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INFRAESTRUCTURES

FRAN SÁNCHEZ SERÀ EL CAP DE LLISTA DE
LA PLATAFORMA FEM MONTORNÈS I LUIS
RAMOS, EN SERÀ EL SECRETARI GENERAL 14

L'ESTAT PROJECTA UN QUART CARRIL A L'AP-7 ENTRE
MONTORNÈS I SANT CELONI PER ABSORBIR L'AUGMENT
DE TRÀNSIT DESPRÉS DE L'AIXECAMENT DELS PEATGES 10

EQUIPAMENTS L'ARQUITECTE SANTIAGO VIVES SANTFELIU GUANYA EL CONCURS D'IDEES DEL DISSENY DE L'EDIFICI 6

La residència de gent gran
comença a prendre forma
sergi casanovas

SERVEIS

El bar de l'Sputnik tanca
pendent d'un nou concurs
públic després que el
primer hagi quedat desert 14
IMPOSTOS

Increment del 2,5% de
l'IBI per "reforçar" les
arques municipals 14
SELECTIVITAT

Irene Toledo,
la nota més
alta del Vinyes
Velles amb un
8,9 a les PAU 8
CULTURA

Músics Masferrer
recupera el festival El
Vallès Escrema, que
arriba a la 5a edició 22

ESPAI ESPORTIU I SOCIAL
A MONTORNÈS NORD
El barri ha estrenat la primera fase del nou parc, amb
el camp de futbol Cruyff Court i pistes de bàsquet 19
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EN PORTADA
MOBILITAT EL PLE MUNICIPAL HA DONAT LLUM VERDA AL PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA, QUE ESTARÀ EN EXPOSICIÓ PÚBLICA FINS AL PRÒXIM 3 D'OCTUBRE
arxiu

Mollet aprova
el pla per
fomentar l'ús
de la bicicleta
a la ciutat
Preveu trams de carril bici, carrers de
convivència i 24 punts d'aparcament
MOLLET. El ple municipal ha aprovat inicialment el Pla Director de la
Bicicleta, un document que s'haurà
d'integrar en el futur Pla de Mobilitat de la ciutat que s'està redactant,
i que marca les línies a seguir en
la implantació, entre altres, d'una
xarxa pedablable que connecti tots
els barris i els polígons d'activitat
econòmica de Mollet.
Els altres dos objectius estratègics del pla són millorar la convivència entre vianants, vehicles i
bicicletes i fomentar una mobilitat
més sostenible; i que les actuacions afectin el mínim imprescindible l'espai d'aparcament i el trànsit. "Volem millorar la seguretat
viària dels ciclistes i augmentar
el nombre de desplaçaments en
bicicleta per fomentar una mobilitat més sostenible i saludable a la ciutat", deia el regidor de
Mobilitat, Juanjo Baños, durant el
ple de dilluns en què es va aprovar
el document.
Per fomentar aquest mode de
transport, el pla opta per dife-

rents solucions per fer passar la
bicicleta de forma segura segons
el tipus de via per on discorre i
combina carrils bici, amb carrers
de convivència –en què bicicletes
i altres vehicles hi conviuen amb
velocitats màximes entre 20 i 30
km/h– i vorera compartida amb
vianants en els casos en què la vorera disposa de prou amplada.

Xarxa d'aparcaments
Un altre dels punts que contempla el pla és la instal·lació d'aparcaments per a bicicletes. En una
primera fase se'n preveuen 24 als
punts on es creu més necessari per
començar a conformar una malla
d’aparcaments per tot el nucli urbà.
El pla intentarà reforçar sobretot
l’avinguda Burgos i l’avinguda Jaume I –com a origen i destinació de
molts desplaçaments– i es posarà
un aparcament amb tancat i un registre d’entrada (com el de l'estació
de Mollet-Sant Fost) a l'estació de
Santa Rosa. El pla planteja installar el mateix tipus d’aparcament

AVINGUDA JAUME I És una de les vies que els ciclistes hauran de compartir amb vehicles de motor
en barris on hi ha detectada mala
praxi d’aparcament de bicicletes,
sobretot en mobiliari urbà.
El pressupost orientatiu de
l'execució del pla és de 2 milions
d'euros i les actuacions més costoses són els carrils bici d'avinguda Rivoli i dels diversos trams del
polígon de Can Magarola, dues actuacions que sumen un cost d'uns
755.000 euros, que ja compten
amb finançament dels fons europeus Next Generation.

Objectiu compartit
El pla director de la bicicleta es
va aprovar amb les abstencions
d'Ara Mollet ERC MES i de Mollet
en Comú. Ambdós grups van mostrar-se a favor de l'objectiu d'incrementar l'ús de la bicicleta a la ciutat,
una acció, però, que "arriba tard",
consideraven. El regidor de Mollet
en Comú, Gabriel Espinosa, recordava que la creació d'una xarxa de
carrils bici ha estat una reivindicació històrica dels comuns i reclama-

va que no només es tingui en compte la xarxa dins la ciutat sinó també
la connexió amb altres municipis.
"És important donar continuïtat
a la bicicleta més enllà del nucli
urbà", deia. En aquest sentit, Baños
anunciava que l'Ajuntament ha començat a treballar amb la Generalitat la possible connexió de Mollet
amb la Llagosta i Montcada.
Per la seva part, Ara Mollet ERC
MES considera que el pla és "incomplet". "No hi haurà un itinerari amb carril bici pur que connecti la ciutat", indicava el regidor
Sergi Suárez, qui remarcava la importància de fer "el manteniment
necessari que requerirà en un futur", deia. Suárez també feia èmfasi
en la necessitat d'una millor connexió amb poblacions veïnes.
Després que el ple municipal
n'hagi fet l'aprovació inicial, el
document quedarà en exposició
pública fins al 3 d'octubre perquè
la ciutadania pugui presentar-hi allegacions. laura ortiz mateo

0,2%
ÉS LA QUOTA DE DESPLAÇAMENTS
QUE ES FAN EN BICICLETA A MOLLET
segons les dades del Pla de Mobilitat
Urbana de 2014. L’estadística diu que en
dies feiners els desplaçaments a peu en
són un 77,68% del total, el cotxe n’és un
20,08% seguit de l’autobús amb un 1,39
i la motocicleta amb un 0,47%.

4,24 km
ÉS LA LONGITUD DELS TRAMS DE
CARRIL BICI I VORERA BICI EXISTENTS
De carril bici se'n troba a l'avinguda
Gaudí per connectar amb el barri de
Lourdes i de voreres bici, n'hi ha a
diferents punts com les rondes de la
Farinera i Pinetons, o a Riera Seca.
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LA MANCA D'ESPAI PER FER CARRILS ESPECÍFICS I EVITAR L'ELIMINACIÓ D'APARCAMENT, MOTIUS PER A LA COHABITACIÓ
Xarxa pedalable existent
Xarxa veïnal
Carril bici proposat
Vorera compartida proposada
Carrer convivència proposat
Zona de vianants

Proposta de
xarxa ciclable del
pla director

El pla combina la creació de
carrils bici amb l'habilitació
de carrers de convivència
MOLLET. El pla aprovat planteja que
la xarxa ciclable combini la creació
d'alguns carrils bici amb l'habilitació de carrers de convivència, on
cohabiten bicicletes i altres vehicles. En el cas dels carrils bici, es
proposen una dotzena de trams
a diferents punts de la ciutat. Entre aquests, un de bidireccional a
la ronda dels Pinetons, des de la
rotonda del rellotge fins al carrer
Santiago Tiffon, eliminant un dels
actuals carrils per a cotxes. També
es preveu el de la mitjana d'avingu-

da Rivoli, i als carrers de Granollers,
d'Enric Morera, Rafael Casanova,
Via Ronda –entre Sant Llorenç i
l'avinguda del Parc–, a les avingudes Teixidores, Burgos i Gaudí, i al
polígon de Can Magarola.
Pel que fa als carrers de convivència (amb velocitats màximes
entre 30 i 20 km/h), el pla proposa utilitzar uns carrers estratègics
com a vies compartides, en una
vintena de punts. "La falta d’espai per fer-hi un carril bici, així
com que l’aparcament sigui un

tema sensible a l’hora de treure
places, fa que es consideri aquesta possibilitat de cohabitació",
apunten els tècnics al pla. És el cas,
entre altres, del barri de Lourdes,

