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EN PORTADA
laura ortiz

Stolperstein

PLATEJADES PER
A LES VÍCTIMES DEL
FRANQUISME

HOMENATGE CIUTADÀ Desenes de veïns van apropar-se divendres a l'acte que es va fer al que havia estat el domicili de Fortuny, Gaietà Ventalló número 4

Una llamborda contra l'oblit
L'Ajuntament de Mollet i l'associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a
Catalunya reten homenatge a l'alcalde Josep Fortuny, assassinat pel franquisme el 1939
MOLLET DEL VALLÈS. El record del
Josep Fortuny és des de divendres
més present als carrers de Mollet.
Concretament, davant del número
4 de Gaietà Ventalló, on va viure la
família Fortuny, l'Ajuntament de
Mollet i l'Associació Pro-Memòria
als Immolats hi han instal·lat una
llamborda platejada en honor a
l'exalcalde de la ciutat, qui va ser
afusellat pel règim franquista en
acabar la guerra civil espanyola.
El carrer es va omplir per fer
costat a la família Fortuny en un
acte en què el fill de l'exalcalde,
Pere Fortuny –qui també és president de Pro-Memòria als Immolats– reconeixia l'emoció, tant per
la rapidesa amb què s'ha gestionat
la llamborda, com per la quantitat
de veïns que s'hi van apropar.
Fortuny va recordar que van viure

s.carrillo

vam poder entrar, perquè hi vivia
ell. Ens ho va robar tot: mobles,
roba, una biblioteca que teníem
molt important, pintures d'en
Mir... Va ser un pocavergonya i va
fer assassinar el meu pare". Del
pare va recordar que "era un noi
jove", amb només 36 anys, quan el
van executar el 16 de juliol de 1939
al Camp de la Bota, condemnat a
pena de mort.

Deure per recordar

STOLPERSTEIN La llamborda recorda el naixement i mort de Fortuny
a la planta superior de l'immoble,
que a la planta baixa estava ocupat
per la pastisseria de l'alcalde, fins
que van haver de marxar a l'exili. En

tornar-hi, ja no hi tenien ni habitatge ni les seves pertinences: "Aquesta casa va ser ocupada pel capellà
del poble i quan vam tornar no hi

Pel que fa a l'Ajuntament de Mollet, la primera tinenta d'Alcaldia,
Mireia Dionisio, indicava que la
instal·lació de la llamborda és
"un passet més en memòria i en
record de qui va ser el nostre
alcalde, que va ser assassinat
per defensar els seus ideals,
que era la defensa de la Repú-

Les llambordes Stolpersteine són fetes a mà per l'escultor Michael Friedrichs-Friedlaender com un gest de
respecte i d’humanitat que vol contrastar amb l’extermini mecànic i indiscriminat dels règims feixistes. Van
començar fent-se'n per a les víctimes
del nazisme (daurades); tanmateix, ja
fa diversos anys que se n'han elaborat
de platejades en record de les víctimes del franquisme, promogudes per
l'Associació per la Recuperació de la
Memòria Històrica de Mallorca. De fet,
una representant d'aquesta associació
balear, la Maite Blázquez, també va
participar de l'acte de divendres.

blica, de la democràcia i de la
llibertat", apuntava Dionisio, qui
afegia que des de l'Ajuntament es
continuarà "treballant en aquest
sentit: tenim un deure com a societat i com a ciutat, que és recordar la memòria democràtica
dels que van ser assassinats per
defensar els seus ideals".
La regidora també recalcava
que encara que sigui "impossible
compensar el dolor que va sentir la família per viure sense el
pare", la ciutat necessita "continuar recordant la figura del Josep Fortuny". És per això que es
mostrava satisfeta per la col·locació de l'Stolpersteine, però també
avançava nous reconeixements a
la capital baixvallesana, en aquest
cas en reconeixement a represaliats del nazisme.
L'stolperstein és un nou record a
la via pública de l'alcalde Fortuny,
que també disposa d'una placa en
el seu record que es va instal·lar a
la plaça Lluís Companys l'octubre
de 2021. i s.carrillo
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'Mauthausen, l'univers
de l'horror', a Can Saurina

A CAN SAURINA L'exposició es pot visitar fins al diumenge 15 de maig

MONTORNÈS. Can Saurina acollirà
fins al diumenge 15 de maig l'exposició Mauthausen, l'univers de
l'horror, una mostra de l'Amical de
Mauthausen i el Museu d'Història
de Catalunya que recull les vivències dels republicans espanyols
al camp d'extermini, en un recorregut cronològic des de la Segona
República fins a la deportació.
Coincidint amb el 77è aniversari de l'alliberament del camp
de Mauthausen, Montornès acull
aquesta intervenció, que dilluns
a les 19 h comptarà amb la visita guiada a càrrec del president
d'Amical Mauthausen, Joan Calvo.
L'alcalde de Montornès, José A.
Montero, explicava dimecres, en
l'obertura de la mostra, que aquesta proposta està "adreçada espe-

cialment a la sensibilització" i
concretament cap als alumnes de
secundària. Pel que fa als instituts,
Montero deia que l'objectiu seria
"que puguem traslladar als instituts la idea d'organitzar viatges per conèixer els camps de
Mauthausen o Auschwitch, i que
ho incorporin a la seva agenda
de formació i d'experiències".
Alhora, el batlle destacava que
si bé les inhumanes vivències als
camps d'extermini nazis són "fets
del passat", alhora "constitueixen elements que es traslladen
fins al present". En aquest sentit
assegurava que "coses que estan
dient forces polítiques com VOX
en les institucions fan referència a aquests tipus de plantejaments polítics: a l'enfronta-

ment, a l'odi i al menyspreu de
determinats col·lectius".

Cançons de guerra i exili
A banda de l'exposició, s'han organitzat altres activitats per commemorar la Segona República com
l'alliberament de Mauthausen. Dimecres també va tenir lloc la conferència La repressió contra la diversitat sota el nazisme i el franquisme, a
càrrec de l'expert en història LGBTI
i autor del blog Armari Obert, Leopold Estapé. I aquest divendres
a les 19 h, la plaça de la República
acollirà un concert ple de cançons
que sonaven a la Guerra Civil i a
l'exili republicà, saltejades amb
fragments literaris i discursos polítics relacionats, a càrrec de l'artista
Esther Lázaro, de Therkas Teatre. i
s.c.r.

Sol·licitades cinc llambordes per
als molletans morts pels nazis
L'Ajuntament de Mollet inaugurava dijous un monument
d'homenatge a Neus Català, supervivent de Ravensbrück
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet
ha sol·licitat cinc llambordes Stolpersteine en honor i record dels
molletans represaliats que van
morir assassinats als camps nazis. Es tracta de Vicenç Bach, Pere
Cuyàs, Joan Molins i Joan Tura, a
Mauthausen, i d'Antoni López, al
camp de Gusen. Així ho anunciava
divendres passat la primera tinenta d'Alcaldia, Mireia Dionisio, durant la presentació de la llamborda
en honor a Fortuny.

Tot plegat coincideix amb el 77è
aniversari de l’alliberament dels
presos del camp de concentració
de Mauthausen (el 5 de maig de
1945) i com ja és habitual dijous es
va commemorar la data amb una
ofrena floral al monument a les
persones assassinades als camps
nazis, a la plaça Amical Mauthausen. Amb tot, la gran novetat va ser
la inauguració d'un monument en
honor a Neus Català, supervivent
del camp de Ravensbrück.

Sobre el monument –que ha estat treballat amb la col·laboració de
l'associació Amical Mauthausen–,
Dionisio explicava que es tracta
d'una flor, que precisament era el
símbol del camp de Ravensbrück,
però li han volgut donar la volta:
"La flor en aquell moment significava la destrucció i la mort; i
ara volem que sigui el significat
de la vida i de l'esperança que un
món millor és possible".
En l'acte, com és usual, també hi

MONUMENT La peça recorda a Neus Català, supervivent de Ravensbrück
va participar la Pilar Molins, presidenta d'Amical Mauthausen a Mollet i filla d'un dels cinc molletans
assassinats als camps. Molins assegurava l'ambivalència d'aquest
dia: "És alegre per la llibertat

que van assolir els que hi estaven; i trist pels que no hi van
poder sortir". La molletana concloïa mencionant Joan Molins: "El
record del meu pare el portaré
fins que mori".

INSCRIPCIÓ: Els dies 5, 6, 12 i 13 de maig de 19 h a 21 h a la secretaria del Club
i el dia 14 al quiosc de la Plaça Catalunya de Mollet d’11 h a 14 h.
També us oferim de fer les inscripcions per la pàg. web del Club Muntanyenc Mollet:
www.cmmollet.cat
PREU DE LA INSCRIPCIÓ: Anticipades 9 € per a socis, 14 € els no socis.
El mateix dia: 11 € els socis i 16 € no socis. El preu inclou avituallament, esmorzar,
refrigeri a l’arribada i una samarreta commemorativa.
HORA I LLOC DE SORTIDA DE LA CAMINADA: a partir de les 7.30 h al C/ Bilbao
cantonada C/ Indústria (pàrquing estació tren Mollet Sant Fost).
Se sortirà esglaonadament. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat.
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SOCIETAT

Cursos de ressuscitació cardiopulmonar

Caminada pel Dia de la Fibromiàlgia

L’Ajuntament de Mollet torna a posar en marxa una formació de
ressuscitació cardiopulmonar. Els cursos, gratuïts i oberts, es
faran el dilluns 9 de maig de 15 h a 19 h, i el dilluns 30 de maig
de 10 h a 14 h, a la Marineta. L’objectiu és formar per aprendre a
utilitzar els des�ibril·ladors instal·lats a la ciutat.

El pròxim 12 de maig se celebra el Dia Mundial de la
Fibromiàlgia, Fatiga Crònica, SQM i SE, que a Mollet
es commemorarà amb una caminada que sortirà a les
10.30 h de l'Hospital i que arribarà davant l'Ajuntament,
on es llegirà el manifest (12 h). Organitza A�imoic.

INFRAESTRUCTURES PENDENTS DE LA RESPOSTA DEL MINISTERI SOBRE L'APARCAMENT I EL PAS SUBTERRANI ENTRE VIES

HABITATGE

Renfe inicia les obres per instal·lar
ascensors a l'estació Mollet-Sant Fost

Mollet i l'Arc
Metropolità volen
mesures contra les
ocupacions il·legals

L.O.

MOLLET. Renfe començava dilluns
l'esperada obra de reforma de l'estació de Mollet-Sant Fost, que ha
de permetre, entre altres una millora de l'accessibilitat i la seguretat, amb la instal·lació d'ascensors.
El termini d'execució és de 15 mesos i el pressupost previst és de
més de 4 milions d'euros.
En concret, les actuacions,
que suposen una inversió de
4.056.291,91 euros seran realitzades per l’empresa UTE Benjumea
& M i J Grúas i consistiran en la renovació i modernització de l’edifici
de viatgers així com la construcció
d’un pas inferior amb ascensors a
ambdues andanes.
Les obres també inclouen el recrescut d’andanes i prolongació
fins a 200 metres, el que possibilitarà l’accés al tren des de l’andana; la substitució de la il·luminació
existent a les andanes; la urbanització d’accessos, i la instal·lació de
noves marquesines que cobreixin
l’accés als ascensors i les escales
Paral·lelament, amb objecte de
millorar l’accés als trens s’han finalitzat les actuacions d’adequació, prolongació i repavimentat de
l’andana principal que han comptat amb un pressupost de mig

EN MARXA Ja s'ha començat a limitar l'entorn de l'estació i a descarregar material per a les obres
milió d’euros. "Totes aquestes
actuacions permetran adequar
les instal·lacions a les necessitats dels més de 10.000 viatgers
que diàriament (abans de la Covid-19) utilitzaven aquesta estació", apunten des de Renfe.
L'alcalde de Mollet, Josep Monràs,
ha celebrat l'inici d'obres, que "faran que Mollet guanyi canviant
l'aspecte de la façana d'aquesta
entrada de la ciutat, amb una es-

tació remodelada i l'espai urbà
de davant reformat", diu.

Les obres s'han començat amb
alguns serrells per acabar de tancar. D'una banda, l'arranjament de
l'aparcament que no està previst
al projecte de l'estació, i de l'altra,
la transformació de l'actual pas
subterrani en un pas de ciutat accessible a banda i banda de la via.

En aquest sentit, Monràs assegura
que l'Ajuntament continua treballant amb el ministeri. "La receptivitat del secretari general va
ser molt bona i estem a l'espera
de rebre una resposta i que sigui
positiva", explica Monràs en referència a la reunió que va mantenir
a finals d'abril amb Xavier Flores,
secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda urbana.

