixar de pes i no pots? 

CONSULTA GRATUÏTA

PARETS DEL VALLÈS
Tel.93 562 53 19
BARCELONA
Tel.93 219 59 98

www.dranuriagisbert.es 
consulta@dranuriagisbert.es

MÀSTER EN
MEDICINA ESTÈTICA

MÀSTER EN
MEDICINA INTEGRATIVA

CENTRES MÈDICS
AUTORITZATS PER

Tens COVID persistent?
 Cansament, fatiga? No dorms bé?
 Dolors musculars? Mal de cap?
 Alteracions digestives? Falta d’aire?
 Oblides paraules? Mala concentració?
 Estàs més nerviós? Més trist?



dV, 14 octubre 202218

ESPORTS

Judit Sallent a la Copa d'EuropaPau Mulet guanya el Torneig del CCCB d'escacs
La santfostenca Judit Sallent va participar 

la setmana passada a la Copa d'Europa de 

patinatge artístic, celebrada als Països Baixos. 

La patinadora va aconseguir una sisena plaça 

en la categoria cadet de la modalitat solo dance.

Pau Mulet, jugador del Club d'Escacs Mollet, es va proclamar campió 

de la primera edició del Torneig del CCCB, celebrat dissabte passat 

a Mataró. Mulet va aconseguir la primera posició en la categoria sub 

12 a sub 8, on participaven tots els jugadors entre aquestes edats. El 

jugador molletà va aconseguir 5,5 punts en les 8 partides disputades.

Els 43 equips del CF Mollet UE 
es presenten davant la seva 
afició en una gran festa

MOLLET. El CF Mollet UE va cele-

brar dimecres la seva gran presen-

tació de tots els equips i jugadors 

del club al seu camp, el Germans 

Gonzalvo. Un total de 43 equips 

i més de 600 jugadors van rebre 

l'escalf d'aficionats i familiars.

La celebració va comptar amb 

un escenari per on van passar un a 

un tots els equips del CF Mollet UE, 

rebent els ànims del públic. El mo-

ment àlgid va arribar amb la pre-

sentació del primer equip, que va 

pujar a l'escenari amb l'equip d'es-

coleta, unificant el present i futur 

del club. La jornada va acabar amb 

un castell de focs artificials.

Diversos jugadors del club ex-

pliquen per què els hi agrada el CF 

Mollet UE. Alex Moruno, jugador de 

l'equip inclusiu explica que és "un 

equip en el qual es pot confiar", 

ja que "hi ha molt bona gent i am-

bient." Claudia Fanés i Berta Maya, 

jugadores del benjamí femení, afir-

men que els hi agrada "jugar al fut-

bol i guanyar partits". Finalment, 

Francesc Salarich i Asier Fernández, 

de l'aleví masculí F, relaten que a 

l'equip "s'aprèn i es guanya molt".

Creixement constant
El president del CF Mollet UE, Jordi 

Candela, destaca el creixement del 

club: "Tenim més de 600 juga-

dors, més que mai. També batem 

el rècord d'equips amb 43 con-

junts". El dirigent també remarca 

la qualitat dels equips del club: "Te-

nim molts equips a preferent i el 

primer equip a Primera Catala-

na. Això dona prestigi al club i vol 

dir que la feina que fem és bona".

Per part de l'Ajuntament, el 

regidor d'Esports Josep Monràs 

posa èmfasi en la feina del CF Mo-

llet UE: "Volem que segueixin 

fent la mateixa feina que durant 

tots aquests anys, una tasca de 

promoció i formació". El regi-

dor també va remarcar la base del 

club: "Tothom es queda amb els 

resultats del primer equip, però 

és molt important tota la base, 

especialment els equips feme-

nins i els inclusius".  s. casanovas

FUTBOL  EL GERMANS GONZALVO VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DE TOTS ELS CONJUNTS DEL CLUB

FESTA AMB L'AFICIÓ Els jugadors van poder gaudir de l'escalf de la graderia  

s.c.

El CF Mollet UE 
buscarà seguir 
sumant davant el 
Palamós CF

MOLLET. El primer equip del CF 

Mollet UE vol recuperar-se del mal 

inici de temporada al camp d'un 

històric del futbol català, el Pala-

mós CF. El partit es disputarà el 

diumenge a les 12 h a l'estadi dels 

del Baix Empordà.