Els ciclistes consideren que
la cohabitació amb vehicles
de motor no ajudarà a
fomentar l'ús de la bicicleta
el carrer Gallecs, Jaume I i Burgos,
Berenguer III i Rafael Casanova, Diputació i Llibertat, entre altres.
Precisament, aquesta cohabitació
i el gran nombre d'aquests trams
compartits amb vehicles de motor,
és una de les crítiques que plantegen els col·lectius de ciclistes. "Serà
difícil incrementar l'ús de la bicicleta, ja que el pla és poc valent

i parteix de la base de conservar
tot (o gairebé tot) l’aparcament
per a vehicles motoritzats i presenta, en la seva majoria, actuacions de caràcter molt lleu com
la gran quantitat de carrers de
convivència", apunten des de MolletOpina, que, amb tot, valora que
s'hagi redactat la planificació, que
"fa propostes concretes i acotades pressupostàriament, un fet
que ha de comportar major facilitat per a l’execució i el desenvolupament del pla", afegeixen, tot i
les incògnites en l'ordre d'execució
i la temporització de les actuacions.
MolletOpina també qüestiona el
disseny del Calderí, on es preveuen
voreres bici, un format del qual el
pla aprovat "en fa un balanç negatiu dels existents a la ciutat", conclouen. LAURA ORTIZ MATEO

ORDENANÇA DE MOBILITAT

Montornès
prohibeix l'ús
dels patinets als
menors de 12 anys
MONTORNÈS. L'Ajuntament de Montornès ha aprovat inicialment l'Ordenança Municipal de Mobilitat, un
document que serveix per regular
aspectes com la circulació, l'estacionament, els espais per a vianants
i millorar la seguretat viària. Entre
les principals novetats que introdueix la normativa municipal hi ha la
reducció de les velocitats a les vies
al municipi i la regulació de l'ús de
les bicicletes i els patinets (VMP).
Entre els objectius, hi ha la millora de la mobilitat a peu. En aquest
sentit, es preveu l'eliminació de
l'estacionament de les motos a les
voreres. Pel que fa a l'ús de la bicicleta i els MVP, es planteja que són
prioritaris a la calçada per davant
dels vehicles de motor i es pretén
crear una xarxa per a la circulació
d'aquests vehicles. L'ordenança
permet l'ús dels MVP a partir dels
12 anys i en prohibeix la circulació
per carrers amb velocitat màxima
superior a 40 km/h per evitar riscos d'accidents greus.
L'alcalde Jose Montero apuntava que l'ordenança "permet afinar totes les eines jurídiques
per la nostra intervenció com
a administració per endreçar
l'espai públic i l'actuació dels
cossos de seguretat", deia.
L'ordenança es va aprovar amb
les abstencions de Cs, PP i el regidor
no adscrit Luis Ramos. Des de l'oposició, entre altres, es va reclamar
més control en l'ús dels MVP i una
millora de la xarxa per a bicicletes
al municipi, una actuació a la qual
Montero es comprometia. "La voluntat és que hi hagi espais suficients per estimular l'ús de la bicicleta", assegurava l'alcalde. L.O.M.
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Restriccions per l'onada de calor

Condemna de ple de Mollet als fets de Melilla

Martorelles, Montornès, Sant Fost i Santa Maria de
Martorelles són els quatre municipis del Baix Vallès
on la Generalitat ha decretat el nivell 3 del Pla Alfa,
que implica restriccions des de la mitjanit d'aquest
divendres a la mitjanit de dimarts.

El ple de Mollet va aprovar per unanimitat una moció presentada per
Mollet en Comú de condemna als fets succeïts a la frontera de Melilla fa
unes setmanes, en què van morir desenes de migrants. Per al portaveu
dels comuns, aquesta és "una mostra del fracàs de la política
migratòria de la UE que externalitza la gestió de la migració".

EQUIPAMENTS EL PLE APROVA UNA MOCIÓ EN QUÈ DEMANA A EDUCACIÓ QUE S'IMPLIQUI PER GARANTIR LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DEFINITIU A L'ESCOLA MOLLETANA

L'Ajuntament reserva 100.000 € per
llogar els nous mòduls per a Can Vila
IMSD

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha
creat una partida de 100.000 euros
per poder llogar uns nous mòduls
a l'Escola d'Educació Especial Can
Vila, que permetin mantenir tots
els alumnes al centre el curs vinent.
El ple municipal aprovava dilluns
una modificació de crèdit per disposar dels diners per fer front a la
despesa. "Encara no sabem exactament quin serà el cost però
calculem que amb aquesta xifra
cobrirem el lloguer fins a finals
d'any", explica el regidor d'Educació, Raúl Broto, qui defensa l'opció
del lloguer perquè "es tracta d'una
solució provisional", diu.
Tot i que el contracte encara no
està tancat, Broto assegura que
han contactat amb diversos proveïdors i hi hauria disponibilitat
dels mòduls a instal·lar. Amb tot,
el regidor reconeix que les dates
–amb l'agost pel mig– i la crisi de
subministrament existent podrien
fer endarrerir el calendari i que
l'edificació no pugués estar enllestida per començar el curs el 5
de setembre. "Aquesta setmana
s'està acabant el projecte d'obra
civil i la setmana que ve tindrem
un calendari més definit", indica.
"Si no arribem al 5 de setembre
es comunicarà al Departament
d'Educació i juntament amb la
comunitat educativa mirarem
quina és la millor alternativa

VISTA AÈRIA Els dos mòduls de la dreta de la imatge són els que pateixen deficiències estructurals
sempre pensant en què sigui
una solució d'urgència per unes
setmanes", diu Broto.

Petició d'una solució definitiva
Sobre la solució definitiva per a
l'escola es pronunciava el ple municipal dilluns, que aprovava una
moció per reclamar a Educació
que s'impliqui per tal de garantir
la construcció d'un nou edifici per
a l'escola. El text presentat pel govern de PSC i Podem també planteja la necessitat de treballar amb el
Departament i la comunitat educa-

tiva de Can Vila per obtenir "una
proposta consensuada de futur
que aclareixi la gestió i la titularitat del centre, que en garanteixi la qualitat i la continuïtat i que
n'asseguri la sostenibilitat econòmica", exposa la moció, que defensa que l'Ajuntament pugui prendre mesures legals en la qüestió.
Tots els grups municipals van
votar-hi a favor a excepció d'Ara
Mollet ERC MES, que s'hi va abstenir, malgrat el "treball intens" per
intentar consensuar el text, reconeixien ambdues parts. "Ens hem

volgut centrar en tot allò en què
estem d'acord però el contenciós
a Educació era una línia vermella. No el condemnem però no hi
estem d'acord", explicava la portaveu d'Ara Mollet ERC MES, Marta
Vilaret, qui afirmava no compartir
els arguments legals que defensa el
govern municipal per reclamar responsabilitats a Educació. "Creiem
que els arguments en què es basen són de fang i podríem perdre
el contenciós", apuntava Vilaret.
Per la seva part, Broto tornava a
defensar el contenciós com "l'ei-

LA PRESENTACIÓ
DEL RECURS S'AJORNA
AL SETEMBRE
■ Diversos ajuntaments amb alumnat dels seus municipis a Can Vila ja
han anunciat que se sumaran al recurs
contenciós davant la Generalitat, com
és el cas de Montornès, la Llagosta i
Santa Perpètua. Finalment, però, l'estratègia jurídica ha variat i el contenciós es presentarà al setembre. "Un
cop ja hem decidit que l'Ajuntament
instal·larà el mòduls per poder començar el curs no cal anar tan ràpid.
Es va fer el requeriment a Educació i
tindran els 30 dies per poder respondre", explica el regidor Broto.
Paral·lelament a la via legal, en la reunió que van mantenir tots els ajuntaments afectats, Montornès va proposar cercar una fórmula de coordinació i
participació per iniciar una nova etapa
de corresponsabilitat dels municipis,
a través d’un conveni que estableixi
també, si s’escau, una col·laboració econòmica proporcional. En el ple
de dilluns, diversos grups municipals
apuntaven aquesta com una de les alternatives a estudiar per donar viabilitat econòmica al projecte.

na que ens ha permès actuar
perquè el conveni amb l'Incasòl
–propietari del terreny– prohibeix explícitament construir a
l'Ajuntament".
Malgrat les discrepàncies, tots
els grups es van mostrar d'acord
en la necessitat de treballar per
una solució definitiva. L.O.M.
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EQUIPAMENT DIMECRES S'ANUNCIAVA EL PROJECTE GUANYADOR DEL CONCURS D'IDEES QUE PLANTEJA UN ESPAI AMB TRES EDIFICIS CONNECTATS I UNA PLAÇA PÚBLICA
s.c.