ELS DETRACTORS DEL PROJECTE JA VAN ALERTAR DE LA "CADUCITAT"

SERVEIS

EQUIPAMENTS

L'estudi ambiental del Quart
Cinturó, "invàlid" per a l'Estat

Enllumenat més
sostenible al parc
d'Ismael Manaut

La pista annexa al
pavelló es reobre els
caps de setmana

VALLÈS ORIENTAL. El gener de l'any

MARTORELLES. El parc d'Ismael

MARTORELLES. A partir d'aquest

Manaut, al carrer d'Aragó, compta
amb un nou enllumenat més sostenible. La nova instal·lació està
composta per punts de llum de
tecnologia LED amb sensor de moviment, els quals incrementen la
potència lumínica quan detecta la
presència de persones o vehicles
en moviment. Els punts de llum
també disposen cadascun d’un
panell fotovoltaic i bateries de liti
que es carreguen durant el dia i
l’alimenten durant la nit.

dissabte 7 de maig la pista annexa
al pavelló poliesportiu de Martorelles tornarà a obrir-se a la ciutadania per a l'ús públic durant
tots els caps de setmana. L'horari
d'obertura de l'equipament serà
dissabte i diumenge de 9 a 21 h.
L'Ajuntament habilita així un nou
espai per al foment de la pràctica
esportiva al municipi i descongestiona l'espai de les pistes de
Carrencà com ja va fer abans de la
pandèmia de Covid.

passat, la Campanya Contra el Quart
Cinturó (CCQC) va alertar de la caducitat –per tercera vegada– de
l’expedient ambiental que s’havia
d’incloure en l’estudi informatiu del
tram Terrassa-Granollers del Quart
Cinturó, fet que segons la CCQC invalidava la tramitació de l’estudi
informatiu i obligava, en cas de voler tirar el projecte endavant, a "començar tot el procés de zero”. La
CCQC va sol·licitar aleshores al Ministeri de Transports que admetés

per escrit aquesta caducitat. "Més
d'un any després, i fora de termini, hem rebut resposta", explica
el portaveu de la CCQC, Toni Altaió.
"Hem rebut un ofici en què no
s'admet la caducitat, però sí una
pèrdua de validesa del document
de l'estudi d'impacte ambiental".
"En altres paraules ens acaben
donant la raó, i els efectes són els
mateixos", celebra. "Per tant, si es
vol reprendre el projecte, caldrà
començar tot el projecte novament de de zero", remarca.

Pendents de l'aparcament

MOLLET. Les ciutats de l'Associació de l'Arc Metropolità, entre les
quals Mollet, demanen l'adopció de
noves mesures, més corresponsabilitat i més recursos per fer front
a la "proliferació d'ocupacions
il·legals d'habitatges". Segons el
Ministeri de l'Interior, Catalunya
registra el 42% del total d'ocupacions de l'Estat, i tres de cada quatre
es concentren a l'àrea de Barcelona. Davant les dades, les ciutats
metropolitanes reclamen "mesures legals, judicials i més instruments que permetin als municipis atendre tant les situacions de
vulnerabilitat real com, sobretot, lluitar contra la proliferació
d'ocupacions il·legals conflictives i que sovint estan lligades a
màfies que es lucren amb aquestes pràctiques". Per això, demanen a l'Estat una reforma urgent de
la normativa per donar millor cobertura a l'actuació policial i que es
clarifiqui la tipificació dels delictes
de violació de domicili i usurpació
de propietat, incrementant les penes i introduint un agreujant en els
casos en què hi hagi afany de lucre.
També es demanen jutjats especialitzats per als delictes d'ocupació i
la creació de la figura de fiscal especialitzat en la matèria. Finalment,
els municipis assenyalen la necessitat que la Generalitat i els cossos
i forces de seguretat elaborin amb
urgència un pla especial de seguretat contra les màfies i més recursos econòmics per incrementar els
ajuts a les persones vulnerables.

RESIDUS

Les deixalleries
reparteixen compost
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha ofert
aquesta setmana i fins dissabte la
possibilitat d’aconseguir fins a 50 litres de compost per persona (equivalent a dues galledes) a totes les
deixalleries de la comarca. La iniciativa és una de les accions de la Setmana Internacional del Compost.
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EQUIPAMENTS L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS HA CONVOCAT EL CONCURS D'IDEES PER AL DISSENY DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA QUE ES VOL CONSTRUIR AL MUNICIPI
AJUNTAMENT MONTONRNÈS

La futura residència
de gent gran preveu
disposar de 90 places
El govern local vol que l'equipament
s'allunyi del model d'aspecte hospitalari
MONTORNÈS. El camí cap a la construcció de la futura residència i centre de dia de Montornès ha fet un pas
endavant amb la convocatòria per
part de l'Ajuntament del concurs
d'idees adreçat als professionals de
l'arquitectura perquè facin propostes del disseny de l'equipament.
Segons fonts municipals, el model de residència i centre de dia de
Montornès seguirà un model allunyat dels equipaments d’aspecte
hospitalari, amb l’objectiu "d’assimilar-lo al màxim a una llar".
D’acord amb les prescripcions tècniques del concurs, la instal·lació
tindrà una superfície construïda
de 5.600 m2, i capacitat per a 90
residents i 30 persones usuàries

del centre de dia.
La residència, que es preveu
construir als terrenys situats entre els carrers de Consell de Cent
i Josep Tarradellas on van estar els
mòduls temporals de l'INS Marta
Mata, s’estructurarà en unitats de
convivència preparades per acollir 19 persones cadascuna. A cada
unitat hi haurà 14 habitacions individuals, 2 habitacions dobles, la
sala d’estar, el menjador i tots els
serveis i magatzems necessaris
perquè pugui funcionar.
El centre de dia també disposarà d’una sala d’estar, un menjador
i altres dependències. A banda, hi
haurà espais i serveis comuns com
perruqueria, metge, fisioterapeu-

TERRENYS L'equipament es preveu construir al solar situat entre els carrers de Consell de Cent i Josep Tarradellas
ta, sala de motricitat, cuina, etc.
Les sol·licituds per participar en
el concurs d'idees es podien presentar fins a aquest dijous. A partir
d’aquí, els cinc equips que siguin escollits tindran un mes per presentar
el primer plantejament del projecte.
Qui guanyi el concurs serà l’adjudicatari del contracte de serveis per a
la realització de l’avantprojecte i del

projecte bàsic de l’equipament.
Cada proposta rebrà una dotació de 3.000 euros, tret de la que
finalment resulti guanyadora, que
en rebrà 10.000 com a primer
pagament de les feines de redacció de l’avantprojecte (valorat en
35.000 € + IVA) i del projecte bàsic
(valorat en 95.000 € + IVA).
L'elecció de la persona o equip

guanyador la farà un jurat tècnic
format per arquitectes municipals
i del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. A partir d’aquí, s'obrirà
un termini d’un mes perquè la persona o equip guanyador entregui
l’avantprojecte, i dos mesos per
lliurar el projecte bàsic a comptar
des de la data de l’informe favorable de l’avantprojecte.
HOSPITAL DE GRANOLLERS

SANITAT EL NOU VESTÍBUL S'EMMARCA EN LES OBRES DE LA NOVA UCI DEL CENTRE

L'Hospital de Granollers reobre la porta
principal d'accés i estrena vestíbul
GRANOLLERS. L'Hospital General
de Granollers reobria dimecres
la porta principal del centre que
dona accés a l'àrea d'hospitalització. El projecte està emmarcat en
les obres de la nova UCI que han
permès reformar i ampliar l'espai
que ara disposa de 584 metres
quadrats. El nou vestíbul compta
amb una recepció, una sala d'es-

pera, despatxos de treball, un espai de silenci i reflexió, una àrea
de descans i els despatxos d'atenció al pacient que s'obriran les
pròximes setmanes.
Amb la reforma del vestíbul
s'ha iniciat "un projecte d'humanització dels espais implementant una nova guia d'estil, tant
en les superfícies ja existents

com en les de nova creació,
amb l'objectiu de crear entorns
més agradables i confortables
per a les persones accedeixen
al centre", expliquen des del centre hospitalari. Per dur a terme el
projecte, l'Hospital ha comptat
amb la participació de l'estudi
d'interiorisme Arc Disseny de
Barcelona.

RENOVAT Àrea de descans de l'accés principal de l'Hospital de Granollers

EN

CONFIANÇA DES DE 1929

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:
Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

GRA
N
PLA OVE NS
TA TA
DE TS
DIS

ESPECIALISTES
Anell amb
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)
38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES,
INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

SEN

EN DIAMANTS
NOVETATS 20% dte.
I LA RESTA
FINS AL 50%
91è dte.

Y
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PRESSUPOST PARTICIPATIU

MEDI AMBIENT ALUMNES DE LES ESCOLES DEL POBLE CELEBREN EL DIA MUNDIAL DE LA TERRA AMB ACCIONS MEDIAMBIENTALS

Els infants trien
propostes per
finançar amb
5.000 euros

Espais verds repoblats d'arbres

MONTORNÈS. Durant aquesta setmana, els infants de 3r a 6è de primària de totes les escoles del poble han participat en una consulta
per decidir a què es dedicaran els
5.000 € assignats a les activitats
del Departament d’Infància. Els
consellers i conselleres del'òrgan
participatiu han fet una selecció
de 8 propostes: festa d’escuma,
làser tag, activitat aquàtica, escape
room, karts, concurs de cuina Master Chef, wipe out i taller de manualitats. Cada escola tenia assignat
un dia de votació que s'ha dut a
terme durant l’hora de l’esbarjo. El
Consell d’Infants serà l’encarregat
de fer el recompte de vots de totes
les escoles participants i gestionarà les 5 propostes més votades per
fer-les possible.
La iniciativa, aplicada per primera vegada al col·lectiu d'infants,
compta amb el precedent de les
quatre edicions dels Pressupostos
Joves Kosmos.

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

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

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

S'han plantat exemplars a la llera del riu Mogent, Can Vilaró i la passera de Montornès Nord
AJUNTAMENT MONTORNÈS

MONTORNÈS. Alumnes de l'Escola
Palau d'Ametlla, per commemorar
el Dia Mundial de la Terra, protagonitzaven divendres 22 d'abril
una plantada d'arbres i arbustos
a la llera del riu Mogent. Els nens
i les nenes de la cooperativa Mitja
Ametlla de l’Escola Palau d’Ametlla, en el marc del projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola (CuEmE)
de cooperatives escolars, han destinat la recaptació de la venda de
manualitats aconseguida el curs
passat, 272 euros, a la plantada
d'arbres. L'alumnat va comptar
amb el suport de membres de l’associació Montornès Animal, entitat amb la qual van col·laborar, i
amb el guiatge del tècnic de Medi
Ambient de l’associació Gestió Natural, Artur Degollada.
Els infants han col·locat les es-

que té un impacte negatiu en l’ecosistema fluvial. L’alumnat ha plantat diverses espècies autòctones:
6 freixes de fulla petita (Fraxinus
angustifolia), 3 salzes blancs (Salix
alba), 2 gatells (Salix atrocinerea),
2 saulics (Salix purpurea), 2 esparganiàcies (Sparganium) i 2 lisimàquies (Lysimachia vulgaris). En
funció de la tipologia, han ubicat
algunes a dins de l’aigua, altres a la
llera, i la resta més a prop del camí.

Més plantades

COL·LABORACIÓ Alumnes del Palau d'Ametlla durant l'activitat
pècies al llarg de la llera del riu
Mogent, concretament a punts

on recentment s’ha extret canya
americana, una espècie invasora

Fora del projecte CuEmE, els centres educatius del poble també
aposten per aquest tipus d’iniciatives. Recentment, l’alumnat de
l’Escola Mogent ha dut a terme
una plantada a la plana de Can Vilaró i l’Escola Marinada, a tocar de
la passera de Montornès Nord.

SOLIDARITAT L'ENTITAT HA PARTICIPAT EN DIVERSES ACTIVITATS QUE HAN SERVIT PER RECAPTAR FONS PER A SANT JOAN DE DÉU
GLOBUS PELS VALENTS

Globus pels Valents dona
12.443 € per a la lluita
contra el càncer infantil
MONTORNÈS. L’entitat Globus pels
Valents ha lliurat un xec de 12.443
euros a l’Hospital Sant Joan de Déu
a partir de les aportacions d’associacions i particulars recollides durant el 2021. Representants de l’entitat van visitar el centre sanitari
per fer-hi el lliurament del xec, que
enguany s'ha aconseguit amb l'organització de diversos actes com
la campanya de donació de sang, el
pregó de Sant Joan o en dues master class de zumba solidàries.

Globus pels Valents va comptar
amb la col·laboració d'entitats i
ciutadania. "Des de l'equip de
Globus pels Valents no tenim
paraules d'agraïment, no hi ha
espai suficient per donar-vos
les gràcies: amics, empreses,
col·laboradors, voluntaris, anònims, familiars, coneguts, a tothom", apunten des de l'entitat.
A tall d'exemple, amb la Unió de
Botiguers de Montornès l'entitat va
col·laborar amb la venda de calen-

DONACIÓ Membres de l'entitat el dia que es va lliurar el xec
daris solidaris i de la samarreta de
la Festa Major. Les associacions van

destinar la recaptació a la investigació del càncer infantil.
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

MEDICINA ESTÈTICA
ÀCID HIALURÒNIC
BOTOX
FARCIMENT FACIAL
FARCIMENT DE LLAVIS
FILS TENSORS
MESOTERÀPIA CORPORAL
MESOTERÀPIA FACIAL
PEELING
FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
VARIUS

1a VISITA
GRATUÏTA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
DIETES PERSONALITZADES
EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
SEGUIMENT EVOLUTIU
TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR

30

ANYS

AL TEU COSTAT

“Recupera la teva figura,
ressalta la teva bellesa”

La tecnologia més avançada i els tractaments
més efectius per cuidar de la teva bellesa

Av. Catalunya, 155.
Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

TRUCA I T’INFORMEM

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB
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SUCCESSOS

EL COS DE SEGURETAT CATALÀ VA COMPTAR AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

La Policia Local
deté tres persones
en actuacions el
cap de setmana

Els Mossos d'Esquadra efectuen
una operació antidroga a
Montornès amb tres detinguts

MONTORNÈS. El passat cap de setmana, la Policia Local va efectuar
diverses actuacions que van acabar
amb la detenció de tres persones.
Segons l'Ajuntament, el cos va detenir diumenge una persona veïna de
Montornès com a presumpta autora dels delictes de robatori, estafa i
furt, entre altres, comesos al municipi durant les darreres setmanes.
La investigació, que continua oberta, s’ha dut a terme en coordinació
amb Mossos d’Esquadra i ha comptat amb la col·laboració ciutadana,
amb l’aportació d’imatges i vídeos.
També gràcies a la col·laboració ciutadana, es va aconseguir
frustrar un robatori en un garatge
privat i en una obra. En aquest darrer cas, els presumptes autors estaven a punt de sostraure material
valorat en més de 3.000 €.
La Policia Local va dur a terme
dues detencions més: una per la
presumpta comissió d’un delicte
de trencament de condemna i la segona en compliment d’una ordre de
detenció dels jutjats de Granollers.
Finalment, divendres es van ultimar les gestions per desallotjar dos
locals comercials que havien estat
ocupats per persones que estaven
generant problemes de convivència. Els locals recuperats han estat
assegurats i posats a disposició dels
legítims propietaris.