El conjunt molletà va sumar el 

seu primer punt d'aquesta tempo-

rada al partit de la setmana passa-

da contra l'AEC Manlleu. El partit 

va acabar amb empat a un gol, però 

no va estar exempt de polèmica 

amb un penal fallat pels de Mollet a 

la primera part i l'expulsió d'Aitor 

Garcia als minuts finals. 

FUTBOL

Alèxia Putellas pot 
guanyar dilluns la 
segona Pilota d'Or

MOLLET.  Alèxia Putellas opta di-

lluns a revalidar la Pilota d'Or que 

va guanyar per primer cop l'any 

passat. La molletana està entre les 

20 nominades al guardó, que s'en-

tregarà el dilluns al vespre a la gala 

celebrada al Teatre de Châtelet 

de París, juntament amb el premi 

masculí.

Tot i estar actualment lluny dels 

camps per una lesió de llarga dura-

da, Putellas compta amb possibili-

tats d'endur-se el premi, ja que va 

guanyar fa unes setmanes el premi 

a millor jugadora de les competici-

ons europees, atorgat per la UEFA.

La gala començarà a les 20 h i es 

podrà seguir en directe a través de 

diversos canals de televisió i plata-

formes online. 

Revolució al calendari 2023 
del Circuit de Catalunya
BAIX VALLÈS. El calendari del 2023 

del Circuit de Barcelona-Catalu-

nya serà diferent al del 2022, prin-

cipalment pels canvis de dates de 

les dues curses més importants: la 

de la Fórmula 1 i la de MotoGP.

La Fórmula 1 passa del maig al 4 

de juny i serà la tercera cursa euro-

pea de la temporada.

Amb aquest canvi, MotoGP tam-

bé d'ha de moure i troba el seu lloc 

el 3 de setembre, ocupant el lloc 

que deixa la caiguda del Gran Pre-

mi d'Aragó.

El Mundial de Superbikes també 

es veu afectat i passarà de la tardor 

a la primavera, en una data encara 

per concretar. 

MOTOR  LES PRINCIPALS CURSES CANVIEN DE DATA

"Cada any el club té més 
jugadors i equips. Aquest

any tenim 43 equips i
més de 600 jugadors"

PALAMÓS CF - CF MOLLET UE 

Diumenge, 16  12 h Palamós
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El Barri Can Calet apunta als 
llocs capdavanters a la lliga

SANT FOST. Aquest dissabte co-

mença una nova temporada del 

Barri Can Calet a Primera Catala-

na. L'objectiu per l'any és encara 

incert, però l'equip s'ha reforçat 

per millorar el resultat del curs 

passat. Aitor Millán, capità dels 

santfostencs, creu que la plantilla 

"té nivell per lluitar per coses 

maques".

Millán afirma que afronten la 

temporada "amb la màxima il·lu-

sió possible" i centrant-se a tre-

ballar. El jugador de Sant Fost creu 

que la plantilla "té bon nivell" 

i que presenta "un equip molt 

equilibrat i millorat amb algu-

nes incorporacions". El capità 

també destaca que els fitxatges 

s'han adaptat bé al joc de l'equip, 

atès que en la seva majoria eren 

persones "que ja havien estat a 

la casa".

El capità explica que dins el ves-

tidor no es marquen objectius "ni 

d'ascensos ni de descensos", 

però reconeix que l'equip vol "llui-

tar per tornar a la categoria que 

ens van treure". Tot i això, remar-

ca que la seva meta de moment és 

"donar el màxim possible".

Debut a la pista montmelonina
El Barri Can Calet iniciarà la lliga 

dissabte a les 18.30 h al pavelló de 

l'Sporting Montmeló. Aitor Millán 

afirma que "el primer partit és 

clau" i que l'han de guanyar "sí o 

sí".  sergi casanovas

FUTBOL SALA | Primera Catalana  EL SEU PRIMER PARTIT SERÀ CONTRA L'SPORTING MONTMELÓ

PLANTILLA LLESTA El Barri Can Calet comença la temporada amb molta il·lusió

barri can calet

Un subcampió d'Europa 
per al CE Mollet Team
MOLLET DEL VALLÈS. Izan Garcia, 

del CE Mollet Team, es va pro-

clamar subcampió al Campionat 

d'Europa de Karate Kyokus-

hinkai, celebrat el passat cap de 

setmana a Santa Susanna (Ma-

resme). El club molletà també va 

comptar amb dues karatekes més 

a la competició internacional.