L'Ajuntament tria
el disseny de la
futura residència
de gent gran
MONTORNÈS. L'Ajuntament

ha
anunciat el projecte guanyador del
concurs d'idees per al disseny de
la residència de gent gran. La proposta Tres per Tres, de l'arquitecte barceloní Santiago Vives Santfeliu, ha estat la guanyadora amb
un projecte que compta amb tres
edificis connectats, un conjunt de
jardins i zones verdes i una plaça
pública oberta a tota la ciutadania.
L'arquitecta municipal Laura Porqueres explicava dimecres en l'acte
públic de presentació de la proposta guanyadora les principals
característiques del projecte: "Són
tres volums i queda unificat amb
l'entorn d'habitatges unifamiliars on es troba". Porqueres també
destacava que Tres per Tres inclou
"un espai públic", un fet que no
oferien altres propostes. L'arquitecta també remarcava que la pro-

posta ofereix "moltes ventilacions creuades, fet que en l'àmbit
energètic fa que funcionin molt
les solucions passives".
Un altre punt positiu del projecte
de Santiago Vives és la seva adequació als requisits del concurs:
"Moltes propostes superaven
molt les superfícies que nosaltres establíem i la guanyadora
és una de les que està més ajustada. Això suposa un manteniment més eficient, entre altres
factors", explicava Porqueres, qui
afirmava que la balança s'ha decantat "per la qualitat arquitectònica i per oferir una imatge més
amable i menys hospitalària".
El concurs ha comptat amb 19
propostes de diversos equips d'arquitectes, de les quals 5 han arribat
a la fase final. Els criteris per a la
selecció del guanyador han tingut

IMATGE VIRTUAL El disseny guanyador proposa tres edificis connectats amb una espai públic i ciutadà
diversos factors en compte, com les
estratègies per reduir costos i consum energètic, la relació de l'edifici
amb l'entorn, la distribució i qualitat
dels espais o l'adaptació al programa. El jurat ha estat format per les
arquitectes municipals Laura Porqueres i Sandra Ribas, un arquitecte
del col·legi català i la secretària de
l'Ajuntament, Júlia Cid.

A la recerca de fons europeus
La residència es construirà als terrenys situats entre els carrers de
Consell de Cent i Josep Tarradellas,

on van estar els mòduls temporals
de l'INS Marta Mata, i disposarà, en
principi, de 90 places.
El projecte de la residència de
gent gran es presentarà a la convocatòria de fons europeus que acaba
aquest mes, segons ha anunciat l'alcalde José Montero. Montero afirma
que des del consistori es mostren
optimistes: "La convocatòria és
molt àmplia, hi ha molts diners.
Si l'aconseguim dependrà de les
que es presentin i de si complim
els requisits. Creiem que la nostra proposta és molt bona, és

l'oportunitat que estàvem buscant", afirmava l'alcalde.
Sobre els terminis de la construcció de l'equipament, l'alcalde indicava que "serà un procés llarg. En
tres mesos tindrem el projecte
bàsic i passarem a la contractació
del projecte executiu". Montero
declara que la seva intenció és "no
parar", tot i que per aconseguir-ho
necessiten "els fons europeus i la
inversió de la Generalitat". L'alcalde espera poder anunciar "un
calendari més concret" abans de
final d'any. s.casanovas

SALUT EL DOCUMENT PRESENTA 50 ACTUACIONS, DE LES QUALS UN 70% JA ESTAN EN EXECUCIÓ

EL CENTRE GRANOLLERÍ POSA EN MARXA UNA APLICACIÓ MÒBIL

Menys contaminació i hàbits
saludables, entre el objectius del
Pla de Salut Pública de Montornès

Els familiars podran seguir
el procés a quiròfan dels
pacients de l'Hospital

MONTORNÈS. Segons els estudis,

GRANOLLERS. L’Hospital General

el 62% de la salut ve determinada per l’entorn i els estils de vida.
Tenint en compte aquesta dada,
l'Ajuntament de Montornès ha
elaborat el Pla director de Salut
Pública, un document amb 50 accions prioritàries basades en tres
pilars: l’assoliment d’un municipi
saludable, l’apoderament personal i comunitari, i la dotació de serveis i equipaments de salut.
El pla, que va ser aprovat pel ple
municipal el passat mes de maig i
que ha comptata amb la col·laboració de la Diputació, es presentava
fa unes setmanes a l'Ajuntament.
"No és un Pla ambiciós. És un pla
realista i que volem assolir al
màxim", explicava la regidora de
Salut Pública, Mar García Martos.
De fet, de les 50 actuacions del pla,
que té vigència fins al 2025, la gran
majoria ja s'estan executant i només

en quedarien 16 per desenvolupar.
El pla, que es va començar a treballar el 2019, s'ha hagut de reajustar
amb la pandèmia i aporta una fotografia de quines són les necessitats
de la població en matèria de salut,
però abordades amb una visió integral (des de l'educació, l'habitatge,
l'urbanisme...) i no només des del
punt de vista de la sanitat.
En l'eix per aconseguir un municipi saludable, se situen accions
destinades a la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica,
el foment de la mobilitat segura, i
la millora i ampliació dels espais
verds i sostenibles. En el cas de
l’apoderament personal i comunitari, s’articula amb actuacions per a
la promoció d’hàbits i estils de vida
saludables, la consolidació dels
programes de salut comunitària i
l’impuls als programes en xarxa.
Finalment, pel que fa a la dotació

de serveis i equipaments de salut,
hi ha accions per facilitar-hi l’acolliment de totes les persones, especialment de les més vulnerables.
Xarxa Local de Salut Comunitària
El seguiment del Pla director de
Salut Pública anirà a càrrec de la
Xarxa Local de Salut Comunitària,
un nou ens que, entre altres coses,
avaluarà el grau de desplegament
i el compliment dels objectius
d’acció plantejats. La xarxa estarà
formada per personal de diferents
departaments municipals, personal sanitari del Centre d’Atenció
Primària de Montornès, associacions del municipi de l’àmbit de la
salut o amb un interès especial en
aquesta matèria, i altres entitats,
col·lectius o persones vinculades a
la salut comunitària. La intenció és
que l’organisme es reuneixi dues
vegades a l’any.

de Granollers ha posat en marxa
una nova funcionalitat a la seva
APP amb la qual els familiars dels
pacients que entren al quiròfan poden seguir de manera virtual tot el
procés quirúrgic, i saber en tot moment on es troba el pacient en les
diferents fases de la intervenció.
Aquest desplegament tecnològic
s’emmarca dins el projecte de millora de l’Experiència del Pacient,
que té com a objectiu incorporar
la seva visió i també del familiar
dins l’assistència que se li ofereix.
Per aquest motiu, abans de posar
en marxa la nova funcionalitat, s’ha
testat la seva viabilitat a través de
familiars reals, que han fet el seguiment del pacient dins el bloc quirúrgic a través de l’APP.
Aquesta acció, a part de donar
tranquil·litat al familiar, ja que
està informat en tot moment sobre

la fase de la intervenció en què es
troba el pacient, li permet també
fer l’espera i seguiment de l’actuació fora de l’espai estricte del Bloc
Quirúrgic –dins o fora de l’hospital–. Així mateix, facilita que estiguin connectades totes aquelles
persones autoritzades pel mateix
pacient.
Mitjançant l’APP, el familiar està
informat sobre en quin moment
el pacient ha realitzat l’admissió
al centre, a quina hora ha entrat el
bloc quirúrgic, quan ha començat i
acabat la intervenció, quan es preveu que es dugui a terme la informació per part del metge i, finalment, en quin moment el pacient
ha sortit del bloc quirúrgic.
A part de l’APP, el familiar també
pot fer el seguiment de la intervenció des de la pàgina web de l’hospital i a les pantalles de televisió que
es troben a les sales d’espera.
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PODEM AMB TU
PODEM MOLLET T’INFORMA
Juliol 2022

MOLLET MÉS FEMINISTA I LILA
Segons
l’Organització
Mundial de la Salut,
una de cada tres
dones al món ha
patit algun tipus
d’agressió sexual
a la seva vida.

La violència sexista és el punt de partida de
la desigualtat i per aquest motiu hem de ser
intolerants amb comportaments que atemptin
contra la llibertat sexual. NO és NO i PUNT.
Per això des de Podem, responsables de la
Regidoria d’Igualtat, Feminismes i Diversitat,
volem que la festa major i tots els espais d’oci
de la ciutat siguin segurs per a tothom. Volem
que tothom s’ho passi bé i gaudeixi de la festa
des del control i el respecte.