Els agents van entrar a un pis del carrer
Sant Lluís, on van trobar nombrós material
MONTORNÈS. Els Mossos d'Esquadra
van protagonitzar dimarts d'aquesta setmana, en col·laboració amb la
Policia Local, una operació antidroga a Montornès que es va saldar amb
tres detencions i la recuperació de
nombrosos objectes. Els detinguts
han estat acusats d'un delicte de tràfic de drogues –contra la salut pública– i van quedar pendents de passar
a disposició judicial.
La intervenció de dimarts culminava una investigació que el
cos policial tenia oberta a la zona,
en concret al carrer Sant Lluís. Els
agents van aconseguir l'autorització del jutge per fer l'entrada a

un dels immobles del carrer, un
operatiu que es va produir cap a
les 16.15 h de la tarda i que es va
donar per tancat cap a les 17.30 h.
En l'operació, els mossos van detenir tres persones que es trobaven dins l'habitatge i van comissar
32 grams de cocaïna i 420 grams
d'una substància marronosa pendent d'analitzar, però que, segons
fonts policials, podria tractar-se
d'haixix. També es van trobar dues
balances, embolcalls de plàstics
i filferro que es fan servir per fer
paquets per vendre la cocaïna, una
defensa extensible i un esprai de
gas de defensa, a més de 330 euros

en moneda fraccionada.
En la intervenció, els agents també van recuperar nombrosos objectes, que segons els mossos, podrien
ser robats o haurien servit com a
intercanvi per a la compra de droga. entre aquests objectes, moltes
joies, un rellotge de luxe, dos ordinadors i un iPod, set capses d'eines,
tretze telèfons mòbils, una taula i
unes botes d'snowboard i nou bicicletes. "Creiem que són objectes
que s'intercanviaven per droga i
que alguns poden ser robats, però
encara s'ha de determinar", apunten fonts de la policia catalana.
Els detinguts van ser acusats en un
primer moment d'un delicte contra la salut pública, a l'espera de
determinar l'origen dels objectes
comissats.

Controlat el brot de
legionel·losi tot i
que no se n'ha pogut
determinar l'origen
El Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, i el Servei de Salut
Pública del Vallès Oriental de la
Subdirecció Regional de Salut Pública a Barcelona en col·laboració
amb els ajuntaments de Montmeló
i Montornès, han donat per controlat el brot de legionel·losi que es va
produir durant el mes de novembre
a ambdós municipis. Els organismes, que han dut a terme la investigació i el control del brot, no han
pogut determinar-ne l'origen.
Finalment, el nombre d’afectats
en aquest brot ha estat de 44 persones. Els casos corresponien a 32 homes i 12 dones d’entre 37 a 92 anys,
que van iniciar símptomes entre el
5 al 21 de novembre de 2021. Del
total d’afectats, 34 casos eren residents dels municipis de Montmeló
o Montornès, 6 casos tenien relació amb Montornès per motius de
feina; i 4 casos eren residents dels
municipis limítrofs, concretament
de Mollet o Parets.

@TONIG

Un tràiler s'encasta contra
un pilar de l'autopista
MOLLET. Un camió de gran tonatge
es va encastar dissabte al matí contra la columna d'un pont a l'AP-7 a
Mollet i va deixar el conductor ferit
de gravetat. L'accident es va produir
pels voltants de les 10.30 h a l'alçada
del quilòmetre 139 de l'AP-7, a tocar
de la sortida de Parets. El tràiler va
sortir de la via per la mitjana i va xocar contra la base del pont que creua
l'AP-7 i porta al camp de tir olímpic.
El conductor del camió va quedar
atrapat a la cabina, i va haver de ser

excarcerat pels Bombers i evacuat
pel SEM a l'Hospital de Sant Pau. El
sinistre va obligar a tallar dos carrils
en cada sentit de la marxa i va provocar fins a 5 quilòmetres de cua en
sentit Girona i 4 quilòmetres més
en sentit Tarragona. Set dotacions
dels Bombers de la Generalitat, cinc
ambulàncies del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra van
treballar en el sinistre.
D'altra banda, un altre accident
també a l'AP-7 a l'altura de Mollet,

EN ACCIÓ Efectius de Bombers van haver d'excarcerar el conductor
dimarts va provocar retencions en
sentit Tarragona de fins a 11 quilòmetres, que van arribar a la Roca

B U F E T E S PA Ñ O L M O R E D A
ADVOCATS

del Vallès. El sinistre, que es va registrar a primera hora del matí, va
obligar a tallar un carril.

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS
RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI
MOLLET DEL VALLÈS Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·

93 570 73 09 · 93 716 12 75

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

93 593 99 50

MOLLET DEL VALLÈS

STA. PERPÈTUA DE MOGODA

C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com

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

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
SÁBADO

PARKING
GRATUITO
30 MIN
PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

11.00 - 13.00 H
18.00 - 20.00 H
18.00 - 20.00 H
17.00 - 20.00 H
11.00 - 13.00 H

JUEVES
SÁBADO

20.00 - 21.00 H
09.30 - 10.30 H
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POLÍTICA MARC CANDELA PRESENTAVA DISSABTE OFICIALMENT LA SEVA CANDIDATURA EN UN ACTE ACOMPANYAT DE LA VICEPRESIDENTA DEL PARLAMENT, ALBA VERGÉS
S.CASANOVAS

Nogueras i del Caño
seran els números
2 i 3 de la llista
d'ERC a Martorelles
MARTORELLES. Marc Candela encapçalarà per quart cop la llista
d'ERC a Martorelles a les eleccions municipals. L'actual alcalde
ho va fer oficial a la Festa de la
República, un acte que va comptar
amb la presència d'Alba Vergés,
vicepresidenta del Parlament de
Catalunya i candidata a l'Alcaldia
d'Igualada. A l'acte, celebrat dissabte al Celler de Carrencà, van
assistir una trentena de persones
que van poder escoltar Candela i
Vergés, moderats per la regidora
Anna Nogueras.
Marc Candela serà el cap de llista
d'ERC a Martorelles per quart cop
consecutiu i buscarà la seva terce-

ra legislatura al capdavant del consistori. El candidat afronta el repte
"amb molta il·lusió" i "content i
confiant" amb el seu equip.
Respecte a les persones que
l'acompanyaran, Candela va explicar que tenen "voluntat de relleu
i d'anar regenerant l'equip". Per
això, l'alcalde va afirmar que hi
haurà gent que faci "un pas endavant". A l'acte també es van anunciar els primers llocs de la llista
del partit, on la regidora Anna Nogueras repetirà com a número 2.
Al tercer lloc sí que es produirà un
canvi: l'actual regidor d'Urbanisme
Gerard del Caño substituirà Joan
Marc Flores.

Entitats independentistes
organitzen una jornada de
suport a Brian Bartés
MOLLET. Aquest dissabte, diverses
entitats independentistes organitzen una jornada solidària i antirepressiva a Mollet, que, entre altres,
vol donar suport a l'activista molletà
Brian Bartés, condemnat a un any i
mig de presó acusat d'agredir a un
mosso d'esquadra durant les mobilitzacions de l'1-O i que el 12 de maig
s'enfronta a un nou judici pel qual li
demanen sis anys de presó.

Durant tot el dia instal·laran paradetes solidàries als Quatre Bancs. A
les 17 h, el parc de Can Mulà acollirà
una trobada per coordinar el moviment antirepressiu a la comarca,
que es clourà a partir de les 18 h amb
una botifarrada i concerts de grups
locals en suport a Bartés. La jornada
està coorganitzada pels Avis i àvies
per la llibertat, l'ANC de Mollet, el
grup de suport al Brian, Òmnium,

EL PLE ADJUDICA LA
CONTINUACIÓ DE LES
OBRES DE LA VINYA

ACTE ELECTORAL Candela, amb la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés
A l'acte, l'actual alcalde també va
voler fer un balanç dels tres anys
de l'actual mandat, que va qualificar de "molt complicat". Candela
va detallar que "la covid ha afectat els projectes que teníem en
cartera" i que per aquest motiu
"no arribarem en alguns d'ells".
Donades aquestes circumstàncies, l'alcaldable es planteja quatre
grans projectes per a la pròxima
legislatura: acabar la reforma del

pavelló i la zona esportiva; aprovar i començar a desenvolupar el
pla urbanístic i millorar els espais
públics i culturals, com La Vinya o
la Masia de Can Carrencà.
Per la seva part, Alba Vergés va
destacar la proximitat de Candela
amb la ciutadania: "La gent valora molt ser proper i ser-hi, estar sempre al costat dels veïns
i veïnes". La vicepresidenta del
Parlament va remarcar també "la

■ L’Ajuntament de Martorelles va celebrar aquest dijous a les 20.15 h una
sessió extraordinària del ple en la qual
estava previst aprovar la continuació
de les obres del centre polivalent de
la Vinya de Carrencà, aturades des del
setembre del 2019. Els treballs els realitzarà l'empresa Certis per un cost de
2,3 milions d'euros. L'objectiu és que
l'actuació finalitzi en acabar aquest
2022. Amb la posada de nou en marxa
d'aquesta obra, el govern martorellesenc posa fil a l'agulla per culminar
un dels grans projectes de l'executiu
local, dotar al poble d'un espai com
aquest centre polivalent que pugui
acollir tota mena d'esdeveniments.

dificultat d'aconseguir el suport
majoritari de la ciutadania". Vergés va explicar la importància de la
política municipalista, que per al seu
partit "és imprescindibles. El país
es fa poble a poble". S.CASANOVAS

AVIS I ÀVIES PER LA LLIBERTAT

el CDR, Alerta Solidària i el grup de
suport de l'Ernest.

Multa als avis per la llibertat
D'altra banda, l'entitat Avis i àvies
per la Llibertat ha denunciat que la
Policia Municipal els ha imposat una
multa per una de les concentracions que periòdicament fan davant
l'ajuntament. Va ser en la rotllana
que del 2 de febrer i en què va participar el grup Músics per la Llibertat. Segons l'entitat, el 14 d'abril van
rebre una resolució sancionadora
per "fer ús de mitjans de megafonia sense prèvia autorització
de l'Ajuntament, quan en anteriors rotllanes ja n'havíem fet
ús", apunten. A més, s'han mostrat

ROTLLANA Brian Bartés, amb el micro, amb els Avis i àvies per la llibertat
sorpresos perquè en la resolució diu
que s'havien concentrat "per reclamar unes pensions dignes", una

reclamació "que subscrivim totlament però que no era l'objectiu
aquell dia", diuen sorneguers.
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Jornada sobre l'FP Dual de l'AIBV i l'INS Mollet

El doble d'afectats per un ERO

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV) ha organitzat juntament
amb l'INS Mollet, pel pròxim dimarts, 10 de maig, a l'edifici de la Serradora
de Sant Fost, una jornada sobre l'FP dual. La trobada que començarà a les
10.30 h i està previst que finalitzi a les 12 h, es fa amb l'objectiu d'apropar
les empreses a la formació professional dual que realitza aquest centre.

El març es van registrar 3 expedients de
regulació a la comarca, una xifra més baixa que
els mesos anteriors, però amb una afectació
major de treballadors, ja que en total sumaven
418 persones, el doble que el mes passat.

INDÚSTRIA L'ENTITAT VA ORGANITZAR DIMECRES UNA TROBADA AMB EL PRIMER SECRETARI DEL PSC

OCUPACIÓ EL MES D'ABRIL TANCA AMB 6.560 DESOCUPATS

L'Agrupació d'Industrials del
Baix Vallès trasllada a Illa els
problemes del sector al territori

Nou descens de l'atur al
Baix Vallès, la xifra més
baixa dels darrers 15 anys
MOLLET. El mes d'abril ha tancat
aibv

SALVADOR ILLA El Primer Secretari del PSC durant l'acte dimecres a la seu de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès
SANT FOST. L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV) va organitzar dimecres una trobada amb el
primer secretari del PSC, Salvador
Illa. Una jornada en la qual Illa va
poder copsar les problemàtiques
que actualment viu el sector industrial i els va traslladar el seu suport,
tot reclamant "revisar el paper de
l'administració pública".
L'increment dels costos de
l'energia elèctrica i del transport,
la manca de matèries primeres i el
creixement de l'IPC van ser alguns
dels temes tractats durant aquesta trobada que va començar pocs

minuts abans de les 12 h i que va
durar una hora i mitja.
Una altra de les qüestions abordades i que preocupa als empresaris del territori va ser la formació
dels treballadors: "Hi ha determinats perfils professionals que no
tenim al mercat de treball. És a
dir, busques i no n'hi ha", explicava el Carles Rico, director General
de l'AIBV.
Rico també apuntava que en el
debat es va parlar del canvi substancial d'interessos que té la gent
jove que s'incorpora al mercat
laboral: "Ara no tot és el sou. Hi

ha molts més incentius que els
treballadors valoren com per
exemple són els conceptes de salari emocional com ara tiquets
restaurats, ajuts per la guarderia o per la neteja del domicili", indicava.
L'acte va comptar amb la presència de regidors socialistes de
Montornès i Martorelles i de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs.
També amb el president de Fira
de Barcelona i conseller delegat de
MAT Holding, Pau Relat, i del director general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran. a.mir

amb un nou descens de l'atur al
Baix Vallès. En concret la xifra de
persones desocupades s'ha reduït
un 0,26% respecte al passat mes
de març, mentre que el descens
interanual ha estat del 21,5%. En
concret, són 6.560 les persones
desocupades a la subcomarca, segons dades de l'Observatori-Centre
d'Estudis del Vallès Oriental.
Pel que fa a Catalunya com arreu
de la comarca del Vallès Oriental,
l’atur aquest mes d’abril se situa en
la xifra més baixa registrada en un
mes d’abril des del 2008.
Per municipis, les tres localitats
de la comarca on s’ha registrat un
augment més important de l’atur
respecte al mes de març han estat
Sant Celoni (+25 persones), Canovelles (+17) i Martorelles (+16). En
canvi, els descensos més destacats
han estat a Mollet (-23 persones),
Montornès (-24) i Sant Feliu de Codines (-14). Les dades segueixen

sense incloure les persones afectades per expedients de regulació
temporal d’ocupació.