El karateka molletà va aconse-

guir la segona posició a la catego-

ria de kumite juvenil, donant al CE 

Mollet Team l'únic podi a la com-

petició europea. L'equip de Mollet 

va comptar amb dues represen-

tants més, Numidia Chemlali i Yas-

mine Bajait que van finalitzar en 

setena i vuitena posició a la moda-

litat de kata juvenil.

El CE Mollet Team ja té en l'ho-

ritzó una altra competició, la Copa 

Nacional de Clubs WAKO, que se 

celebrarà aquesta setmana a Alfa-

ro (La Rioja). 

KARATE  IZAN GARCIA VA PENJAR-SE LA MEDALLA DE PLATA

PODI EUROPEU Izan Garcia (esq.) va pujar al segon calaix del podi internacional

ce mollet team

Sis atletes baixvallesans 
al Campionat d'Espanya

MOLLET / MONTORNÈS. La selecció 

catalana pel Campionat d'Espanya 

de Federacions sub 16 d'atletisme 

va comptar amb set atletes baixva-

llesans, tres del CA Mollet i tres del 

CA Montornès.

El CA Mollet va comptar amb la 

presència d'Eric Recolons, Alejan-

dro Muñoz i Karim Fartaz, que van 

aconseguir dues terceres posici-

ons al llançament de martell i al 

salt d'alçada i una desena als 1000 

metres llisos.

Per part del CA Montornès, fins 

a Pamplona van viatjar Pau Capar-

rós, Carla Gallardo i Aina Morga-

de. Caparrós va ser quart al triple 

salt, mentre que Gallardo i Mor-

gade també van acabar quartes al 

4x100 metres llisos.

La selecció catalana va guanyar 

la categoria masculina amb 257 

punts, només quatre per davant 

de l'equip d'Andalusia. En catego-

ria femenina, Catalunya va acabar 

en quarta posició. 

ATLETISME  VAN SER CAMPIONS AMB LA SELECCIÓ CATALANA

LA SELECCIÓ L'equip català, amb els sis baixvallesans, va assolir grans resultats

ca mollet

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

ha iniciat la lliga amb una victòria i 

una derrota en els primers partits. 

Els de Josep Maria Marsà van gua-

nyar dissabte al Briasol CB Salou 

(85-68) i van caure dimecres da-

vant el CB Cornellà (73-71).

A la primera jornada, l'equip no 

va donar opció al Salou, nouvingut 

a la categoria des de Lliga EBA, i es 

va posar per davant des del primer 

minut, amb un gran segon parcial 

de 22-14. A la segona part, els locals 

van saber gestionar i mantenir la 

renda aconseguida per emportar-se 

el primer partit davant la seva afició.

En el segon enfrontament, el 

CB Cornellà va començar amb més 

encert i va signar un bon parci-

al per a ells de 21-11. A partir de 

llavors, el Recanvis Gaudí Mollet 

va reaccionar i va igualar el partit. 

Al període final, els molletans van 

millorar i van estar a punt d'en-

dur-se la victòria, però el triomf va 

caure a les mans del Cornellà, per 

un ajustat 73-71.

A pel 2-1 contra el CB Prat
Els dos resultats deixen el conjunt 

molletà en una bona quarta posi-

El Recanvis Gaudí Mollet 
comença amb un balanç d'1-1

BÀSQUET | LEB Plata ELS MOLLETANS VAN GUANYAR AL SALOU I VAN PERDRE AMB EL CORNELLÀ

UN INICI EQUILIBRAT

cb mollet

El Recanvis Gaudí Mollet ha arribat a 

un acord amb el Baxi Manresa per la 

cessió de Musa Sagnia, un aler gam-

bià de 19 anys i 2.03 metres d'alçada. 

Sagnia es mantindrà a la dinàmica de 

l'equip d'ACB, però jugarà amb els 

molletans quan no sigui convocat per 

l'equip manresà. L'acord converteix al 

CB Mollet en club vinculat al Manresa 

i pot ser el punt d'inici de més acords 

entre l'equip d'ACB i el Mollet.

ACORD AMB EL BAXI 
MANRESA D'ACB PER 
L'ALER MUSA SAGNIA

ció, igualat amb molts equips.

El pròxim partit del Recanvis 

Gaudí Mollet serà aquest dissabte 

a les 19 h al Plana Lledó, contra el 

CB Prat, que actualment porta el 

mateix balanç que el conjunt mo-

lletà.  