A L’Ajuntament apostem per la
informació i la prevenció contra
les agressions sexuals per a una
festa segura i sota control.
Amb aquesta intenció, des de la Regidoria de
Feminismes, estem implementant la presència
del punt lila a tots els espais d’oci de la ciutat.
Un dispositiu amb professionals especialitzats
per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i
les agressions sexuals i masclistes als espais
públics, així com d’assessorament i actuació
en cas que se’n produeixi alguna.

Aquest Punt Lila està emmarcat en el Protocol
d’actuació davant les violències sexuals en
espais festius i es va iniciar només a Festa
Major. Davant la valoració positiva, aquest
any 2022 hem ampliat els punt liles a la festa
de Carnestoltes i a la Revetlla de Sant Joan.
També està previst posar-ne al Festival Music
Week i a la Festa Major de Gallecs.

Mica en mica, volem anar
incrementant la presència del
Punt Lila a la nostra ciutat.
S’està preparant una campanya que proposarem
als comerços i locals d’oci de la ciutat per tal
de fer difusió del punt lila i que sàpiguen com
reaccionar en cas que presenciïn o tinguin
coneixement d’una agressió sexista. Per altra
banda, com a novetat també un servei especial
de bus nocturn amb parades a demanda durant
la festa major.
Totes aquestes mesures les impulsem des de
Podem perquè volem que tothom s’ho passi
bé i gaudeixi de la festa des del control i el
respecte, i que sigui una festa cívica i saludable.

Hi haurà una parella d’agents lila que estaran
de manera fixa a la carpa i per festa major
s’amplia amb una altra parella que farà
itinerància pels punts més calents, entre ells,
la fira ubicada a Ca l’Estrada.

NÚRIA MUÑOZ
Regidora de Feminisme.
Candidata de Podem
a les municipals 2023.

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet
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EDUCACIÓ DELS 41 ESTUDIANTS QUE L'INSTITUT HA ENVIAT A LES PAU, 40 HAN ACONSEGUIT APROVAR

PLA PER ACOMPANYAR ELS JOVES EN EL SEU ITINERARI EDUCATIU

Irene Toledo, la millor nota Una dimensió per lluitar
de la 'sele' del Vinyes Velles contra el fracàs escolar
A.M.

MONTORNÈS. La Irene Toledo ha
estat l'alumna de l'institut Vinyes
Velles que ha tret la millor nota de
la Selectivitat a la fase general de
les proves. La montornesenca ha
tret un 8,9, nota que amb els dos 10
que va obtenir en les proves específiques de llatí i grec, li dona una
puntuació final d'un 12,92.
La Irene qui explica que es va assabentar de la nota el 28 de juny a la
tarda, el primer dia que es podien
consultar les notes, admet que "va
quedar una mica sorpresa i que
no s'esperava treure tan bona
nota", unes excel·lents qualificacions que li han comportat les felicitacions de la seva família i de la seva
professora de llatí i grec, proves on
ha obtingut la màxima puntuació.
En canvi, l'examen que pitjor li
va anar va ser el de castellà perquè
"era el primer que feia i estava
més nerviosa". Amb tot, admet
que a l'hora de fer els exàmens estava bastant tranquil·la i que era
quan arribava a casa i es posava a

L.O.

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha po-

ALUMNA BRILLANT La Irene vol estudiar Ciències de l'Antiguitat
estudiar per l'endemà quan més
nerviosa es posava. Ara, un cop
passades les PAU i coneguda la
nota, l'estudiant que vol estudiar
Ciències de l'Antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona,
espera passar un estiu relaxat

abans no reprengui les classes,
aquest cop com a estudiant universitària.
Dels 41 alumnes que va presentar a la Selectivitat l'INS Vinyes
Velles, tots han superat la prova
excepte un suspès. ANNA MIR
AJUNTAMENT MONTORNÈS

PREMIATS Alumnes reconeguts per l'Ajuntament després d'obtenir les millors qualificacions el curs 2020-2021

Un alumnat d'exceŀlent
MONTORNÈS. L'Ajuntament lliurava fa uns dies els premis del curs
2020-21 en reconeixement de l’esforç de l’alumnat del municipi amb
millors notes, uns guardons que es
convoquen cada any per valorar
l'esforç estudiantil en l'obtenció
dels millors resultats.
Els premis, a més de valorar
el nivell acadèmic de l'alumnat
candidat, inclouen un component
social que té en compte la renda
familiar i millora les possibilitats
de joves amb menys recursos. La
dotació total és de 3.600 €.

a Montornès

A la convocatòria del curs 202021 s’hi van presentar 27 alumnes.
Les persones guanyadores han estat: millor nota a l’acabament d’un
curs universitari, Sergio Fernández Pacheco; millor nota d’accés a
la universitat, Saül Pocurull Placín;
millor nota a l’acabament del Batxillerat, Garigna Romero Porro;
millor nota a l’acabament de la
Formació Professional, Fatoumata
Gakou; millor nota a l’acabament
del PFI-PTT, Mohammed Yunusah; millor nota a l’acabament
de l’ESO per cada grup de l’Institut

Marta Mata, Natalia García Lucena
i Ariadna Sorribes Flores; millor
nota a l’acabament de l’ESO per
cada grup de l’Institut Vinyes Velles, Abril González Sabatés, Marc
Hitar Alferez i Elsa Melo Gordillo.
Pel que fa al millor treball de recerca, el 1r premi ha estat per a Joan
Miquel López Sánchez per Estudi
del magnetisme i dels ferrofluids; el
2n premi, per a Nina Molano Carranza per Les bruixes i el feminisme,
i el 3r premi ha estat per a Sergi
Torrebadella Ortiz per Processus
artisanal de brassage de la bière.

sat en marxa una nova dimensió
adreçada als joves, la Dimensió
Orientació Acadèmica, un programa d'acompanyament per als
infants i joves de municipi que
necessitin orientació en la recerca
del seu itinerari educatiu i professional.
Un dels principals objectius del
pla és lluitar contra el fracàs escolar i incrementar els estudiants que
accedeixen a estudis postobligatoris. Segons una diagnosi encarregada per l'Ajuntament, el 2019, el
9% de les persones de Montornès
entre 25 i 29 anys no havia acabat
l'ESO i el 30% no havia anat més
enllà dels estudis obligatoris, una
casuística que compartia un perfil:
homes, veïns de Montornès Nord i
d'origen estranger. L'estadística es
completava amb un 37% que havien estudiat cicles formatius, i la
resta, Batxillerat, graus o màsters.
"Un dels eixos clau de la promoció social de joves que potser no tenen cap expectativa és
l'orientació educativa", assegura
José A. Montero, alcalde i responsable d'Educació, qui es marca
com a objectiu "arreglar l'ascensor social" per poder "veure més
nens d'origen humil o amb dificultats que arribin a l'educació
postobligatòria i a traçar-se un
camí de promoció social", afegeix Montero.
Amb aquesta finalitat es posa
en marxa la Dimensió Orientació
Acadèmica, que es planteja com un
espai de referència per al jovent
del municipi, que coordinarà, des

ORI BARNET
d’una visió global, totes les accions
d’acompanyament des de l’ensenyament secundari fins a la inserció laboral. Per això oferirà atenció
personalitzada que complementarà la que s’ofereix als instituts i que
permetrà el seguiment dels joves
un cop acaben l’ESO. En aquest
cas, la persona de referència serà
el tècnic Ori Barnet. L’assessorament, que es farà de manera continuada durant tot l'any, inclou
també les famílies amb l’objectiu
que tot l’entorn dels joves els puguin ajudar en el procés d’autoconeixement, descoberta de l’entorn
i presa de decisions.
Aquesta és una altra de les dimensions joves en diferents àmbits que ha engegat l'Ajuntament.
Properament, es preveu també
posar en marxa la Dimensió Habitatge per assessorar el jovent en el
procés d’independitzar-se.

Moció de suport al
manteniment dels
jutjats de pau

Montornès tornarà
a disposar d'un cos
de Protecció Civil

El ple municipal de Montornès va
aprovar per unanimitat una moció
presentada per donar suport al
manteniment dels jutjats de pau,
una institució que el govern de
l'Estat es planteja suprimir. El jutge de pau de Montornès, Jesús Álvarez, intervenia al ple per agrair
el suport de tots els grups municipals i defensava el jutjat de pau
com a primer esglaó de la justícia.
"És el metge de capçalera de la
justícia, on primera s'adreça la
gent", deia.