Dades municipals
Segons aquests últimes xifres registrades el mes d'abril, Mollet
té 2.912 desocupats i una taxa
d'atur de l'11,13%; Martorelles
té 250 persones sense feina i una
taxa d'atur del 10,85%; la Llagosta, 786 aturats i una taxa d'atur del
12,17%; Montornès, 955 aturats
i una taxa de l'11,76%; Montmeló, 438 desocupats i una taxa del
10,03%; Sant Fost, 353 persones
sense feina i una taxa del 8,99%,
Parets, 829 aturats i una taxa del
9% i Santa Maria de Martorelles
37 persones sense feina i una taxa
d'atur de 9,09%.
Al conjunt del Baix Vallès els municipis on s'ha produït un descens
de l'atur respecte al mes de març
passat són Mollet, Montornès, Santa Maria i Parets.

PENSIONISTES ES VAN CONCENTRAR DIJOUS A MOLLET
s.c.r.

Defensa de l'augment de les pensions
La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet es va reunir dijous a mig
matí davant de les oficines de la Seguretat Social, megàfon en mà i amb la
pancarta posada sota el lema 'Salvem les pensions', per compartir les darreres
informacions precisament sobre pensions. En aquest sentit, apuntaven que,
tot i desconèixer quin pot ser l'augment de les pensions, "perquè no sabem
quin serà l'IPC", els 10.000 milions d'euros d'augment que podrien suposar
segons la Fundación de Cajas de Ahorros "són sis vegades menys del que va
costar el rescat dels bancs, i no han retornat ni un cèntim".
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LABORAL ELS MANIFESTANTS VAN MARXAR PEL CENTRE DE LA CIUTAT EN UNA MARXA CONVOCADA PEL SINDICAT, DIUMENGE

TERCER SECTOR

La CGT reivindica a Mollet els drets
dels treballadors pel Primer de Maig

Cinquè programa
formatiu per crear
cooperatives al
Vallès Oriental

s.c.

MOLLET. Més d'una trentena de persones es van manifestar el diumenge Primer de Maig pels carrers del
centre de Mollet, reivindicant una
millora de les condicions laborals.
La marxa, convocada pel sindicat
CGT del Vallès Oriental, tenia com
a principal reclamació una reforma
laboral més gran de l'aprovada en
les últimes setmanes.
La jornada reivindicativa va
començar a la Plaça Major, davant
l'ajuntament, on els manifestants ja
van començar a realitzar les primeres proclames i es va fer un discurs
inicial. A continuació, la mobilització va seguir per l'avinguda de la
Llibertat i la plaça Catalunya fins
a arribar a la plaça Prat de la Riba.
Allà es va llegir el manifest del sindicat pel Dia del Treballador i es
va concloure l'acte, amb els últims
càntics i proclames.

"ens han tornat a enganyar amb
el tema de la reforma laboral",
atès que "no s'han derogat ni
el 90% dels drets que ens van
treure l'any 2012". Per aquest
motiu, Rodríguez considera el Dia
del Treballador aquest any és "més
important que mai. Per la reforma que ens han colat els principals sindicats juntament amb el
govern".

Reivindicacions a peu de carrer

ELS MANIFESTANTS Durant la marxa organitzad diumenge pel centre de Mollet
La reivindicació principal de
la concentració va ser exigir una
millor reforma laboral que l'apro-

vada a les últimes setmanes. Jorge
Rodríguez, membre del sindicat
CGT al Vallès Oriental, afirma que

El membre de CGT admet que per
a ells "el Primer de Maig ha de
ser un dia reivindicatiu, de lluita i de festa" i que, per això ells
estaran "sempre al carrer reivindicant els nostres drets". Tot
i això, reconeixia que enguany ha
estat un dia diferent pel fet de ser
en diumenge i coincidir amb el Dia
de la Mare. s. casanovas

L'Ateneu Cooperatiu impulsa el 5è
programa formatiu per crear cooperatives al Vallès Oriental. L'Itinerari CREA!, distribuït en 5 sessions
presencials entre l'11 de maig i el
29 de maig, abordarà el model cooperatiu, la dimensió jurídica, la
dimensió econòmica i financera,
la dimensió social i laboral, i la dimensió comercial i màrqueting del
procés de creació de cooperatives.
Totes les sessions s'impartiran
dimecres de 10 h a 13 h al Centre
Cívic Nord de Granollers i es recomana assistir-hi a totes cinc formacions. Per participar-hi cal inscriure's a ja.cat/itineraricrea. D'altra
banda, aquest mes de maig han
programat la formació Intercooperació: el nostre ADN i una oportunitat per ser més fortes. Es farà en
format virtual el 19 de maig ,de 16
h a 18 h.

L'ACTE VA COMPTAR ELS SECRETARIS GENERALS COMARCALS D'UGT I CCOO I LA DIPUTADA ELENA DÍAZ

El PSC debat a la Marineta
sobre l'aplicació de la llei
de la Reforma Laboral
MOLLET. El PSC de Mollet va celebrar dilluns al Centre Cultural la
Marineta un debat sobre la reforma
laboral. En l'acte moderat, per la
Primera Secretària del PSC a Mollet,
Mireia Dionissio, va comptar amb
la presència Elena Díaz, diputada
del PSC al Parlament de Catalunya,
Juan Jiménez, secretari general de
comissions obreres del Vallès Ori-

ental, Maresme, Osona i el secretari
general d’UGT al Vallès Oriental, Vicenç Albiol. "Estem molt orgullosos de com s'ha aprovat aquesta
norma", deia la diputada del PSC,
Elena Díaz, referint-se al concens
de sindicats, patronal i el Govern, el
qual va titllar d'"històric".
Per la seva banda, el secretari general d'UGT a la comarca destacava

els resultats aconseguits en els tres
primers mesos de vigència de la
reforma: "Hem passat d'una contractació indefinida del 14% el
mes de gener, a un 35% al mes de
març. Però és que veníem d'una
contractació indefinida d'entre
el 8 i l'11%", remarcava.
Mentre que des del Sindicat
CCOO, Juan Jiménez apuntava que
els resultats estan canviant el concepte de les relacions laborals al
país: "La reforma laboral del PP
establia la precarietat com eix
central. En canvi, l'aprovada enguany regula el caràcter sectorial per fer que empreses multiservei acabin guanyant més".

a.mir

A LA MARINETA (D'esquerra a dreta) Dionisio, Albiol, Díaz i Jiménez
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COMERÇ L'ESTABLIMENT, RECONEGUT PER L'ELABORACIÓ ARTESANAL D'EMBOTITS I PLATS PREPARATS, TANCA PER JUBILACIÓ

INDÚSTRIA

Can Galí abaixa dissabte la persiana

Acord de l'Àmbit B30
i el Pacte Industrial
de la Regió
Metropolitana

FAMÍLIA GALÍ

MARTORELLES. Fa 55 anys que el
Carles Galí, ànima mater de Can
Galí, apuja la persiana de l'establiment familiar situat al número
49 de l'avinguda Piera de Martorelles. Aquest dissabte, però, serà
l'últim per al Carles i el seu equip.
El propietari d'aquest establiment
situat en el carrer més comercial
de Martorelles i reconegut per la
seva elaboració artesanal de carns,
embotits i plats preparats, es jubila.
Ho fa a l'edat de 70 anys: "Aquest
és un pas que tenia decidit feia
un temps, però allargant-ho he
ajudat alguna de les meves treballadores a arribar a l'edat per
poder-se jubilar", admet des de
l'oficina situada a la planta superior
de la botiga.
En Carles Galí i la seva esposa, la
Mari Carme Hurtado, van posar-se
al capdavant del negoci familiar fa
33 anys. Un negoci que els pares del
Carles van començar just en el local
de davant d'on actualment hi ha
Can Galí: "El meu pare feia de sabater i de barber. Jo devia tenir
12 anys quan es van traslladar
a aquesta botiga. Després dels

meus pares, la vam portar nosaltres", recorda.

Enfeinats fins a l'últim dia
Tot i que fa temps que el Carles
tenia al cap jubilar-se, l'anunci del
tancament de Can Galí ha generat
una resposta massiva d'encàrrecs
de la seva clientela: "Portem unes
setmanes desbordats. En tres
setmanes haurem fet més de
2.000 canelons", assevera, posant
com exemple la gran demanda que
ha tingut un dels productes estrella
de la casa, aquests últims dies de
l'establiment.
Encara que ara mateix, en Carles
no sap a què dedicarà el seu temps
quan tanqui, sí que té clar que res
del que han fet no hagués estat
possible sense la seva clientela i al
seu equip: "La meva dona i jo volem donar les gràcies als nostres
clients per haver vingut tants
anys. També volem agrair a les
treballadores que ens han acompanyat i han estat a totes, tant a
les verdes com a les madures",
afegeix el Carles.
Amb el Carles –la Mari Carme ja

CARLES GALÍ Es jubila i tanca la botiga després de 55 anys en el negoci familiar
fa uns anys que es va jubilar– seran
nou les persones que encenguin,
dissabte 7 de maig, els llums de
Can Galí per última vegada. L'establiment que també funciona com a
supermercat havia arribat a tenir
13 treballadors.
En Carles dirà adeu a la seva fidel
clientela, que l'acompanya des de
fa anys i que prové d'arreu del Baix

Vallès, especialment de Martorelles, Sant Fost, Mollet i Montmeló i
també de Santa Perpètua. Ho farà
encara amb moltes idees rondant:
"Si fos per les idees que tinc encara continuaria molts anys
més", admet.
De moment, però, l'establiment
quedarà sense activitat i a l'espera
d'un nou inquilí. ANNA MIR

Les associacions Pacte Industrial
de la Regió Metropolitana de Barcelona i Àmbit B30 han signat un
conveni amb l’objectiu d’establir
un marc general de col·laboració
entre totes dues entitats. Jaume
Collboni, president del Consell General del Pacte Industrial i primer
tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de
l’Ajuntament de Barcelona, i Josep
Monràs, president de l’Àmbit B30 i
alcalde de Mollet del Vallès, van ser
els encarregats de rubricar l’acord
dijous passat. El conveni té com a
objectiu desenvolupar projectes
i activitats per impulsar una reindustrialització sostenible basada
en l’economia circular i la indústria
4.0, i que estigui compromesa amb
el medi ambient, la creació d’ocupació de qualitat, la cohesió social i
la competitivitat del territori. També es fixa com a prioritat la transformació dels polígons industrials
per fer front a la complexitat generada per la nova indústria.
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Em preocupa el meu cul

Editorial

MEMÒRIA CONTRA EL FEIXISME

MARINA

El número 4 del carrer Gaietà Ventalló quedarà ja per sempre lligat al
record de qui fou l'alcalde republicà de Mollet assassinat pel franquisme,
Josep Fortuny. Divendres es feia la col·locació d'una stolperstein, un
micromonument que es posa a terra a mode de llamborda, i que recorda
la figura del republicà alcalde durant la Guerra Civil i executat al Camp de
la Bóta el 1939. Rememorar la seva figura i el seu tràgic final és un deure
de la ciutat i transmetre aquest coneixement a les noves generacions és
una obligació. Per demanar justícia i tancar ferides cal conèixer els fets
i desgranar qui n'ha de respondre. Per això és tan important la memòria
històrica. Conèixer el passat i les conseqüències del feixisme a casa nostra
haurien d'ajudar a evitar la banalització i el blanqueig de l'extrema dreta, que
a poc a poc guanya terreny al carrer i a les institucions.

ORIOL FORT I MARRUGAT

Per compartir

Humanitòleg

SENSE DATES:
LA BENEITERIA

D

e fa una mesos, m’obsessiona la
capacitat de dolor, d’egoisme, de
menyspreu al pensament que
ens envolta. Febleses que degraden l’ésser humà fins convertir-lo en capaç
de sembrar i conrear, amb perfídia, el camps
de la vida humana per tal d’aconseguir objectius individuals o col·lectius que no reflecteixen, precisament, llibertat, igualtat i
fraternitat. Sembrar i conrear males herbes
que, de ben segur, ofegaran la bona collita.
Ambició, defensa dogmàtica d’idees o
valors, comportaments fruit de creença de
superioritat de raça o d’ètnia, de gènere, de
cultura o de civilització, barroera incapacitat
per al diàleg i, a la fi, desesperança i pessimisme, destrucció i pèrdua de vida, que és
l’únic que als humans ens és donat.
L’onada enorme de dolor
s’emporta tot senyal de vida.
Quan retorna,
només queden clars signes,
indesxifrables.