SP. MONTMELÓ - BARRI CAN CALET

Dissabte, 15  18.30 h Montmeló

RECANVIS GAUDÍ MOLLET 85

BRIASOL CB SALOU 68

CB CORNELLÀ 73
RECANVIS GAUDÍ MOLLET 71
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Festa de l'Estació del Nord, dissabteBeca SuperArte per al paretà Enrique Ponce
La festa del barri de l'Estació del Nord, prevista 
per dissabte passat, es va ajornar a causa de les 
previsions meteorològiques de pluja. Finalment, 
i si el temps així ho permet, la celebració es 
durà a terme aquest dissabte 15 d'octubre.

El paretà Enrique Ponce, alumne del CEM Maria Grever, ha 
guanyat una beca SuperArte, de la Fundación Grupo SIFU. La 
beca és per a l'impuls dels estudis de música entre artistes 
professionals i amateurs amb diversitat funcional i la fundació 
ha lliurat una quinzena de beques valorades en 40.000 euros.

CULTURA

Javier Gurruchaga y La Orquesta 
Mondragón, al Teatre Can Rajoler

TEATRE  'HISTORIAS EXTRAORDINARIAS' RECORRERÀ LES PÀGINES D’AQUELLS CONTES I RELATS FASCINANTS DE LA MONDRAGÓN

ORQUESTA MONDRAGÓN

GURRUCHAGA  Actuarà aquest dissabte a Parets a les 18.30 h 

Infantil

Reflexions sobre 
la tecnologia en 
l'obra de La Xarxa
MOLLET.  La Xarxa Mollet reprèn 
aquest diumenge (12 h) la progra-
mació de teatre infantil i familiar a 
Can Gomà, i ho fa amb Imma i Gina 

(o com sobreviure en un món digi-

tal), de la companyia Increible Pro-
duccions. Es tracta d'una comèdia 
musical que emmiralla el problema 
actual de la pèrdua de fantasia, cre-
ativitat i imaginació pel xoc amb la 
tecnologia. La Gina no necessita res 
més que una tauleta: aquest serà el 
punt de partida del seu viatge cap 
a la solitud. Només la seva imagi-
nació –l'Imma–, la seva mare i la 
música l'arrencaran d'aquest som-
ni. Tot i estar representat per una 
nena, el problema que té la Gina el 
pot tenir qualsevol persona, és un 
repte global i intergeneracional.

Cal apuntar, a més, que en aca-
bar l'espectacle, l'entitat local 
CRA'P (Pràctiques de Creació i Re-
cerca Artística) hi farà una petita 
mostra artística.

Les entrades (7 euros) es poden 
adquirir a molletvalles.koobin.com, 
a La Marineta i a la taquilla de Can 
Gomà una hora abans de l'actuació.

La resta del programa
A banda de l'Imma i Gina, La Xarxa 
també ha programat un especta-
cle mensual fins al març. La resta 
d'obres són: Odissea del riure per-

dut, de Teatre Mòbil (20 de novem-
bre); Les croquetes oblidades, de Les 
Bianchis (18 de desembre); Mozar-

tland, de Príncep Totilau (15 de ge-
ner); La motxilla de l'Ada, de Teatre 
al Detall (26 de febrer); i En Joan 

sense por i la casa encantada, de La 
Roda Produccions (19 de març).  

L'art digital de 
Senekart, al Casal

MOLLET.  Aquest divendres a les 
20.30 h tindrà lloc una nova sessió 
del cicle d'exposicions i tertúlies 
artístiques al Casal Cultural, con-
duïdes per la fotògrafa molleta-
na Judith Vizcarra. En aquest cas, 
Alba Fernández Amor 'Senekart' 
serà l'encarregada de parlar de la 
seva obra d'art digital. 

TERTÚLIA

diumenge (18.30 h) serà el torn 
de Javier Gurruchaga y la Orques-
ta Mondragóna, amb l'espectacle 
Historias extraordinarias.

Aquest darrer xou de Gurrucha-
ga farà un recorregut divertit i ter-
rorífic, nostàlgic i vitalista, teatral 
i musical, per les sempre genuïnes 
pàgines d’aquells contes i relats 
fascinants en què la Mondragón ha 
anat introduint el públic al llarg de 

més de quaranta anys. La màquina 
del temps traslladarà els assistents 
a l’estiu del 76 per anar recorrent les 
estacions i les respectives bandes 
sonores fins a arribar a la pandèmia, 
"aquesta mena de bruixa espan-

tosa i cruel que ens esperava per 

fer-nos mossegar la poma veri-

nosa que ens ha tingut adormits 

un any i mig de les nostres vides", 
segons explica la companyia.  