Montornès tornarà a tenir associació de voluntaris de protecció
Civil, amb seu a Can Masferrer i
amb quatre voluntaris d'inici. La
Direcció General de Protecció Civil està enllestint la tramitació de
l'expedient de l'entitat Associació
de voluntaris de Protecció civil
Congost-Mogent, el reconeixement de la qual va ser aprovat pel
ple municipal. Segons el govern,
l'anterior entitat hauria estat
donada de baixa per "incompliments".
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INFRAESTRUCTURES EL MINISTERI LICITA EL PLA PER ADAPTAR LA VIA A L'INCREMENT DE TRÀNSIT PATIT DES DE L'AIXECAMENT DEL PEATGE

SUCCESSOS

Petit incendi al camí
fluvial del Besòs
MONTORNÈS. Dimarts a la tarda, es
va extingir un petit foc a la llera del
Besòs a Can Buscarons de Baix, que
va cremar uns 400 metres quadrats
a ambdues bandes del camí �luvial.
L’avís es va rebre a les 18.32 h. En
l'extinció van participar dues dotacions de bombers, ADF, Mossos
d’Esquadra i Policia Local.

Defuncions

MOLLET DEL VALLÈS
15/07 Vicenç Palau Vallcorba
16/07 Antonio Ángel Nieto Sánchez
18/07 Carmen Fuentes Gómez
PARETS DEL VALLÈS
17/07 Remedios Martín Palma
LA LLAGOSTA
13/07 José Ruiz Vergara

89 anys
19 anys
78 anys
77 anys
93 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

MITMA

L'Estat projecta un
quart carril a l'AP-7
entre Montornès
i Sant Celoni
MONTORNÈS. El Ministeri de Trans-

ports, Mobilitat i Agenda Urbana
(Mitma) pretén construir un quart
carril a l'autopista AP-7 des de
l'enllaç de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès, un tram que ha
incrementat el volum de vehicles
després que s'aixequés el peatge
de la Roca del Vallès. El Mitma ha
licitat el projecte, que s'inclou en

un paquet de mesures per adequar
les autopistes que s'han alliberat a
la nova realitat de trànsit.
El passat 31 d'agost de 2021 va finalitzar la concessió de l'autopista
AP-7 Tarragona – La Jonquera, fet
que va suposar deixar lliure de peatge 258 km d'autopista a Catalunya i que ha permès que, juntament
amb la resta dels trams d'autopista

Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers
www.toldosperez.com · info@grupotoldosperez.com

Àmbit
d'actuació

ÀMBIT D'ACTUACIÓ El quart carril s'habilitaria entre Sant Celoni i Montornès
alliberats a 2020 i 2021 (que sumen més de 450 km), actualment
la Xarxa de Carreteres de l'Estat a
Catalunya estigui lliure de peatge.
Fonts del Mitma asseguren que
des de l'aixecament de barreres
ha estat treballant per adequar les
autopistes a la nova realitat. "Els
estudis realitzats amb caràcter
previ a l'alliberament de l'autopista ja van anticipar un significatiu increment de trànsit i
la necessitat de posar en marxa
actuacions, entre d'altres, la que
ara es licita ia la qual se n'aniran
sumant d'altres properament,

totes consensuades amb el territori", expliquen des del ministeri.
Concretament, al punt quilomètric
129 de l'AP-7, a la Roca, s'ha registrat un 38% d'increment de mobilitat si es compara el 2022 amb el
2019, segons dades facilitades pel
Servei Català de Trànsit.
En aquest cas, l'actuació té per
objecte incrementar la capacitat de
l'autopista AP-7 entre l'enllaç de
Sant Celoni fins a Montornès del Vallès, mitjançant l'addició d'un quart
carril, una mica més de 22 quilòmetres d'autovia, i per això s'estima un
import de 115 milions d'euros.

Sant Fost avaluarà
Mollet demana més
places públiques de la qualitat de l'aire
formació professional durant mig any
MOLLET. L'Ajuntament ha aprovat

una moció presentada per Mollet
en Comú que insta el Departament
d’Educació de la Generalitat a augmentar les places públiques d’FP i a
reforçar l’acompanyament a aquells
alumnes que no tinguin plaça. També demana que s’eliminin les desigualtats territorials que di�iculten
els estudis i, �inalment, es reclama
que es plani�iqui amb previsió i
amb acord amb la comunitat educativa i els ajuntaments, una millor
oferta per al curs 2023-2024.

Gaudeix de
l’estiu amb estil

93 593 17 76
Consulteu condicions: subjectes a l’aprovació d’entitat financera

SANT FOST. L'Ajuntament en col·la-

boració amb la Diputació ha installat una unitat mòbil al pati de l'Ajuntament per mesurar la qualitat de
l'aire del municipi, que analitza les
partícules PM10. Aquest estudi, de
6 mesos de durada, permetrà analitzar els nivells de partícules i els
paràmetres meteorològics de la
zona d'estudi a Sant Fost –velocitat
i direcció del vent, temperatura, humitat, pressió, radiació solar i pluja-.
Es preveu instal·lar una altra unitat
al polígon de cara al setembre.

L'Ajuntament arrenda sis vehicles
elèctrics per a la brigada de jardineria
MOLLET. El ple de Mollet ha aprovat el contracte per a l'adquisició de sis
vehicles elèctrics per a la brigada de jardineria, en format d'arrendament
amb opció a compra per tres anys (2023-2026), per un cost de 292.000
euros. Segons explicava el primer tinent d'alcaldessa, Raúl Broto, la mesura
és "una aposta ambiciosa per avançar cap a una �lota municipal de
vehicles electri�icada i modernitzada per reduir la contaminació".
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MOBILITAT L'ALCALDE VA TRASLLADAR LA PROPOSTA AL DELEGAT DEL GOVERN, DIJOUS

SUPRAMUNICIPAL TAMBÉ S'EN CREARÀ UNA D'AGENDA 2030

La comarca obrirà una
Martorelles demana que la
Oficina de Fons Europeus
Generalitat assumeixi la titularitat
del carrer de la Carrerada

consell comarcal

a.mir

AL MARGARIDA XIRGU Els alcaldes que van ser presents al Consell d'Alcaldies
MONTORNÈS. El Consell d’Alcal-

LA VIA El carrer que creua el polígon entre el pont de l'Aiguabarreig i la carretera de la Roca és ara municipal
MARTORELLES. L'alcalde, Marc Candela, es va reunir dijous al matí
amb el delegat del Govern de la Generalitat de la província de Barcelona, Toni Morral, per traslladar-li
les necessitats i neguits del municipi que tenen a veure amb el Govern català. En la trobada, titllada
de "profitosa" per l'alcalde martorellesenc, el batlle va compartir
amb el delegat alguns aspectes
importants per al municipi en matèria de mobilitat, medi ambient i
habitatge.
Pel que fa a la mobilitat, l'alcalde
feia arribar al delegat la petició de
modificar la titularitat del carrer
de la Carrerada, via que creua el
polígon des del pont de l'aiguabarreig , Mollet, fins a la carretera de
la Roca.

"Nosaltres interpretàvem que
aquest tram que passa pel mig
del polígon de Martorelles era
titularitat de la Generalitat de
Catalunya, però fa uns tres mesos carreteres de la Generalitat
ens va dir que no, que era municipal", explicava el batlle, qui afirmava que per la importància que
té aquesta via en la mobilitat de
la xarxa de l'entorn és "necessari
que sigui de la Generalitat", deia
Candela.
Una petició que el delegat del Govern de la Generalitat es mostrava
disposat a resoldre: "Hi ha predisposició per part del govern per
assumir la titularitat", deia Morral, qui asseverava també que faran les gestions oportunes amb el
departament de Territori perquè

la reunió que tenen prevista amb
l'Ajuntament sigui "fructífera".

Perill d'inundabilitat del polígon
Una altra de les qüestions parlades
durant la reunió de dijous, va ser
la preocupació del consistori pel
perill d'inundabilitat del polígon
martorellesenc, un fet que segons
comentava l'alcalde hauria empitjorat des de la construcció de la línia d'Alta Velocitat.
Des del govern martorellesenc
també es va demanar ajuda per impulsar el bus del marge esquerre
del riu Besòs que connecti directament Vilanova, Montornès, Martorelles i Sant Fost amb Barcelona,
així com solucions urbanístiques
per donar viabilitat a activitats
agrícoles relacionades amb el vi.

dies, celebrat dijous 13 de juliol al Teatre Margarida Xirgu de
Montornès del Vallès, va voler
conèixer de primera mà com funcionaran i quins serveis oferiran
les dues oficines que el Consell Comarcal posarà en marxa properament –l’Oficina de Fons Europeus i
l’Oficina d’Agenda 2030 i ODS-.
El Consell Comarcal aposta,
així, per a què els ajuntaments de
la comarca comptin amb suport i
disposin d’una eina útil per gestionar fons europeus i complir amb
l’agenda 2030 i els ODS i, per ferho, destinarà un total de 120.000
euros de fons propis a aquests dos
serveis.