A mi –i ho considero un pensament/sentiment individual no generalitzable– ara,
aquesta obsessió em giravolta a l’entorn de
la guerra d’Ucraïna, per a aspectes més mundials, i, en allò que ens ateny més d’aprop,
al voltant del desesperant futur que estem
construint per als nostres joves mentre prioritzem un «procés» laberíntic i inacabable,

protagonitzat per nacionalismes caducs
−l’espanyol i al català−, que durarà fins que
farts i exhaustes acabem perdent bous i esquelles
En un cas i en l’altre, en el marc d’una civilització capficada en l’increment de la producció i, per tant, en el volum de beneficis per al
capital. Com a peixet, ens diuen que només és
així com pot créixer el benestar. Si no augmenta la producció −i la venda i la compra i la caducitat− no pot augmentar la taxa d’ocupació,
el nivell de benestar. Un creixement infinit?
Fins quan? Això és la destrucció de la Terra i
de la espècie humana. Ja he dit en alguna altra
ocasió que l’Univers no hi perdrà res. Només
hi perdrem tots els que poguérem ser feliços
i que la beneiteria ens ho impedí, ens ho impedeix o ens ho impedirà. Maleïda epidèmia
d’arrel humana, aquesta beneiteria, i amb els
humans com a transmissors.
Però, els humans, no érem els únics dotats
d’intel·ligència, de sensibilitat i de consciència? Aleshores, perquè tanta incapacitat per a
dotar-nos d’una vida de felicitat? Si més no en
allò possible, que és quasi tot, excepte la mort.

Regidora d'Ara Mollet
ERC - MES a l'Ajuntament de
Mollet del Vallès

la nostra ciutat hi ha moltes coses
que ens preocupen. En especial la
cultura, que és quelcom que acostuma a quedar en segon pla. L’oferta cultural a la ciutat és limitada i dista molt
d’aquella de ciutats equiparables a la nostra. Als
equipaments de la ciutat els falta preparatòria
i, aquells dels quals disposem, estan saturats o
tenen limitacions per a fer bullir la capacitat cultural que Mollet pot assumir com a ciutat. Però
com podem considerar-nos ciutat tenint només
una biblioteca? No sembla preocupar.
A més, la cultura popular molletana és rica
i diversa, fet que fa que els i les molletanes en
puguem estar ben orgulloses. Tot i això, no té
el reconeixement que li cal.
Les adversitats a afrontar són molt grans
per les entitats que dediquen de manera altruista el seu esforç i el seu temps per Mollet.
Venim de dos anys complicats, però no tot és
atribuïble a la pandèmia. Ja des d’abans tenia
molts aspectes a millorar. La valorització de la
nostra cultura cal que comenci des de l’ajuntament i, d’opcions, n’hi ha moltes.
El mes de juliol de 2018 vàrem presentar
una moció al ple de l’ajuntament que demanava tenir un espai permanent de la Festa Ma-

A

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Camino inquiet
per terrenys d’ésser exigu
i busco
−vivint per viure−
la fal·làcia divina
de l’ésser sublim.
Dels poemes en
trauràs les dates (2021)
Potser sí: vivint per viure un somni que ja
Déu veié impossible, allà al Paradís.

sommollet.cat
Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt

PLANELLAS
ALEGRE

jor al centre de la ciutat. Un espai que pogués
servir, tant d’espai de trobada d’entitats com
d’exhibició de les particularitats i l’imaginari
festiu per a la ciutadania. La Festa Major pot
ser una arma imperiosa per a la millora de la
cohesió i la convivència a Mollet i, sense les
colles, no hi ha Festa Major.
A juny de 2020 vàrem demanar al ple la
creació d’una coordinadora d’entitats de tota
mena perquè és important que la cultura es
vinculi amb els barris, amb el comerç, amb
entitats solidàries, esportives... amb tots els
necessaris per a connectar la xarxa molletana, així com per millorar la comunicació i
cooperació entre el consistori i les entitats.
També podríem parlar de l’espai dels
antics cinemes... Durant la passada campanya vàrem presentar el que per nosaltres
seria “L’illa de la cultura”, una proposta de
compra de l’espai dels antics cinemes per a
fer-ne un espai social i públic adreçat a entitats culturals i oci de joves. També es va
presentar una altra proposta i una suposada oferta de compra de l’espai per part del
govern, encara estem esperant, o ho trauran
aquest darrer any de legislatura?
Per tot plegat, sembla que per molt que ho
demanem al ple, o que les mateixes entitats
i colles s’esforcin de manera extraordinària,
hi ha encara molt per fer en la cura de la cultura molletana. Així que, de la mateixa manera que deia Ovidi Montllor en la seva cançó
Culminació: “Com que la tragèdia demostra
que la cultura amb prou feines és cul, em preocupa el meu cul”.
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Malalts de segona?
REMEI

LÓPEZ
Presidenta d'AFIMOIC, Associació de Fibromiàlgia, Síndrome de
Fatiga Crònica i Síndrome Electromagnètic de Mollet i Comarca

ra fa 30 anys que les nostres malalties van estar
reconegudes per l’OMS,
però malauradament no
hem avançat gaire. Avui us explicaré una mica perquè.
Ens van remetre dels CAP als
especialistes (o sigui, els reumatòlegs), i es van posar en marxa, en
alguns hospitals, les Unitats de
Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga
Crònica. En el cas de Mollet del Vallès, a l’hospital en funciona una des
de l’any 2010; és a dir, ja fa gairebé
12 anys., i, en aquest moment, no
només no ens trobem com al principi, sinó que estem encara pitjor.
La investigació no avança, i no tenim encara cap medicament que ens
millori. Els tractaments multidisciplinaris que s’han comprovat (que
ens ajudarien a tenir una millor qualitat de vida) no es posen en marxa,

A

i els malalts han d’anar a la sanitat
privada i pagar –qui s’ho pot permetre econòmicament, és clar– per tenir accés a aquestes teràpies, ja que
la sanitat pública no ens les fan.
Actualment, ens trobem en una
situació en la qual molts malalts
estan sent donats d’alta per les
unitats dels hospitals públics i són
adreçats directament al metge de
capçalera. O sigui, que tornem al
principi, a l’atenció primària que
és d’on veníem i on, per desgràcia, la majoria de professionals no
estan prou formats, i tenim manca d'informació sobre les nostres
malalties.
Per tant, després de 30 anys, ens
trobem de nou a l’inici. El tracte cap a
les nostres condicions i malalties ha
empitjorat, i els malalts estem profundament decebuts, i indignats.
Des del principi, com veieu, la

nostra lluita no ha sigut només amb
les nostres malalties, sinó també
amb la sanitat pública, ens ajudaria
exponencialment: si descobríssim
una prova clínica que demostrés
clínicament el nostre patiment, segur que pujaríem de categoria i ens
podríem considerar malalts de primera divisió! Perquè, com podeu
veure, avui en dia no ho som.

Em permeto titular d’aquesta
manera, tot i que els receptors
de la carta que ara escric ben bé
podrien ser també els Mossos
d’Esquadra o els manyans. I confessaré que no tinc cap esperança ni de ser llegit ni de canviar
res. Malauradament, en aquests
temps sembla que tothom es deixa portar per una inèrcia demolidora: sabem que no es fan bé les
coses, que cal canviar-les, però al
final, ningú o gairebé ningú, no en
fa res per evitar allò que es fa malament. Hi ha excepcions, és clar.
Els que a través de les plataformes
anti desnonament intenten preservar la dignitat de les persones,
per exemple. Dic dignitat perquè
aquesta és l’origen dels drets i llibertats de cada persona. A Mollet
n’hi ha de persones que han perdut el seu habitatge, estan a punt
de desnonament o ho estaran en
un futur. I no em refereixo a suposats “okupes” que entren il·legalment a un habitatge per fer negoci
il·lícit llogant a un altre una propietat que no és seva sinó aquelles
persones que per diferents motius
no poden continuar pagant el seu
lloguer o hipoteca. Crec que els
jutges haurien de tenir l'honestedat intel·lectual de reconèixer que
una persona que deixa de pagar
les seves quotes o mensualitats

no ho fa per malevolència sinó per
impossibilitat. Una situació d’atur
de llarga durada, una malaltia crònica, les conseqüències d’un trencament familiar poden dur una
persona a una feblesa econòmica
aguda. Fins I tot, tenir una feina no
significa estabilitat socioeconòmica: ans al contrari, la precarietat
laboral, el tancament sobtat de
l’empresa i els magres salaris fan
que moltes persones pateixin una
pobresa severa.
Els jutges diran: “és l’administració pública qui ha de proporcionar
una ajuda i un habitatge social a
aquestes persones”. Cal reconèixer
que malgrat els programes sobre
el paper, aquesta ajuda o no arriba
a temps o no pot atendre tots els
casos. També podran dir: “Nosaltres ens limitem a aplicar la llei, és
el legislador qui ha de prendre mesures". Tot un debat de filosofia del
Dret, oi? Puc aportar un argument?
Afirmo que la Justícia no pot ser
només l’aplicació d’unes regles: un
problema individual i social no és
una equació que es resol mitjançant una sèrie inflexible de procediments matemàtics predeterminats. És una qüestió de ponderació,
no d’equilibri. Un jutge és al seu
lloc per moltes coses: per vigilar el
compliment de la llei, per restituir
el dany i per atribuir les responsabilitats. Però abans de tot això cal
garantir la dignitat del més feble.
Aquest és el punt que separa i dis-

Targetes de crèdit revolving:
nova regulació per a un
producte molt perillós
la legislació imposa a les entitats
en matèria de transparència i
informació a l’hora de comercialitzar un determinat producte financer. Una obligació que, sempre paga la pena recordar-ho,
implica que la contractació de
qualsevol producte financer pot
ser nul·la si la informació que
se’ns va facilitar a l’hora de
contractar-lo era insuficient
per permetre’ns entendre les
característiques i, sobretot, les
conseqüències econòmiques de
la seva contractació.

El tracte cap a la fibromiàlgia
i la fatiga crònica ha
empitjorat i els malalts estem
profundament decebuts
Si fos així, malgrat que no es descobrís una cura, la nostra ferida
emocional sí podria tancar-se. I és
que hem d’enfrontar constantment
desconfiança, falta d’empatia, de
reconeixement i, fins i tot, falta de
respecte com a malalts i malaltes
crònics que som. I, ara, jo em pregunto: no és el nostre patiment suficient per considerar-nos malalts
de primera i brindar-nos l’atenció i
recursos que ens mereixem?
Com sempre reivindiquen sanitat pública 100x100.

Bústia
Carta oberta als jutges
i jutgesses de Mollet

L’expert respon

tingeix una justícia democràtica
d’un aparell burocràtic que igual
pot servir un règim liberal que
una tirania. Vostès tenen un gran
poder, i haurien de tenir una gran
autoritat. Però l’estan perdent per
fer un ús inadequat del primer.
Vostès no han de triar entre el dret
d’un propietari a la seva propietat
i l’obligació d’una persona a pagar
una renda que per lamentables
circumstàncies els és impossible
de pagar. Vostès tenen l’obligació
de preservar abans la dignitat del
més feble que la propietat. No ho
dic jo: ho assegura l’article 128la
Constitució, que és la seva font de
Dret: “Tota la riquesa del país en
les seves distintes formes i sigui
quina sigui la seva titularitat està
subordinada a l'interès general".
Mentre vostès no assegurin aquest
principi rector en les seves resolucions estaran negant la dignitat
dels seus conciutadans i atemptant
contra l’interès general que han de
preservar. L’interès general d’un
Estat, la seva raó de ser és la seguretat però també la dignitat de
cada persona. I en aquest cas, deuen vostès unes disculpes a qui és
desnonat de la seva llar. I nosaltres
també per no fer allò que cal fer:
oposar-nos a qualsevol que comet
una injustícia tot i que dugui una
toga o un uniforme.
RAMÓN RENEDO
FREDRIKSTAD. NORUEGA

Mercè Freiria
Advocada
de Col·lectiu Ronda
El proper dia 6 d’octubre entraran
en vigor i seran d’obligat compliment per a les entitats les noves
disposicions aprovades pel Banc
d’Espanya respecte a la comercialització de les populars targetes de crèdit «revolving». Com ja
hem explicat en alguna ocasió
anterior, aquest producte de crèdit que ha estat ofert no tan sols
per bancs sinó també per les
principals cadenes i marques
comercials, permet fer pagaments a l’instant i fraccionar en
petites quotes la seva devolució.
Malauradament, però, l’aparent
comoditat d’aquestes quotes
molt reduïdes combinada amb
l’aplicació d’uns elevadíssims interessos acostumen a tenir com
a conseqüència el creixement
imparable del deute contret
inicialment, fins al punt que la
quantitat que acabem retornant
és desproporcionadament elevada o, fins i tot, acaba esdevenint
un crèdit impossible de retornar.
Les noves mesures concreten i
detallen quina és la informació
que les entitats han de proporcionar a les persones interessades
en aquest producte en relació als
interessos que s’aplicaran, quina
serà l’evolució del deute atenent
a l’import de les quotes a abonar, quan trigarem a retornar el
crèdit i quina serà la quantia total que acabarem pagant, incloent-hi principal i interessos. És a
dir, el Banc d’Espanya trasllada
a l’àmbit concret de les targetes
revolving l’obligació genèrica que

Els consumidors necessiten
més protecció
Les novetats anunciades pel
Banc d’Espanya arriben en un
moment de gran preocupació
per l’impacte creixent d’aquestes
targetes de crèdit sobre l’economia de centenars de milers de
famílies. L’any 2021, les targetes
revolving van ser, per primera
vegada, el producte financer
que va generar més procediments judicials, superant els
casos relacionats amb les hipoteques multidivisa que als darrers anys havien estat les grans
protagonistes de la litigiositat en
l’àmbit bancari. I la tendència no
és a la baixa. Durant els 6 primers mesos de 2021, es van registrar 2755 milions d’operacions
relacionades amb targetes revolving, un 60% més que al mateix
període de l’any anterior i per
un import un 41% superior, implicant gairebé 86.000 milions
d’euros.
L’actuació dels tribunals
D’ençà que el Tribunal Suprem
clarifiqués quan es podia parlar
d’usura o interessos abusius en
aquest tipus de crèdit, els procediments judicials s’han multiplicat, amb sentències favorables
als consumidors en més d’un
90% dels casos. I aquest ha de ser
el camí a seguir pels tribunals per
evitar que aquest producte acabi
provocant, com ja està fent-ho,
una enorme crisi de deute i un
escenari de vulneració sistemàtica i generalitzada dels drets
dels usuaris d’unes targetes
que, sota una aparença favorable, amaguen un terrible parany.