El grup de teatre Tàndem 
fa doblet al Baix Vallès
MOLLET / SANT FOST.  El grup de tea-
tre Tàndem, de Santa Perpètua de 
Mogoda, representarà aquest cap 
de setmana la cèlebre comèdia ro-
màntica Un cop l'any al Baix Vallès 
per partida doble.

El Josep i la Pilar es troben casual-
ment en un parador de La Rioja, des-
prés de sopar i s'acaben enrotllant. 
Però l'aventura no s'acabarà amb 
aquella nit i continuaran reunint-se 
secretament un cop l’any, el mateix 
dia, al mateix parador i a la mateixa 

habitació. La resta de l'any conti-
nuaran amb les seves vides, matri-
monis i fills. Aquesta obra es podrà 
gaudir dissabte (21 h) a la Mostra 
de Teatre del Segle XX a l'Ateneu 
Jaume Rifà de Sant Fost; i diumenge 
(18 h) al cicle de Teatre a la Tardor 
de la Sala Fiveller de Mollet.

D'altra banda, la mostra sant-
fostenca també acollirà diumenge 
(18 h) l'obra Que ve en Pitarra!, de 
la companyia Onze al Teatre, de 
Sant Quirze del Vallès.  

ACTUA A L'ATENEU DE SANT FOST I A LA SALA FIVELLER

PARETS.  El Teatre Can Rajoler tor-
narà a comptar una setmana més 
amb una cara ben reconeguda so-
bre l'escenari. Els programes d'Els 

Espectacles a Parets sempre en 
van plens i, després que el televi-
siu humorista Miguel Lago actués 
el passat cap de setmana, aquest 

La Carpa estrena el nou 
cicle de Teatre de prop

MOLLET.  El Centre d’Art i Creació La 
Tramolla estrena la nova tempora-
da del cicle de Teatre de Prop, amb 

produccions de petit format que es 
podran gaudir els tercers dissabtes 
de cada mes fins a finals d’any.

L'encarregada d’obrir el cicle és 
Setze, de La Carpa Espai Cultural (la 
Llagosta), dirigida per Jaime Calvet, 
escrita per Andrea Moreno i inter-
pretada per África Alamino. L'obra 
presenta les inquietuds d’una noia 
en la vigília del seu setzè aniversari 
davant la perspectiva de perdre la 
virginitat amb la seva parella.

Un mes després hi tornaran els 
llagostencs, en aquest cas amb 
Sempitern, generació de vidre, un 
espectacle de dansa teatre on la 
música dels 80 serveix per parlar 
dels joves d'avui.

El desembre tancaran el cicle els 
garriguencs Kòmix Teatre, amb A 

la lluna, que planteja la "infància 

de la democràcia a Espanya".
Les entrades (12 euros i 10 per 

als socis) es poden adquirir a la-

tramolla.cat/entrades.  

LA TRAMOLLA HA PROGRAMAT TRES XOUS FINS QUE ACABI L'ANY

LA CARPA ESPAI CULTURAL

ÁFRICA ALAMINO  N'és la intèrpret
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"Encisats" amb Mas i Sabanni

MOLLET.  El Jardinet –divendres– i 

la plaça de Prat de la Riba –dissab-

te– es van omplir per gaudir d'una 

nova edició del programa cultural 

El Jardí de l'Arlequí, a càrrec d'Es-

cena Mollet i el Casal Cultural.

En la primera nit, més enfocada 

a un públic adult, es van esgotar les 

entrades, amb més d'un centenar de 

persones que, a banda de gaudir de 

la música d'en Roger Mas, "van que-

dar encisades pels poemes que 

recitava o els textos del seu llibre 

que llegia entre cançó i cançó", tal 

com destaca Pau Segalés, director 

del festival. Mas hi va actuar afònic, 

però, com assenyala Segalés, "ho va 

afrontar amb molta dignitat i a 

vegades feia algun gall i se'n reia".

Dissabte va ser la picada d'ullet al 

Festival Artístic Internacional L'Ar-

lequí, amb la companyia Sabanni i 

el seu Amb P de Pallasso. "Després 

de tres anys de sequera arlequi-

na al carrer, tornar-la a veure 

Prat de la Riba plena a vessar 

feia molt de goig", diu Segalés. El 

director i mag molletà també va 

xalar veient "nens i adults pas-

sant-s'ho bé amb l'espectacle de 

pallassos i màgia de Sabanni".