Totes dues oficines està previst
que es posin en marxa abans que
acabi l’any.

Uns ajuts "anhelats" al territori
El pressupost destinat és de
100.000 euros -50.000 euros per
cap- per al funcionament de cada
una de les dues oficines i 20.000
euros més per a campanyes de difusió.
El president del Consell Comarcal, Emilio Cordero, va posar en
valor la posada en marxa d’aquestes oficines: “El que hem presentat
avui és l’inici d’uns serveis molt
anhelats pels ajuntaments i
pensats sobretot per als ajuntaments mitjans i petits".

La reforma de les escoles
Sant Sadurní i Marinada
opten als Next Generation
MONTORNÈS. L’Ajuntament ha
presentat als Fons Next Generation europeus les reformes de les
escoles Marinada i Sant Sadurní i
la proposta de rehabilitació d’edificis a Montornès Nord i Centre.
També s’està enllestint la petició
d’ajut per a la construcció de la residència i centre de dia.
Els dos projectes relacionats amb
la rehabilitació d’edificis a Montornès Nord i a Montornès Centre
preveuen intervenir en edificis plurifamiliars (construïts entre 1970 i

1980) que presenten deficiències
en la conservació de les façanes
posteriors i les cobertes.
Pel que fa a les escoles, els projectes preveuen millores de l'accessibilitat –com la instal·lació d'ascensors– i de l'eficiència energètica.
Les reformes suposaran una inversió a l’entorn d’1.280.000 €, a
l’escola Sant Sadurní, i d’1.950.000
€, a l’escola Marinada. En els pròxims dies també es presentarà als
fons europeus la petició de subvenció per a la residència.
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EMERGÈNCIES VAN INTERVENIR 8 DOTACIONS DELS BOMBERS

CIBERSEGURETAT HAURIEN SOSTRET 8 MEUR A DIVERSOS ENS

SUCCESSOS

Un grup de lladres
informàtics estafa 62.458 €
a l'Ajuntament de Mollet

Entren a robar
en un domicili
de l'avinguda
Catalunya

PROTECCIÓ CIVIL MOLLET

MOLLET DEL VALLÈS. Un grup d'es-

LES FLAMES El foc va obligar a tallar la carretera C-59 durant una estona

Cremen els marges de la
C-59, a l'altura de l'Alstom
Els Bombers de la Generalitat va
treballar dimecres en l'extinció
d'un foc que es va declarar al marge de la carretera C-59 a Santa
Perpètua, a l'altura de l'empresa
Alstom.
A les 12.45 h els Bombers van
rebre l'avís que s'havia iniciat un
incendi al marge de la carretera,
al km 0,8. Fins allà s'hi van desplaçar vuit dotacions de Bombers,
una de les quals un helicòpter. El
foc va afectar els marges de la car-

retera i la zona agrícola. La ràpida
intervenció del cos d'emergències
va permetre que a les 13.30 h els
Bombers donessin el foc per controlat i van retirar el mitjà aeri que
hi treballava. Mentre que va ser
pels volts de les 16 h quan l'incendi
es va donar per extingit.
A causa de les flames, es va tallar
la circulació de vehicles a la C-59,
fet que va comportar algunes afectacions al trànsit a vies de l'entorn
com la C-17 i la C-33.

19 de novembre de l’any 2020. "A
l'Ajuntament tenim una sèrie de
controls perquè aquestes coses
no passin, però en aquest cas
no van funcionar del tot bé. Per
sort ho vam poder detectar aviat i només va ser una factura",
explica el regidor Raúl Broto, en
declaracions a Ràdio Mollet. Broto apunta que s'està fent el procés
de reclamació judicial per poder
recuperar aquests recursos i que
s'han reforçat els processos perquè no torni a passar.

tafadors informàtics ha robat 8
MEUR a entitats públiques catalanes com ajuntaments, consells
comarcals i hospitals, segons ha
avançat La Vanguardia. Entre altres ens, l'estafa ha afectat l'Ajuntament de Mollet, a qui han robat
62.458 €.
Els delinqüents es feien passar
per un proveïdor de l'administració a qui volien estafar gràcies a la
informació que aconseguien dels
portals de transparència. Els lladres imitaven el logotip del proveïdor i creaven un compte de correu
electrònic molt similar a l'original
per reclamar el pagament de les
factures. Un cop cobrats els diners,
els transferien a altres comptes
per dificultar el rastre.
En el cas de l’Ajuntament de Mollet, es van fer passar pel proveïdor
Ambitec Servicios Ambientales,
una empresa de serveis tècnics i
ambientals. L’estafa es va produir

Crítiques al govern
Diversos partits han criticat el fet
que el govern municipal no fes públic en el seu moment que havia
estat víctima d'una estafa. Ara Mollet i Cs van demanar explicacions
durant el ple municipal i la CUP
Mollet he emès un comunicat en
què denuncia "la manca de transparència" de l'executiu local en
aquest assumpte.

Feliç estiu
i molt bona
Festa Major!
emporta’t
un gelat
gratis! per ...

35 €

carburant
en horari a
tès

AQUEST ES
MOU-TE I E TIU
S
EN CARBU TALVIA
RANTS!

SANT FOST
CTRA DE LA ROCA,
KM 11, 6

+
-0,22 €

BENZINA
GASOIL
ADBLUE

-0,24 €

NOVETAT!

Low Cost Petrol

SANT FOST. Uns lladres van entrar
a robar la mitjanit de dimarts a un
domicili de l'avinguda Catalunya
de Sant Fost. Segons fonts dels
Mossos d'Esquadra, es tracta d'un
robatori amb força que va tenir
lloc pels volts de les 00 h. Al lloc
dels fets s'hi han desplaçat agents
dels Mossos d'Esquadra i també de
la Policia Local. Aquests últims es
van encarregar de fer la recerca a
l'exterior de l'habitatge per tal de
localitzar els lladres, els quals finalment no van poder enxampar.
De moment no es coneixen més
detalls del succés.
Segons fonts de la policia catalana, abans d'aquest robatori s'havia produït un altre avís, però va
resultar ser fals. Amb tot, segons
la unitat d'investigació dels Mossos no hi ha cap repunt pel que fa
a robatoris a la localitat. Un fet que
des de la policia local també van
confirmar a aquest mitjà, apuntant
que aquesta tipologia de delictes
s'hauria reduït en l'últim any.

BENZINA PREMIUM
GASOIL PREMIUM

(INCLOU BONIFICACIÓ RD 6/22)

TECLEJANT AQUEST CODI MANUAL
DES DE L’AUTOPAGAMENT:

220707

VALID FINS AL
31 -07-2022

Preus

Low Cost

SANT FOST
CTRA DE LA ROCA,
KM 11,6
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EL CONCURS PÚBLIC PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI QUEDA DESERT

IMPOSTOS SUPOSARÀ UN INCREMENT MITJÀ DE 4,88 EUROS ANUALS EN EL 85% DELS REBUTS

El govern local apuja l'IBI un El gastrobar de
2,5% per fer front a la crisi l'Sputnik tanca pendent
MONTORNÈS. El ple municipal de
Montornès ha aprovat una pujada
del 2,5% de l'Impost de Béns Immobles (IBI), una modificació que
suposarà un increment mitjà de
4,88 euros anuals en el 85% dels
rebuts. La modificació es va tirar
endavant amb els vots a favor del
govern, l'abstenció de Montornès
per la República i el vot contrari de
PSC, PP, Cs i el regidor no adscrit.
El govern defensava la pujada
per fer front a l'actual crisi econòmica i "donar resposta a les
necessitats de les famílies amb
dificultats", deia durant el ple l'alcalde, José Antonio Montero, qui
recordava que el municipi té una
renda familiar molt baixa.
L'objectiu doncs és reforçar les
finances locals amb l'increment
d'aquest impost que suposa un 25%
dels ingressos municipals. Amb la
pujada, el govern preveu recaptar
uns 135.000 euros més. "Per justícia social ens veiem en la necessitat d'apujar l'IBI per oferir
serveis, amb preus públics assequibles i bonificacions, en una
població com la nostra amb gent

humil", afegia la regidora delegada
de l'Àrea de Gestió Econòmica, Natalia Segura. La regidora defensava
que l'IBI és "en part un impost progressiu perquè va lligat al patrimoni, que normalment va lligat a
la renda de les famílies", opinava
Segura, qui assegurava que es mantindran les ajudes a les famílies que
no hi puguin fer front.