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

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop
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Alèxia Putellas jugarà la final de la Champions

Mario Gila debuta al Reial Madrid

El Barça femení, capitanejat per la molletana Alèxia Putellas, es va
classificar per a la final de la Champions després de superar al
Wolfsburg alemany per 3-5 en el total de l'eliminatòria. La final
europea, la tercera de la de Mollet, serà el 21 de maig a Torí (Itàlia)
contra l'Olympique de Lió.

El futbolista Mario Gila va debutar amb el
primer equip del Reial Madrid a la victòria
davant l'Espanyol (4-0). Gila, de Santa
Perpètua, va jugar 2 anys al CF Mollet UE
durant la seva etapa com a cadet.

FUTBOL SALA | Primera Catalana ELS SANTFOSTENCS ES VAN EMPORTAR EL DUEL DIRECTE

FUTBOL SALA EL JUGADOR DEL BARÇA RESIDEIX A SANT FOST

El Barri Can Calet suma una
victòria vital davant la UFS
Mollet en un derbi vibrant

Adolfito: "Ser campió
d'Europa és espectacular"

Barri Can Calet

a.f.

seu joc: "Vam estar endollats des
del minut 1". El capità afirma que
la victòria els ajuda "a continuar"
i a lluitar per la salvació.

Una temporada excel·lent

Lluita per la permanència

VICTÒRIA IMPORTANT Els jugadors del Barri Can Calet celebrant el triomf
BARRI CAN CALET
UFS MOLLET

9
4

SANT FOST. El Barri Can Calet es va
emportar el derbi decisiu davant
la UFS Mollet per 9 gols a 4, en un
partit disputat dimarts al Pavelló
Municipal 2 de Sant Fost.
El derbi va començar igualat, amb
oportunitats per als dos equips i un
empat a 2 al minut 11. Llavors, el
conjunt de Sant Fost va avançar-se
amb dos gols a pilota aturada i va
començar una ratxa que els va po-

sar per davant amb un 8-2 al minut
31. La UFS Mollet va intentar reaccionar a la segona part, però només
va aconseguir maquillar el resultat
fins al 9-4 final.

Un derbi de vital importància
Aitor Millán, el capità del Barri Can
Calet, va ser un dels jugadors més
destacats amb 3 gols. Millán afirma que s'han tret "un pes de sobre", ja que el derbi era "un partit
clau". El jugador valora el partit
del seu equip com "un dels millors de la temporada" i alaba el

L'entrenador de la UFS Mollet
Ernesto Ballesteros creu els dos
equips que van començar "molt
bé" el partit, però que els dos gols
rebuts en poc temps els van fer entrar en "una dinàmica negativa".
El tècnic declara que van intentar
"donar la cara" a la segona part,
però la diferència era "massa
gran". La derrota deixa els molletans en una situació delicada: "No
ens queda una altra: és guanyar
o morir", explica Ballesteros. Tot
i això, el preparador veu el seu
equip "preparat i capacitat per
lluitar per la permanència".
El resultat del derbi deixa al Barri Can Calet en setena posició amb
30 punts, sis per sobre del descens.
Pel que fa a la UFS Mollet, la derrota
els baixa fins a l'onzena plaça, dins
els llocs de descens. Aquest cap de
setmana els santfostencs rebran
al Can Cuyás diumenge a les 19 h,
mentre que els molletans visitaran
l'Escola Pia Sabadell B diumenge a
les 12 h per intentar sortir del desecens. Sergi CaSanovaS

ATLETISME L'ESCOLA ANSELM CLAVÉ ORGANITZA DIUMENGE LA 34a EDICIÓ DE LA CURSA POPULAR

l'Sporting en "un partit de 10",
segons el 8 del Barça. Adolfito es
mostra molt satisfet amb la seva
participació a la Final Four: "La
veritat és que estic molt content, vaig aportar el màxim que
vaig poder a l'equip".

ADOLFO FERNÁNDEZ
SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
Adolfo Fernández Adolfito és jugador del Barça de futbol sala i resident a Sant Fost. El diumenge es va
proclamar campió d'Europa amb
l'equip blaugrana a Riga (Lètonia),
un fet "espectacular" segons ell
mateix explica al diari Som. El Barça va guanyar a la final a l'Sporting
de Portugal per un clar 4-0, amb
Adolfito com a titular.
El jugador blaugrana descriu
l'experiència de guanyar la Champions com un fet "únic i difícil de
descriure amb paraules". Tot i
això, aquesta copa d'Europa no és la
primera del veí santfostenc, ja que
també la va guanyar fa dos anys.
Aconseguir el títol no va ser fàcil,
tot i la contundència del resultat.
A la final, els culers van superar

El jugador blaugrana afirma que
han assolit l'objectiu del club, que
"sempre és conquerir Europa".
Tot i la consecució d'aquest títol,
la temporada no ha acabat. El Barça encara té opcions per guanyar
la lliga, on són actualment líders i
volen obtenir "el factor pista pel
play-off", explica el culer. Adolfito també valora el que porten de
temporada: "De moment, està
sent excel·lent, només se'ns ha
escapat la Copa".

"Guanyar la Champions
és un fet espectacular,
únic i difícil de descriure
amb paraules"
Respecte a l'esport local de Sant
Fost i de la zona, Adolfo Fernández admet que està "una mica
desconnectat" però que "a poc
a poc" va descobrint coses. Tot i
això, admet que no pot estar tot el
temps que voldria perquè el fet de
ser jugador del Barça implica estar
"molt temps fora de casa". S.C.

PENYES ES VA DEBATRE SOBRE LA DEMANDA POSADA AL CLUB

Torna la cursa de l'Anselm Clavé 400 penyistes del Barça
MOLLET. Aquest cap de setmana
tornarà la Cursa Escolar Popular de
l'escola Anselm Clavé, que enguany
arriba a la seva 34a edició. Concretament se celebrarà diumenge
i tant la sortida com l'arribada tindrà lloc davant del mateix centre, al
carrer Berenguer III, 146.
Aquesta activitat nascuda el
1986 amb la intenció d'organitzar
una cursa popular en què participés l'alumnat i els seus familiars
així com persones alienes al centre

ha anat creixent any rere any fins a
esdevenir un acte rellevant a la capital baixvallesana.
En aquesta activitat poden participar des de nadons acompanyats
pels seus pares fins a persones
sense límit d’edat, comptant amb
un total de 18 categories. Per a tota
la comunitat educativa de l’escola,
aquesta cursa és un projecte transversal què participa tot el personal i
alumnat del centre, ja que cada curs
s’encarrega de la realització d’una

tasca específica per aconseguir una
bona organització de l’acte.
Des del centre asseguren que
aquesta cursa "no només és una
activitat esportiva que promou
una vida sana i el benestar per
a totes les persones a totes les
edats", sinó que es tracta "d'una
activitat educativa extraordinària que de mica en mica ens
ajuda a créixer i ser més a prop
d'assolir alguns dels objectius de
l'Agenda 2030".

es reuneixen al Circuit
MONTMELÓ. Més de 400 penyistes

de 200 penyes de tot el món es van
reunir al Circuit de Barcelona-Catalunya per celebrar una nova jornada de Trobada de Penyes farcida
d'activitats.
Durant l'assemblea es van tractar diversos temes d'importància,
entre ells, la demanda que la Confederació Mundial de Penyes ha
posat al FC Barcelona. Antoni Guil,

president de la Confederació Mundial de Penyes i de la Penya Blaugrana Montmeló, va repassar tota
la successió de fets fins a arribar a
la situació actual, va apel·lar a la voluntat de les Penyes de seguir amb
el diàleg amb el club i va reiterar
la voluntat que el Barça compleixi
amb el conveni que van acordar.
Guil també va demanar a tots els
penyistes la màxima unió.

dV, 6 maig 2022

ESPORTS

BÀSQUET EL CAMPIONAT VA DISPUTAR ELS SEUS ÚLTIMS PARTITS AL PAVELLÓ MONTORNESENC
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DANSA L'ESCOLA DE BALL HA ACONSEGUIT 27 PODIS
studio danza maestre

Montornès acull les finals de
la primera Lliga Catalana de
bàsquet 3x3 a Les Vernedes
FCBQ

XOU 3X3 Els millors equips de la modalitat van jugar a Les Vernedes
MONTORNÈS. El pavelló del CEM
Les Vernedes va ser la seu de les
finals dels Campionats de Catalunya de bàsquet 3x3 el passat diumenge. Aquesta competició es va
disputar per primer cop aquesta
temporada i va tenir la seva pri-

mera cloenda a Montornès. Equips
de tota Catalunya i d'Andorra van
competir en una pista muntada al
pavelló municipal.
En total, es van disputar les finals de sis categories: mini masculí, infantil masculí, cadet masculí,

cadet femení, sènior masculí i sènior femení. A les categories principals, les sèniors, els equips campions van ser l'UESC Lockout de
Sant Cugat en modalitat femenina
i el BC Encamp d'Andorra en la
masculina.
El CB Vila de Montornès va
comptar durant la temporada amb
un equip sènior masculí a la competició, però no van aconseguir
classificar-se per aquestes finals.
A més dels partits competitius,
dins el pavelló del CEM Les Vernedes també es va muntar una zona
lúdica per a tots els aficionats al
món del bàsquet. Aquesta àrea
va comptar amb la participació del
jugador i influencer Fèlix López,
que va compartir trucs i concursos
de tirs amb jugadors i aficionats.
La competició va estar organitzada per la Federació Catalana de
Basquetbol, en col·laboració amb
el Club Bàsquet Vila de Montornès
i l'Ajuntament de Montornès. S.C.

27 MEDALLES Les ballarines de l'Studio amb algunes de les medalles obtingudes

Pluja de medalles per
l'Studio Danza Maestre
MONTORNÈS. Les alumnes de l'Studio Danza Maestre de Montornès
es van emportar 27 medalles en
les competicions de les últimes
setmanes. Primer van participar
en la Dance World Cup Spain de
Burgos i aquest cap de setmana ho
han fet al concurs Vaslav Nijinsky
d'Osca.
5 ors, 1 plata i 5 bronzes va ser el
balanç de les ballarines aconseguit
a la competició de Burgos, on van
participar fa unes setmanes. L'Studio Danza Maestre es presentava

amb 23 coreografies de categories com dansa urbana, jazz, ballet i
contemporani.
Aquest cap de setmana, les mateixes ballarines tornaven a competir, aquest cop al concurs Vaslav
Nijinsky d'Osca. A la ciutat aragonesa es van presentar amb 22
coreografies amb les quals van obtenir 16 metalls: 6 ors, 7 plates i 3
bronzes. A més, també es van emportar el premi Nijinsky a la millor
coreografia de jazz, tancant així
unes setmanes molt exitoses.

KARATE LA COMPETICIÓ TORNA DESPRÉS D'UN ANY D'ABSÈNCIA I ES FARÀ A LA CARPA POLIVALENT

FUTBOL LES OBRES ESTAN A PUNT D'ACABAR DESPRÉS D'UN MES

Nova edició del Campionat
Escolar del Club Karate

El camp municipal de futbol 7
estrena gespa i enllumenat

MONTORNÈS. El Club Karate Montornès organitzarà aquest diumenge una nova edició del Campionat Escolar de Karate, dos anys
després de l'últim per la pandèmia
de la COVID-19. La competició se
celebrarà a la Carpa Polivalent El

Sorralet diumenge durant tot el
matí, des de les 9:30 h.
El campionat comptarà amb la
participació d'alumnes de les escoles Palau d'Ametlla, Sant Sadurní, Can Parera i Mogent de Montornès. A més, també participaran les

escoles Congost i Quatre Vents de
Canovelles i l'escola Mestres Munguet de Vilanova.
La jornada també tindrà una exhibició de kata en equip realitzada
per alguns dels karatekes i entrenadors de categories superiors
del Club Karate Montornès. L'exhibició permetrà als nens i nenes
veure una sessió de kata amb karatakes habituats a competir nacionalment i internacionalment.

MONTORNÈS. L'Ajuntament

ha
portat a terme millores al camp de
futbol 7 del CEM Les Vernedes. Els
treballs han consistit principalment en el canvi de la gespa per
una de 50 mil·límetres d'alçada,
similar a la del camp de futbol 11.

També s'han substituit les lluminàries per unes de tecnologia LED.
Les actuacions van començar a
finals de març i està previst que
acabin en els pròxims dies, amb
una durada total d'unes quatre
setmanes.
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MOTOR EL MECÀNIC I LA SEVA FILLA COMPETIRAN A L'OCTUBRE A LA PROVA DE RESISTÈNCIA

HOQUEI PATINS | Segona Catalana JUGARÀ CONTRA L'IGUALADA
Mollet Hc

L'aventura d'Ignasi i Laia Pol,
dos molletans corrent
pel desert a la Panda Raid
s.c.