Després d'aquest festival, l'ob-

jectiu d'en Pau Segalés és clar de 

cara al 2023: "Poder fer un Ar-

lequí tornar al format original i 

fins i tot ampliant-lo".  

ARTS ESCÈNIQUES  EL MÚSIC I EL CLOWN OMPLIEN ELS DOS ESCENARIS DEL JARDÍ DE L'ARLEQUÍ

SABANNI  A Prat de la Riba es va gaudir d'un espectacle de pallassos i màgia

antonio rodriguez

ROGER MAS En concert al Jardinet

antonio rodriguez

Celebrant les noces d'or del Tuareg

L'Esplai Tuareg de Mollet commemora aquest curs el seu 50è aniversari, i per 
celebrar l'efemèride oferiran diverses propostes al llarg del curs –algunes 
de més internes i d'altres per a la ciutadania–. La primera va ser dissabte, 
amb la descoberta del logo dels 50 anys, una cercavila amb la Batucada 
Joves Mollet i una jornada festiva amb música, jocs i dinar popular per gaudir 
en família i amb els amics a L'Era –malgrat que estava previst fer-ho a Can 
Mulà, les previsions de pluja van fer desplaçar-ne la ubicació–.

colla morada

ENTITATS  L'ESPLAI ENGEGAVA DISSABTE LA COMMEMORACIÓ
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El setè Sona Mollet 
recapta 2.285 euros

MOLLET. La setena edició del Sona Mollet 

(Festival Internacional de Música – Memori-

al Anna Villaescusa Rebull) va omplir el pas-

sat cap de setmana el Mercat Vell i el Teatre 

de Can Gomà per sentir les interpretacions 

de músics consolidats i joves promeses en 

els estils de jazz, piano i música de cambra.

El festival continua mantenint el seu ta-

rannà solidari contribuint en la lluita contra 

la leucèmia i tots els diners recaptats es des-

tinen íntegrament a la Fundació Josep Car-

reras. Concretament, se'n van aconseguir 

uns 2.285 euros.

Pel que fa a les novetats d'enguany, en 

destacava el fet que s'ampliés a quatre dies 

l'esdeveniment, amb l’objectiu de potenciar 

MÚSICA  ELS DINERS RECOLLITS EN AQUEST FESTIVAL DE MÚSICA DE CAMBRA, PIANO I JAZZ ES DESTINEN A LA FUNDACIÓ CARRERAS, PER LA LLUITA CONTRA LA LEUCÈMIA

AJ. MOLLET

SONA MOLLET  Els pianistes, uns dels protagonistes del festival en honor a l'Anna Villaescusa

'Sis dies corrents', a Parets

PARETS.  Aquest divendres (20 h) es podrà 

gaudir a Parets del film Sis dies corrents, de 

la molletana Neus Ballús, i que compta amb 

algunes escenes rodades a Parets, concreta-

ment al polígon Llevant. El film forma part 

de la 15a edició del cicle de cinema solidari 

La mirada dels altres, que inclou una segona 

projecció també a Can Rajoler el dia 21 d’oc-

tubre a la mateixa hora. Es tracta del film 

Historia de amor y deseo, dirigida per Leyla 

Bouzid, i que aborda com un jove francès 

d'origen algerià s’enamora d'una noia tuni-

siana acabada d’arribar a París.

D'altra banda, el cicle també inclou l’expo-

sició 15 anys acollint i compartint, una mostra 

fotogràfica del quinzè aniversari del Servei 

d’Acollida, amb imatges de diferents activi-

tats programades al llarg dels darrers quinze 

anys amb les persones nouvingudes. Es podrà 

veure a Can Rajoler fins a l'1 de novembre.  

CINEMA  ES PROJECTARÀ AQUEST DIVENDRES A CAN RAJOLER

A PARETS  El Valero i el Moha treballant al polígon Llevant, amb la C-17 de fons

FRAME DE 'SIS DIES CORRENTS'

encara més els músics locals, amb el concert 

de la Mollet Jazz Band.

El consistori fa un balanç molt positiu 

d'aquest Sona Mollet, que el defineix d'"èxit"

i assegura que els assistents van mostrar "un 

alt grau de satisfacció per la qualitat del 

programa i del nivell artístic del festival".