L'oposició, en contra
La modificació va tirar endavant només amb els vots a favor del govern
dels comuns i amb l'abstenció de
Montornès per la República. La resta de grups s'hi van oposar. El PSC,
considerava que "no és el moment
d'augmentar la pressió impositiva als ciutadans", deia la portaveu
socialista, Eva Díaz. Una visió que
compartia el regidor no adscrit, Luís
Ramos, qui, a més, qüestionava la
progressivitat de l'impost. Tant Cs
com PP també es van mostrar contraris a la pujada i reclamaven una
revisió de la despesa municipal.
Montornès per la República s'hi
abstenia en considerar que és una
pujada "controlada".

d'una nova adjudicació

Tributs a empreses

L'IAE INDUSTRIAL
PUJARÀ UN 1,8%
Amb el mateix objectiu d'enfortir les
finances municipals, el govern també
va tirar endavant una pujada de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE),
que afecta les empreses que facturen
un mínim d'un milió d'euros anuals.
L'IBI industrial s'incrementarà un 1,8%
i per als usos comercial, de magatzem,
oficines i hostaleria, l'augment serà
del 6,24%. "De tots aquests, només
es veuen afectats el 10% dels rebuts
amb valors cadastrals més elevats,
i perquè no afecti el comerç local ja
vam concretar que havien de tenir
un valor cadastral de com a mínim
120.000 €. El límit es va fixar després
de fer l'estudi i valorar que a partir de
aquest valor cadastral només afecta
grans comerços", explica la regidora
de l'Àrea de Gestió Econòmica, Natalia
Segura. En la votació van votar-hi en
contra PP i Cs i s'hi va abstenir el PSC.

MONTORNÈS. El bar del centre juvenil Sputnik ha tancat les seves portes després de poc més d'un any, a
l'espera que l'Ajuntament faci una
nova adjudicació del servei, que no
es preveu fer fins passat festa major,
segons fonts municipals. Fa unes
setmanes, el Consistori convocava
el procés de contractació de la gestió
i l’explotació de l’espai Gastrobar,
una licitació orientada cap al foment
de l’Economia Social i Solidària. El
contracte previst tenia una durada
de 4 anys i el plec recollia un cànon
mínim de 6.000 euros l’any (IVA exclòs) a ingressar per l’Ajuntament.
La convocatòria, però, no ha comptat amb cap empresa licitadora, després que la cooperativa que ho gestionava fins ara ja anunciés fa uns dies
que no hi optaria.
Des de la seva posada en marxa, el
gastrobar havia estat gestionat per
Melnitsa, una cooperativa de joves
que havia estat acompanyada en tot
el procés per l'Ajuntament i l'Ateneu
Cooperatiu com a experiència per
fomentar l'emancipació dels joves

en el marc de l'economia social.
El model, però, no ha estat exempt
de polèmica i s'ha acabat judicialitzant després que el PSC denunciés
el procés de concessió als jutjats.
Precisament, aquest enfrontament
polític ha estat una de les raons
perquè la cooperativa gestora fins
ara hagi decidit no presentar-se a
la licitació pública. "El partit socialista de Montornès ha utilitzat el
nostre projecte i la nostra cooperativa com a eina per assenyalar
el partit de govern de corrupció",
apunten en un comunicat els joves
de Melnitsa, que tampoc estalvien
retrets cap a l'Ajuntament, de qui
consideren no haver rebut prou suport durant aquest any.
En aquest sentit, el regidor de
govern Jordi Delgado considera
aquesta crítica "injusta". "Sense la
voluntat política d'acompanyament i de formació el gastrobar
no hagués estat possible", assegura Delgado, qui referma la voluntat
que el servei es continuï gestionant
des de l'economia social. l.o.m.

ELECCIONS 2023 LA FORMACIÓ TREBALLA EN LA CONFECCIÓ DEL PROGRAMA I ES POSA COM A OBJECTIU CRÉIXER ABANS DE DISSENYAR LA LLISTA ELECTORAL

Fran Sánchez serà el candidat a les
municipals de 2023 de Fem Montornès
fem

MONTORNÈS. Fran Sánchez serà el
cap de llista de la candidatura de
Fem Montornès a l'Alcaldia del
municipi en les eleccions de 2023.
Així ho decidia per unanimitat
l'assemblea celebrada el passat 1
de juliol a Can Saurina, que també va decidir que l'actual regidor
de la formació, Luís Ramos, passi
a ser el secretari general de la formació. "M'ha costat decidir-me
perquè sobreexposar-me em
costa, però confio que tenim un
equip molt bo i unes propostes
per a Montonrès necessàries i
que s'han de portar a terme",
explicava Sánchez durant l'acte de
presentació que es va fer a la plaça
de la República.
Sánchez va néixer a Montornès
fa 36 anys i és professor de secundària en un institut del Vallès
Oriental. Militant de Comunistes
de Catalunya, va ser responsable
de joves d'EUiA a nivell nacional i

CAP DE LLISTA Fran Sánchez ja va ser número 5 de la llista de Fem el 2019
és membre de Fem Montornès des
de la seva creació. El 2019 va formar part de la candidatura com a
número 5.
De cara a les municipals, Fem
Montornès es troba en plena ela-

boració del programa i amb la
intenció de créixer en seguidors.
"Estem en un procés obert, en
fase de construcció. Considerem que encara no som suficients i que hem de créixer més.

S'ha d'articular el projecte millor i no podem anar a buscar
gent que vulguem que participi
i presentar-los una llista ja tancada", indicava Sánchez.
De moment, però, la formació ja
aprofitava l'acte per presentar les
seves propostes sobre transparència i bon govern, amb els objectius de garantir la transparència
i el bon ús dels recursos públics,
millorar l’accés a la informació pública a la ciutadania i la comunicació amb el consistori i fomentar la
participació ciutadana i de les entitats en les decisions municipals.
En aquest sentit, pel que fa a mesures concretes, Fem Montornès
vol sol·licitar als grups municipals
que presentin la comptabilitat a
què els obliga la llei per rebre subvencions públiques; presentar la
informació d’interès sobre el municipi de manera accessible: cost
d’inversions, infraestructures, etc,

i dotar de recursos i projecció la
figura del Síndic de la Ciutadania
per tal de vehicular i fer seguiment
de les queixes del veïnat.

Luís Ramos, secretari general
En l’assemblea, amb més d'una
trentena de participants, també es
va escollir Luis Ramos, actual regidor de la formació, com a secretari
general de FEM. Ramos defensa
que la seva formació aposta per
"fer propostes en positiu i no
contrapolítica com fan altres" i
en les properes eleccions aspira a
"aconseguir una representació
que ens permeti incidir al màxim en el canvi que necessita
Montornès".
Temes com el preu de l'habitatge, l'atur estructural, el que
consideren "clientelisme en
prestacions", i la temporalitat de
la plantilla municipal, són alguns
dels àmbits que preocupen a l'actual regidor no adscrit, qui, sobre
possibles pactes futurs afirma que
"Fem Montornès estaria disposat a entrar a un govern que
transformi Montornès, pel canvi real, no per un canvi de cadires", deia. laura ortiz mateo
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EL MÚSIC, COMPOSITOR I ACTIVISTA ENS DONA LES CLAUS PER UNA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I CLIMÀTICA DE LA MÀ DE LA CIÈNCIA I LA MÚSICA

BRIAN ENO: "LA CRISI ACTUAL ENS DONA
L'OPORTUNITAT DE PENSAR QUIN MÓN VOLEM"
> Ell és un dels més de 50 ponents convidats a la
pròxima edició del festival Fixing The Future, que
se celebrarà al CCCB el 16 i 17 de setembre.
Les entrades es poden adquirir a través del web
ﬁxingthefuture.habilis.cat

> Oferta exclusiva per als lectors i lectores
del diari Som! Últims dies per gaudir d’un 30%
de descompte en l’abonament complet. A més,
ﬁns al 31 de juliol, descompte especial del 15%
en l’entrada de dia. Introdueix el codi FIXSOM

ARTICLE EDITAT PER BIANCA FIORE
A PARTIR D'UNA CONVERSA DE BRIAN ENO AMB CATHY RUNCIMAN
"He deixat d'utilitzar les paraules crisi
climàtica per anomenar-ho ‘oportunitat
per a la civilització’". Amb aquesta contundència i claredat, el compositor Brian
Eno dona pistes de com la música pot ser
el mitjà per impulsar una transformació
social i climàtica. Brian Eno és un dels
pioners musicals més reconeguts mundialment. A més dels seus treballs en
solitari, ha col·laborat amb artistes de la
talla de David Bowie, U2, Coldplay i Paul
Simon. És un dels convidats al festival
Fixing the Future, que se celebra al setembre al CCCB (Barcelona). Reflexionarà sobre el poder revolucionari de la
música i del seu projecte EarthPercent.

la relació que tenim amb la natura. És per
això que, conscient de l'altaveu que té
com a ﬁgura pública, ha creat el projecte
EarthPercent. Aquesta plataforma vol redirigir el concepte d'indústria musical tal
com la coneixem actualment i, amb l'ajuda de cientíﬁcs, crear-ne una molt més
conscient i justa amb el canvi climàtic i
les necessitats del segle XXI.