EL COTXE, A PUNT Ignasi Pol ja sap el que es posar-se al volant del vehicle
MOLLET. Els molletans Ignasi Pol i
Laia Pol afronten un repte peculiar: superar la Panda Raid, una
cursa de resistència pel desert
del Marroc que es pot fer amb dos
models de cotxe: Seat Panda i Seat
Marbella, uns vehicles de fa més
de 20 anys. La prova es disputarà
a finals d'octubre, però els preparatius ja estan en marxa.
Ignasi Pol, mecànic de professió,
i la seva filla Laia van decidir un
dia participar en aquesta cursa en
un moment "improvisat, sense
pensar-s'ho massa" com reco-

neix el pare. Pol defineix la cursa
com "una prova de regularitat",
ja que consisteix en etapes d'entre
300 i 400 quilòmetres al dia on
estaran sols, sense equip. El pilot
explica que els han avisat sobre
les dificultats de la prova: "Ens
han dit que és dur i estressant,
especialment a nivell mental".
La duresa de la cursa radica principalment en el fet que han de
ser "autosuficients" i s'han de
"buscar la vida". Per a la Laia, la
cursa serà especial, ja que "només
fa un any que té el carnet", expli-

POLIESPORTIU LA JORNADA SOLIDÀRIA VA SUMAR 2.100 INSCRITS
circuit de catalunya

ca el seu pare. Tot i això, ell la veu
totalment preparada per la prova.
Tot i la duresa de la prova, Pol
comenta que també és una cursa on "la gent s'ajuda entre si",
atès que l'objectiu no és guanyar
sinó acabar: "És un raid de regularitat, no de velocitat". Aquest
factor diferencia la Panda Raid
de proves més conegudes com el
Dakar tal com explica Ignasi Pol:
"És un món diferent. Aquí has de
ser més independent i l'objectiu
és arribar al final".
La prova s'havia de disputar originalment al març, però es va ajornar
a l'octubre per les restriccions als
viatges. L'ajornament ha afavorit a
l'Ignasi i a la Laia perquè per a ells
era "inviable fer-ho al març". No
obstant això, Ignasi Pol afirma que
ja tenen el cotxe "100% preparat".

A la cerca de patrocinadors
Per afrontar un projecte d'aquesta
mida, Ignasi i Laia Pol necessiten
patrocinadors que els hi donen suport. De moment, en tenen 3 i tots
de Mollet: Fricoter, el Bar El Refugio, i el Pàdel Can Prat. Tot i tenir
aquests patrocinadors, Ignasi Pol
es mostra obert a "tenir més empreses que ens ajudin en aquesta aventura". Sergi CaSanovaS

POLIESPORTIU

El Campionat
Esportiu de Sords de
Catalunya, a Mollet

A DOS PARTITS El Mollet HC està a una eliminatòria de pujar a Primera Catalana

El Mollet HC masculí
lluitarà per l'ascens
MOLLET. L'equip masculí del Mollet HC està a dos partits de pujar
a Primera Catalana. El conjunt molletà va guanyar a l'última jornada
de lliga al Club Olesa Patí per 3-2,
un triomf que els permet classificar-se per l'eliminatòria d'ascens.
El tècnic Eloi Gaspar explica que
en la segona part de la temporada
"l'equip s'ha posat les piles i hagués estat injust no poder lluitar per l'ascens". L'entrenador ha
destacat "el gran nivell de la categoria", ja que hi ha clubs que juguen "amb el mateix equip que a
Nacional Catalana". Tot i l'elevat

BILLAR AMERICÀ AL TORNEIG HAN PARTICIPAT 40 JUGADORS

L'Endroit EOS guanya la
tercera Copa AMOBA
aMoba

MOLLET. La 43a edició del Campi-

Rècord històric al Mou-te per l'Esclerosi
El Circuit de Barcelona-Catalunya va acollir aquest diumenge 2.100 persones
que van participar en la cursa solidària més antiga de Catalunya, “Mou-te per
l’Esclerosi Múltiple”, que, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, va
batre un nou rècord d’inscripció. La jornada, apadrinada per l’actor Bruno Oro,
va comptar amb curses atlètiques, en bicicleta, en patins i, per primer cop,
elèctrica. Els participants també van poder gaudir d’activitats lúdiques per les
famílies i de diferents propostes gastronòmiques amb servei de foodtrucks.

onat Esportiu de Sords de Catalunya, amb seu a Mollet, ha començat. La competició es disputarà
durant els caps de setmana fins al
4 de juny a diverses instal·lacions
esportives de la ciutat. La inauguració oficial es va celebrar divendres passat al Centre Cultural La
Marineta.
El primer esport a celebrar els
seus tornejos ha estat la petanca.
Els partits es van disputar el dissabte a les pistes del Parc de Can
Mulà, seu del Club Petanca Mollet.
Aquest cap de setmana segueix el
campionat amb el futbol sala, al
Pavelló Riera Seca, i els dards, al
Centre Cívic L'Era.

nivell, Gaspar es mostra confiat a
poder lluitar l'ascens: "Després a
la pista tot canvia i hem de veure
que passa".
Per l'eliminatòria d'ascens, Eloi
Gaspar tenia clara quina era la
seva preferència: "L'Igualada no
el vull. Tenen molt bons equips
de base amb diversos jugadors
a la selecció sots 17". La sort ha
volgut que el rival del Mollet HC sigui precisament l'Igualada, en uns
partits que es disputaran el 21 i el
28 de maig amb l'anada al pavelló
Riera Seca i la tornada a la capital
de l'Anoia.

ALGUNS JUGADORS DE L'ENDROIT EOS
MOLLET. L'equip L'Endroit EOS va
aconseguir la victòria a la tercera
edició de la Copa AMOBA, que es
va celebrar el passat cap de setmana a l'Associació de Billar Estació
de França. A la competició hi van
participar 8 equips i més de 40 jugadors, la majoria d'ells de Mollet.
L'Endroit EOS va emportar-se el

seu segon títol de la Copa AMOBA,
després de superar a la final al Bar
Vitorino 2 per 12-3. El sorteig previ va fer que els dos darrers campions s'enfrontessin a la primera
ronda i que un equip de segona
divisió arribés a la final. Iván Cánovas, Jaume Tàpies, Gabi Carral,
Iván Belmonte i Joel Marco han estat els jugadors guanyadors de la
copa, amb Marco nomenat Millor
Jugador de la Final.
La tercera edició de la Copa
AMOBA va servir per "consolidar
una competició que és alhora
divertida i competitiva", segons
el president de l'AMOBA Gerard
Camp. El dirigent també va remarcar característiques de la competició com que es poden enfrontar
"equips de diferents categories
amb hàndicap pels de segona" i
que es juguen "diferents modalitats de billar americà dins el
mateix enfrontament".
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Entrades disponibles per a 'Los Gavilanes'

El Club Muntanyenc exposa a Sant Fost

Ja es poden reservar les entrades per gaudir el 29 de maig a Can
Gomà de Los Gavilanes, de l'Associació Fòrum Abelló Companyia
de Sarsuela, contactant al telèfon 675 83 27 87. A partir del 16
de maig es podran adquirir presencialment a La Marineta i el
mateix dia de l'obra es podran comprar a taquilla.

Fins a l'1 de juny es podrà gaudir a la Biblioteca
Biblio@teneu de l'exposició del 17è concurs de
fotografia de muntanya del Club Muntanyenc
Mollet, amb 88 fotografies amateurs sobre els temes
Confinament a la muntanya i Esports a la muntanya.

ARTS ESCÈNIQUES DE DIVENDRES A DIUMENGE ES PODRÀ GAUDIR A MOLLET DE DIVERSOS ESPECTACLES ON LES BOMBOLLES EN SERAN LES PROTAGONISTES

Un cap de setmana bombollaire
MOLLET. Les bombolles tornaran a
ser un any més protagonistes a la
capital baixvallesana. Un Toc de
Festa, una associació molletana
amb uns cinc anys de vida i formada entre d'altres per l'Adrià Viñas
–Dr. Bombolles– porta aquest cap
de setmana un gran festival de
bombolles, amb la col·laboració
del Casal Cultural.
De la Global Bubble Parade
–amb cercavila i tallers–, l'any passat ja van crear la Global Bubble
Weekend, que enguany es farà de
divendres a diumenge i destaca el
fet que s'han programat xous en
els tres principals equipaments
amb escenari de la ciutat, com són
Can Gomà –divendres–, la Sala
Fiveller –dissabte al vespre– i el
Mercat Vell –diumenge al vespre–.
La primera proposta anirà a
càrrec de l'italià Pierpaolo Laconi
que sota el nom de Whitedreams

LES ENTRADES
n Les entrades es poden comprar a
entràpolis.com; els dos espectacles i la
gala solidària tenen un preu de 6 euros,
mentre que la Bubble Experience de
diumenge al matí té un preu de 8 euros
per unitat familiar –màxim 5 persones–.

connie rico

Solidaritat ben present

TRET DE SORTIDA L'italià Pierpaolo Lacono (Whitedreams) estrenarà aquesta edició de la Global Bubble Weekend
representarà l'espectacle Life bubbles show divendres a les 20 h. El
Pierpaolo és rècord Guinness en
fer la bombolla més gran del món
amb les mans i "li demanarem
que ho intenti a Can Gomà", diu
l'Adrià Viñas.
Precisament, el molletà serà el
gran protagonista de l'endemà
dissabte, presentant el seu nou
xou, Bubbles in the air. "A ritme
de música de la meva vida, amb
Aretha Franklin, Prince i una
mica de heavy metal, farem les
bombolles de sempre", explica

el Dr. Bombolles, qui afegeix que
ja ha començat a fer-la rodar i que
està tenint "bastant èxit". Tant
és així, que ja té programades una
setantena de funcions per als pròxims mesos. En aquest cas, l'espectacle a la Fiveller serà a les 18 h; si
es venen més del 70% de les entrades, el molletà repetirà l'actuació a
continuació, a les 20 h.
El mateix dissabte, però al matí,
tindrà lloc una cercavila que sortirà
del Casal Cultural a les 11 h acompanyada de la batucada de l'escola
Joan Salvat Papasseit i dels capgros-

sos del mateix Casal i de la Colla
Gegantera de Mollet i que clourà al
parc de les Pruneres. Allà es podrà
participar als tallers de bombolles
del Michael –Bubble Locos–. "És
un noi de Barcelona que fa bombolles de sabó al carrer. Normalment hi és al Parc Güell o a Arc de
Triomf", apunta l'Adrià Viñas.
El darrer dia d'espectacle serà el
diumenge, amb la Bubble Experience d'Un Toc de Festa al Jardinet
dins la programació del Petit Casal.
"Hi haurà tallers rotatius de diferents activitats sobre bombo-

Mila ercoli

'Cyberexorcisme' de Núria
Guiu al Mercat de les Flors
expressar i esprémer– els mecanismes i les eines coreogràfiques
des d'internet a l’escenari.
La peça aporta una visió documental –arxiu de danses de TikTok–, així com biogràfica i artística
entorn de l’experiència personal
de cadascuna de les intèrprets
amb les danses de l’aplicació. Obre
un mirall entre les eines de creació
i de presentació que es donen en
un format escènic a semblança i a
diferència d'aquelles que es donen
en un format digital: llenguatge
físic, estratègies compositives, relació amb el públic, possibilitats de
difusió i coproducció.

'CYBEREXORCISME' Les eines coreogràfiques d'internet traslladades a escena
Les representacions seran
aquest divendres i dissabte a les
20 h i diumenge a les 18 h, i tin-

L'Adrià Viñas admet que per organitzar aquest esdeveniment "beu
molt de l'experiència d'altres
festivals que hi ha hagut a Mollet com L'Arlequí", i el seu vessant solidari tampoc no el deixa
de banda.
"No podem fer tot això si no hi
ha una part de retorn solidari",
assegura Viñas, i és per això que la
clausura de la Global Bubble Weekend serà una gala solidària per
a l'Associació Cultural i Esportiva
Perpetuenca de Policies (ASPERPOL), amb qui el Dr. Bombolles ja
va viatjar fins a Gàmbia l'any passat, on l'ONG hi treballa en diversos projectes.
La gala comptarà amb artistes
nacionals i locals, així com amb entitats molletanes. Toni Cano –d'El
Club de la Comèdia– farà de mestre
de cerimònia amb la clown Montse
Segalés, la màgia d'en Toni Muñoz,
els contes de la Colla Morada i els
monòlegs de Torrats, la dansa de
La Petita Companyia de la Tramolla, el Ferran Jiménez amb el seu
homenatge al Pepe Rubianes i el
Dr. Bombolles, així com alguna altra sorpresa. sergio carrillo

FOTOGRAFIA

L'APLICACIÓ TIK TOK SERÀ PROTAGONISTA D'AQUESTA PROPOSTA, UNA CONTINUACIÓ DE 'LIKES' I 'SPIRITUAL BOYFRIENDS'

MOLLET. La molletana Núria Guiu
tornarà a actuar aquest cap de setmana al Mercat de les Flors de Girona. Ho farà amb Cyberexorcisme,
una continuació de dos treballs
previs: Likes i Spiritual Boyfriends.
La relació entre cos-imatge-poder-digitalitat ha estat un dels
eixos més presents en els darrers
treballs de la ballarina molletana.
En aquest cas, la proposta de
Guiu es tracta d'una peça de grup
en col·laboració amb cinc intèrprets tiktokers, que pren com
a base de recerca precisament
l'aplicació TikTok i té com a objectiu desplaçar o exorcitzar –és a dir

lles: pintar bombolles, fer-se un
bomboller, ficar-se dins d'una
bombolla, caçar bombolles,
matemàtiques amb bombolles,
podrem fer una bombolla quadrada...", detalla el programador.

dran lloc a la Sala Maria Aurèlia
Capmany (MAC), la sala principal
del Mercat de les Flors.