Pel que fa a l'alcaldessa de Mollet, Mireia 

Dionisio Calé, es mostrava "molt satisfeta" 

i refermava el vessant solidari: "El festival 

sempre anirà de la mà de la Fundació 

Carreras; només la investigació farà que 

mai ningú més perdi un ésser estimat 

per aquesta o una altra malaltia".

Per la seva banda, la regidora de Cultura, 

Mercè Pérez Piedrafita, destacava que el pú-

blic va poder gaudir de "músics de primer 

nivell i de joves promeses".  

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès 

T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com 

Dijous 20 d’octubre 
a les 18.30 h 
a la Sala d’Actes.

CUIDEM-NOS: 
Parlem de la nostra salut 

TAULA RODONA 
amb la participació del Dr. Ignacio Olivares, 

la enfermera Eva Jiménez, 

membres del PADES de Mollet i la Dra. Glòria Cantarell, 

Vicepresidenta de l’Associació del dret a morir 

dignament de Catalunya.

DOCUMENTS PER 
UNA MORT DIGNA

Taller de màscara al CRA'P

MOLLET. Toni Cots, del CRA'P, oferirà els dies 

22 i 23 d'octubre el taller La Màscara, adre-

çat a practicants de les arts escèniques i que 

proposa diferents maneres d'articular el cos 

quan es confronta amb la màscara dins d'un 

marc creatiu. Les inscripcions es poden fer a 

info@cra-p.org o trucant al 666 763 504.

FORMACIÓ ARTÍSTICA

Terror al parc de la Linera

PARETS. L'entitat paretana Ara Sarau traslla-

da enguany el passatge del terror al parc de 

La Linera, que esdevindrà el bosc del terror. 

Sota el nom de Terror a la Linera, el diumen-

ge 30 d'octubre (de 20 h a 22 h) i l'endemà di-

lluns 31 (de 21 h a 23.30 h) tindrà lloc l'esde-

veniment. Els tiquets tenen un preu de 2 €.

POPULAR

"Giravoltes" de Galiot Teatre
MOLLET.  La companyia de titelles Galiot Te-

atre està encarant la segona part de la gira 

nacional i internacional de la seva darrera 

instal·lació, el Giravolta Titelles. Com diu en 

Jordi Monserdà, es troba actualment "gira-

voltant" amb la furgoneta i el seu carrusel 

de teatrets autòmats.

A principis d'octubre aterrava a Galícia 

per participar en el programa cultural de 

les festes de San Froilán Miudo de Lugo. En 

acabar, va viatjar cap a Saragossa, per tenir 

muntat durant quatre dies (del 8 al 12) el 

Giravolta al Parque de las Marionetas (Fes-

tival Internacional de Teatro de Feria), amb 

motiu de les festes del Pilar.

El següent lloc on arribarà la instal·lació 

de Galiot serà al Festival de Titelles d'En-

camp (Andorra), el 22 i 23 d'octubre.  

TEATRE  FESTIVALS DE LUGO, SARAGOSSA I ANDORRA PROGRAMEN LA COMPANYIA
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Abacus organitza una marató 
de dotze hores de jocs de taula

MOLLET. Abacus oferirà aquest dis-

sabte una marató de jocs de taula 

al Mercat Vell. Durant 12 hores (de 

10 h a 22 h) s'hi podrà passar –amb 

accés gratuït– per gaudir de les de-

mostracions que faran els proveï-

dors assistents i per jugar a algun 

dels jocs disponibles a la ludoteca 

que hi muntarà la cooperativa. A 

la ludoteca hi haurà uns 175 jocs i 

personal de l'empresa per facilitar 

els jocs: si algú no coneix el funci-

onament d'algun d'ells, "juguinò-

logues" d'Abacus els hi explicaran.

Daniel Laborda, director de la bo-

tiga molletana, afirma que s'hi po-

dran trobar "els jocs de tota la vida 

i els nous" i destaca que Abacus té 

"exclusivitat en alguns jocs en 

català". Precisament, hi haurà un 

espai concret destinat als jocs en 

català i és per això que el Consorci 

per a la Normalització Lingüística 

també hi col·laborarà en la jornada.

Aquesta és la primera edició de 

la iniciativa –que compta amb la 

col·laboració d'ADHEC i de l'Ajun-

tament– i l'objectiu és "que a Mo-

llet es continuï fent anualment, i 

anar-ho expandint a la resta de 

localitats del territori per con-

vertir-ho en un acte habitual", 

assenyala Laborda.