Passejada
fotogràfica amb
Xus de la Cruz
MOLLET. Aquest divendres a partir
de les 17 h tindrà lloc una passejada fotogràfica amb la fotògrafa molletana Xus de la Cruz, qui ha exposat La ciutat de les formigues tant al
Museu Abelló com al Centre de Serveis per a la Gent Gran El Lledoner.
Precisament la sortida tindrà lloc
d'aquest darrer equipament i es
convida els assistents a portar-hi
una càmera o un telèfon amb el
qual poder fer fotos a Gallecs. "La
Xus ens mostrarà els seus racons preferits i la seva manera
de mirar i d'estimar el paisatge", expliquen en la convocatòria
de l'acte.
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ARTS ESCÈNIQUES LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA VALORA L'INTERÈS GENERAT ENTRE PROGRAMADORS I COMPANYIES, I DESTACA LA RELLEVANT PRESÈNCIA DE DONES AL CARTELL
marta pich

El Fitkam més
professionalitzat i
més feminitzat
MONTMELÓ. Els dies 28 i 29 de
maig tornarà el Fitkam (Festival
infantil i juvenil de teatre KACU
MENSI) en la seva essència, sense
restriccions ni mascaretes, amb
més espectacles que mai i amb un
destacat protagonisme femení.
El nou equip de direcció artístic
format per Marta Martí i Montse
Homs destacaven dimarts als Jardins de la Torreta, durant l'acte de
presentació del festival, que volien
"recuperar l'esperit de festa de
prepandèmia".
A banda de tornar al carrer –
inclosa alguna experiència itinerant–, totes dues van recalcar que
cada any el Fitkam s'està professionalitzant més, tenint en compte
que hi assisteixen molts programadors per detectar i posteriorment fitxar companyies, però
també que cada cop són més les

companyies professionals que hi
volen participar.
D'aquesta manera, el Fitkam
s'adreça a tres perfils ben diferents: les companyies i els programadors, sense oblidar la resta
d'assistents. "Volem que el públic
de Montmeló se'l senti seu, però
que també sigui un espai important d'exhibició per a professionals, perquè generi mercat i que
a les companyies els compensi
venir i mostrar els seus treballs;
i que els programadors i programadores que vinguin hi troben
força propostes per veure", explicava la Marta Martí.
Enguany han estat un centenar
les propostes rebudes per actuar
al Fitkam de Montmeló i de manera ben natural i conseqüent a les
companyies presentades, Martí i
Homs han apostat per donar-li un

PENTINA EL GAT Dimarts van fer un tastet del seu espectacle itinerant 'Pista si us plau' que estrenaran al Fitkam
major paper a les dones.
"Teníem moltes propostes
protagonitzades i dirigides per
dones", deia la Montse Homs, i
així les va portar a decidir "fer
una línia de dones i circ, que pot
ser molt interessant i que pot
empoderar un sector que no té
tanta visibilitat com sembla".
En aquest sentit, la codirectora
lamentava que "a les companyies d'arreu hi ha més homes que
dones generalment".
Les codirectores no van deixar
passar l'oportunitat d'agrair la

tasca feta pel seu antecessor al càrrec, l'Agustí Coll, de qui deien que
"ha deixat el terreny molt ben
preparat".

Contents per la "normalitat"
L'Ajuntament montmeloní es mostra satisfets de tornar a organitzar
aquest festival sense restriccions
i en un format com els prepandèmics. "Han estat dos anys molt
difícils per la cultura i estem
molt contents de poder-lo recuperar en plenitud", deia el batlle,
Pere Rodríguez, qui encoratjava la

ciutadania a assistir-ho amb l'objectiu d'assolir un "ple absolut".
En la mateixa línia, la regidora
de Cultura, Ariadna Ojeda, celebrava que "ja comencem a tenir
aquesta normalitat tan volguda
per tothom". També destacava la
voluntat que han tingut en la present edició de "posar una mica
més en valor la paritat en la programació" i avançava que de cara
al 2023, coincidint amb la desena
edició, "li haurem de donar alguna volta més o fer alguna cosa
innovadora". sergio carrillo

ART ALESSANDRO QUARANTA DIRIGIRÀ LA INTERVENCIÓ ANOMENADA 'SENTINELLES I PROFETES'

TEATRE ACTUARAN DISSABTE A LES 19 H AL MARGARIDA XIRGU

Gallecs, escenari del laboratori
del CRA'P per al cap de setmana

Actuació de la companyia
local La Farándula
la farándula

cra'p

tura: Kalaripayattu, ioga, cant vèdic,
meditació i cos-natura. El retir –inclou allotjament, pensió completa i
pràctiques– té un preu d'entre 215
i 235 euros.
Per últim, el dissabte 21 de maig a
les 19 h al parc de les Pruneres, l'entitat commemorarà l'aniversari de
la mort del mestre Veerasree Sami
Gurukkal, qui va dedicar la vida a
transmetre el Kalaripayattu. Hi haurà una pràctica oberta i gratuïta per
totes edats a partir de 7 anys i demostracions per qui tingui interès a
conèixer aquesta pràctica.

'SENTINELLES I PROFETES' El cartell del laboratori d'Alessandro Quaranta
MOLLET. Gallecs serà l'escenari de la
proposta que el CRA'P fa per a aquest
cap de setmana, entre divendres i
diumenge, i que també compta amb
la col·laboració de l'Associació de
Veïns de Gallecs. L'italià Alessandro
Quaranta dirigirà el laboratori Sentinelles i profetes, un taller que planteja dur a terme una investigació a
través de les imatges, mitjançant el
vídeo. Es tracta de cercar imatges
essencials que parlin per si mateixes

i que no es vegin obstaculitzades pel
pes de les paraules.

Un retir de Kalaripayattu
D'altra banda, el CRA'P també ha
programat altres activitats per a
aquest mes de maig. Una d'elles serà
un retir de Kalaripayattu a la Vall
de Llémena del 27 al 29 de maig. Es
buscarà integrar la pràctica del Kalaripayattu amb altres disciplines en
una experiència única en plena na-

LA FARÁNDULA Les intèrprets de la companyia montornesenca
MONTORNÈS. Aquest dissabte a les

NOVA FUNCIÓ DE '30
ANYS' A LA TRAMOLLA
n Toni Cots i Esther Freixa tornaran a
representar a La Tramolla l'espectacle
30 anys, un acte poètic de resistència, en
el marc del programa de Teatre de prop.
Serà dissabte a les 20.30 h i els tiquets es
poden comprar a latramolla.cat/entrades per 12 euros (10 per als socis).

19 h al Teatre Margarida Xirgu,
la companyia local La Farándula
torna als escenaris per representar-hi dos nous sainets. Es tracta
de dos sainets de José Cedena: El
chorizo enmascarado i Todo para
el cuerpo.
El chorizo enmascarado parteix
d'un assalt nocturn mentre una
família dorm. En sentir soroll, descobreixen el lladre emmascarat,
armat i perillós. Es tracta d'un fet
terrorífic i que probablement trau-

matitzaria qualsevol família. "Però
és aquesta una família normal?", es
qüestiona la companyia montornesenca. Quant a l'altre sainet, l'escenari es traslladarà a una botiga
futurista en la qual es pot comprar
qualsevol part del cos que es necessiti renovar, sense operacions ni
dolor, i a preus ben baixos.
L'entrada és gratuïta i caldrà ferne la reserva al web entrades.montornes.cat. Les dues funcions de La
Farándula estan recomanades per
a majors de 16 anys.

DV, 6 MAIG 2022

23

CINEMA L'ACTOR DE SANTA MARIA ENCARNARÀ EL GENI SURREALISTA A 'EL CAS ÀNGELUS, LA FASCINACIÓ DE DALÍ', EL REPTE "MÉS HEAVY" DE LA SEVA CARRERA

Ricard Balada interpretarà Dalí
de jove en un film de Charansonnet
INSTAGRAM RICARD BALADA

SANTA MARIA DE MARTORELLES.
L'actor Ricard Balada interpretarà
Salvador Dalí de jove –entre els 25
i els 33 anys– al pròxim llargmetratge del director granollerí Joan
Frank Charansonnet.
El cas Àngelus, la fascinació de
Dalí està protagonitzat pel mateix
Charansonnet, qui interpreta Dalí
amb una cinquantena d'anys, ja
consagrat. L'artista estava obsessionat amb l'Àngelus de Millet i el
film relatarà com Dalí va descobrir
un secret de l'obra que el vinculava amb la seva història familiar.

Dels Gaudí, a fer de Dalí
Balada havia estat uns mesos a Madrid actuant al Teatro Lara, amb
l'obra Capullos que vuelan, i va tornar a Catalunya per assistir a la gala
dels Premis Gaudí. Allà es va forjar
aquesta nova oportunitat a la gran
pantalla. "Als Gaudí em vaig trobar amb el director, el Joan-Frank

RICARD BALADA Durant els rodatges que van tenir lloc a l'abril
Charansonnet, amb qui ja havia
currat a Terra de telers i al curtmetratge 60 segons; i al cap de
dos dies em va trucar per dir-me
si m'interessaria fer de Dalí jove a
la seva nova pel·lícula". Un mes va
passar des d'aquella proposta fins
que l'intèrpret de Santa Maria de
Martorelles comencés a encarnar el

geni surrealista davant les càmeres.
El repte ha estat majúscul. D'entrada, per l'idioma, ja que Balada
ha de parlar francès en algunes escenes. Tanmateix, assegura que la
dificultat més gran no ha estat idiomàtica, sinó "parlar com Dalí".
Per fer-ho, primer havia de saber
com era el Dalí jove. La seva esce-

POPULAR EL POTATGE DE GERMANOR VA SER UN DELS PROTAGONISTES DE LA CRUZ DE MAYO

Els dinars populars tornen a escena
CCA MOLLET

■ D'altra banda, el passat 22 d'abril es
va estrenar als cinemes de diversos països del món –entre els quals els Estats
Units– The Unbearable Weight of Massive Talent, el film en què Nicolas Cage
s'interpreta a si mateix i en el qual el mateix Ricard Balada també hi ha participat. Amb tot, el llargmetratge encara no
ha arribat a les cartelleres catalanes ni
se n'ha confirmat la data en què ho farà.

an-Frank". Precisament el director granollerí –qui interpreta Dalí
de gran– li ha donat un bon consell
per assumir el difícil paper que té
al davant: "Ricard, és impossible
entendre el Dalí; jo porto tota la
vida intentant-ho i no l'entenc.
Fes el teu Dalí". SERGIO CARRILLO

PROGRAMACIÓ
MAIG 2022

MOLLET. El Centro Cultural Andaluz de Mollet va estar de celebració el cap de setmana passat, amb
els actes per la Cruz de Mayo. Actuacions, desfilades de moda i fins
i tot la tradicional missa rociera
van protagonitzar aquest acte, on
tampoc hi va faltar el potatge de
germanor al Mercat Vell. Queden
molt llunyans els darrers dinars
populars i multitudinaris, i a poc a
poc van tornant a escena després
de la pandèmia.

AL MERCAT VELL Servint els plats per al dinar de diumenge

nificació pública era interpretada o
natural? L'artista feia un personatge o simplement es mostrava tal
com era? "Hi ha molta gent que
pensa que quan hi havia càmeres construïa aquest personatge", respon Balada, qui també considera que durant la seva joventut
"Dalí estava buscant el personatge" i és precisament en aquesta
suposada cerca en la qual l'actor
baixvallesà l'ha d'interpretar.
Sense cap mena de dubtes, Ricard Balada assegura que aquest
"és el repte més heavy de la
meva carrera" i creu que aquesta
"serà la millor pel·lícula del Jo-

EL LLARG AMB NICOLAS
CAGE, AVIAT AL CINE

DISSABTE 7 DE MAIG A LES 18.00 H.
Preu infantil: 6 € / Preu adult: 8 €

“BUBBLES IN THE AIR”
(Global Bubble Weekend)
A càrrec de Dr. Bombolles.
Organitza: Un Toc de Festa.

DISSABTE 14 DE MAIG
a les 17.00 h i a les 19.00 h.
Preu: 12 €

“GRAN ESPECTÁCULO INFANTIL”
Màgia, pallassos, cançons, animació...

EL TEMPS

per

Felip Comas

DIUMENGE 22 DE MAIG A LES 18.00 H.

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

Preu: 8 €
DIVENDRES 6

DISSABTE 7

DIUMENGE 8

Matí de cel serè, amb mínimes un xic més fresques. A
migdia la temperatura es
recuperarà. Més núvols a
la tarda.
Un altre dia amb matí
assolellat i tarda amb
alguns núvols alts que
es faran més gruixuts al
vespre, sense més conseqüències.
Nuvolositat variable tot el
dia, amb moltes estones
de sol combinades amb
estones de núvols, però
sense pluges.

TEATRE AMB L’OBRA: “PAQUÍ, PALLÁ”
Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Màx.

Mín.

* Temp.

DIJOUS, 28

24ºC

12ºC

22ºC

DIVENDRES, 29

25ºC

11ºC

DISSABTE, 30

23ºC

DIUMENGE, 1

Pluja (l/m2)

Direcció: Joaquín Martos.
A càrrec de Grup de Teatre Can Pantiquet.

Cop màx. vent

DIUMENGE 29 DE MAIG A LES 18.00 H.

-

35 km/h NE

Preu: 4 €

21ºC

-

29 km/h SE

13ºC

18ºC

0,8

29 km/h SE

22ºC

13ºC

12ºC

0,4

27 km/h SE

DILLUNS, 2

21ºC

15ºC

19ºC

0,4

21 km/h SE

DIMARTS, 3

20ºC

13ºC

19ºC

1,4

19 km/h NE

DIMECRES, 4

22ºC

11ºC

17ºC

-

31 km/h ESE

“CELTIC CONCERT”
(música celta de violins, dansa i poesia)
A càrrec de l’Aula de violí Suzuki de Can Roget.
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