Ofertes en jocs de taula
Els amants dels jocs de taula tin-

dran a la seva disposició una àm-

plia oferta de més d'un miler de 

jocs de taula i puzles, triats amb 

cura seguint els criteris de quali-

tat i de valors d’Abacus, amb des-

comptes durant tot el mes.  

ACTIVITATS A MÉS, OFEREIX DESCOMPTES ESPECIALS EN AQUESTS PRODUCTES DURANT TOT EL MES

DANIEL LABORDA  Amb un dels jocs als quals s'hi podrà jugar al Mercat Vell

sergio carrillo

Dimecres va ser el gran dia dels aragonesos, i amb motiu de la celebració del Pilar, 
el Centro Cultural Recreativo Aragonés de Mollet y Comarca va tornar a portar els 
seus balls folklòrics tant a l'església de Sant Vicenç, primer, com a Prat de la Riba, 
després, i al tradicional festival del Teatre de Can Gomà, per últim. La reina d'en-
guany escollida per l'entitat ha estat Lucía Belmonte. Foto: centro aragonés

Ciutat plagada de jotes aragoneses

L'AUTOR HI PRESENTARÀ DIJOUS LA NOVEL·LA 'TEMPS ENRERE'

"Vull que siguis feliç, la resta se me'n fot"

L'escriptor, docent i expolític molletà Josep Serra presentava el passat 
6 d'octubre al Jardinet del Casal Cultural el seu 10è llibre, ¿Te importa 

que me siente?, una autobiografia que explica la seva vida en parella i 
focalitzat en el fet de ser homosexual. En l'acte va deixar anar alguna 
frase ben adreçada als pares i mares: "La família és molt important i no 

oblidaré mai la frase que em va dir ma mare el dia que ella em va treure 

de l'armari: 'Jo el que vull és que siguis feliç, la resta se me'n fot'".

s.c.

LITERATURA  SERRA VA PRESENTAR EL DARRER LLIBRE AL JARDINET

De Roser Capdevila 
a Ramon Solsona

MOLLET. La il·lustradora i escripto-

ra Roser Capdevila, mare –biolò-

gica– i creadora –artística– de Les 

Tres Bessones va participar dissab-

te d'una xerrada a la Llibreria L'Illa, 

que van gaudir tant petits com 

grans, ja que en són diverses les 

generacions que han crescut amb 

l'obra de Capdevila. A més, va sig-

nar llibres de Les tres bessones. Els 

contes de sempre. La pròxima cita 

amb la llibreria molletana serà di-

jous 20 a les 19.30 h: l'escriptor Ra-

mon Solsona hi presentarà la seva 

darrera novel·la, Temps enrere.  

llibreria l'illa

ROSER CAPDEVILA A la llibreria L'Illa

HispaLUG (associació d'aficionats 
als Lego) omplia el passat cap de 
setmana el Pavelló 2 de Sant Fost de 
tota mena de construccions d'aques-
ta famosa marca danesa. Castells, 
vaixells, illes desertes, ciutats, trens, 
edificis, vehicles... Hi va haver una 
gran varietat de diorames i els assis-
tents també hi van poder fer les seves 
pròpies creacions de Lego. Alhora, hi 
van portar a terme tallers de peces i 
concursos, entre d'altres.

          El Pavelló 2 

convertit en un gran

escenari de Legos

rosa maría rodríguez lópez

dissabte 15

diumenge 16

divendres 14

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

Algun núvol prim a pri-

meríssima hora, però en 

general el sol s’imposarà i 

les temperatures màximes 

pujaran.

Cel serè fins a migdia, en 

que apareixeran alguns 

núvols prims per ponent, 

sense més conseqüències. 

La temperatura continua-

rà pujant.

Vent del sud, que mantin-

drà les temperatures altes, 

amb un matí altre cop 

assolellat, i una tarda amb 

núvols alts.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 6 25ºC 16ºC 22ºC - 31 km/h E

DIVENDRES, 7 21ºC 16ºC 20ºC 7 27 km/h NE

DISSABTE, 8 23ºC 17ºC 21ºC O,4 18 km/h NE

DIUMENGE, 9 22ºC 15ºC 20ºC - 21 km/h SE

DILLUNS, 10 23ºC 17ºC 21ºC - 21 km/h SE

DIMARTS, 11 23ºC 15ºC 21ºC - 16 km/h NNE

DIMECRES, 12 25ºC 15ºC 23ºC - 23 km/h ESE

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