Eno reflexiona sobre la música com a
acte polític i posa l'exemple d'una peça
titulada In C, del músic nord-americà
Terry Riley. Aquesta partitura pot ser
tocada amb l'instrument que l’intèrpret
vulgui, a la vegada que pot decidir canviar de frase quan cregui convenient.
Per al compositor anglès, la solució a la L'única condició, però, és la d'acabar tots
crisi climàtica ha de venir de la mà d'una a la frase 53. En aquest sentit, Brian Eno
reestructuració econòmica i un canvi en remarca que el fet diferenciador i interes-

sant d'aquesta peça és que, cada vegada
que l'escoltes, sona diferent, canviant
i viva. “La resposta política a tot això
surt quan deixes als músics interpretar
la partitura com ells volen, i d'aquesta
manera, aconsegueixes una resposta
més orgànica”. Aﬁrmant, doncs, que la
política actual, igual que la partitura In
C, hauria de deixar les decisions de canvi
als ciutadans.

Podeu aconseguir les entrades al web
ﬁxingthefuture.habilis.cat o a través
d'aquest codi QR

No et perdis la seva intervenció dins del
marc del festival Fixing de Future, el 16 i
17 de setembre al CCCB (Barcelona). ❉

 ﬁxingthefuture.habilis.cat
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OPINIÓ

La justícia pròxima al ciutadà

Editorial

L'ALTERNATIVA DE LA BICICLETA

JESÚS

La recerca d'una mobilitat més sostenible i saludable que fomenti els
desplaçaments a peu i en bicicleta és un objectiu de moltes administracions
locals, que busquen alternatives per reduir la contaminació i convertir els
espais urbans en espais més amables per als vianants. En aquest sentit, Mollet
compta amb avantatges. La seva orografia i característiques urbanes com a
ciutat compacta, la fan ideal per ser transitada amb bicicleta. Però aquesta
ha estat una assignatura pendent que arrossega el govern molletà, que no ha
executat en dècades una veritable xarxa que fomenti l'ús real de la bicicleta. Ara,
l'Ajuntament de Mollet ha aprovat el Pla Director de la Bicicleta, un document
que marca els criteris per crear una xarxa ciclable que connecti la ciutat, un
document, però, que ja ha rebut algunes crítiques dels col·lectius de ciclistes,
que ara disposaran d'un temps (fins a l'octubre) per poder-hi fer al·legacions. Els
pròxims mesos són importants perquè aquest sigui un document de consens
que realment cobreixi les necessitats dels ciclistes i que fomenti l'increment
d'aquest mode de transport entre la resta de la ciutadania. I per això cal que
sigui una xarxa connectada, funcional i segura.

JAUME NORÓ

A peu pla

Mestre

RUÏNA TÈCNICA
I POLÍTICA
mb el final del curs escolar
s’anunciava que un bon nombre d’alumnes de l’Escola Municipal d’Educació Especial Can
Vila s’havien quedat, de cop i volta, sense
aules pel proper setembre: dos dels edificis
estan en ruïna tècnica. Aquesta notícia que
els responsables polítics de l’Ajuntament
i la Generalitat coneixien des del març va
posar en alerta les famílies i l’equip de professionals del centre que s’han apressat a
reclamar una actuació d’urgència per iniciar el proper curs i una solució permanent a
Can Vila. En paral·lel s’encetava una tanda
de retrets entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació que culminaria amb una
pregunta parlamentària al Conseller d’Educació per part de la diputada i flamant nova
alcaldessa molletana. Resultat: un cop més
les administracions, lluny de posar-se a
treballar plegades per trobar solucions, es
passen la pilota en un conflicte que també
inclourà la via judicial. Passada la primera
sotragada, hi ha hagut dues qüestions esperançadores. S’instal·laran uns nous mòduls
passades les vacances i en una reunió d’alcaldes s’han fet propostes de col·laboració
per encarrilar i garantir el projecte educatiu de Can Vila. Veurem en què queda, però

A

la solució de futur és complexa i no serà
ràpida. Mentrestant, diferents grups polítics continuen llançant-se els plats pel cap
mentre fan declaracions d’amor als professionals i les famílies de l’escola.
L’estat ruïnós dels edificis de Can Vila,
els que ara s’han clausurat i altres que encara s’aguanten, és la conseqüència lògica
d’unes construccions precàries d’origen,
d’un molt probable mal manteniment i el
pas del temps. Res d’estrany si fem una repassada al que ha anat succeint en altres
edificis públics de la ciutat. D'un dia per
l'altre es va haver d'abandonar els Col·legis Nous per l’enfonsament de la teulada,
uns problemes estructurals van precipitar
l’enderroc del local d'entitats del carrer la
Pau i la clausura del parvulari de l’escola
Longaron que estava al local de l’actual
Centre Cívic Barcala. El lamentable estat
de les antigues cases dels mestres i l’ensorrament del Tabaran podrien completar
la llista. El mal endèmic està en la precarietat de molts edificis públics, en la falta de
recursos per reparar-los o fer-ne de nous,
però també en l’obstinada manera de la
classe política de competir per administrar la misèria en comptes de col·laborar
per resoldre els dèficits i trobar solucions
als problemes. Ara però, ja som moderns,
tenim el Mollet Music Week i ens espera
una Festa Major per tirar coets. Si el risc
d’incendi no ho desaconsella.

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

somparets.cat

somlallagosta.cat

ÁLVARO I MARCOS
Jutge de pau de
Montornès del Vallès

a poc, el govern d’Espanya ens ha
comunicat que té previst crear el
Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y Eficiencia Procesal
del Servicio Público de Justícia i amb aquesta
proposta es posa en perill la figura dels Jutjats de Pau que és present a la nostra societat
des de fa uns 170 anys i que té representació
en un total de 898 municipis de tota Catalunya que perdran el referent local en la justícia de proximitat.
Al meu entendre, aquest projecte de llei
allunya la justícia de la realitat municipal en
no tenir en compte el coneixement que tenen
els Jutges de Pau del seu entorn, ja que són
veïns del poble on fan la seva tasca.
Queda clar que, entre altres aspectes,
aquest projecte de llei no té en compte el coneixement i proximitat que tenen els Jutjats
de Pau amb seva comunitat i que molt possiblement aquesta nova llei encarirà als ciutadans aquest dret i servei. Recordem també

F

que el Jutjat de Pau, com no em cansaré de
repetir, és el primer contacte que tenen els
ciutadans amb la justícia i que realitza nombroses actuacions al llarg de l’any que ajuden
a desembussar els Jutjats de 1a instància.
A Montornès del Vallès, l’activitat del jutjat de Pau durant l’any 2021 va ser de: 817
certificats entre naixements, defuncions i
matrimonis; 657 entre exhorts civils (notificacions) i actes de conciliació i 424 exhorts
(notificacions) penals. Són un total de 1.898
actuacions en les quals hem intentat ser un
referent de bon servei a les persones.
M’agradaria posar de relleu que la figura
del Jutge de Pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és
escollida pel Ple Municipal que representa
la voluntat popular i que, per això, gaudeix
d’una major confiança i respecte dels veïns.
Com a Jutge de Pau, agraeixo el suport de tot
l’arc municipal de Montornès del Vallès, que
en el ple ordinari del dia 7 de Juliol de 2022,
va votar per unanimitat la moció presentada a
favor de no eliminar els Jutjats de Pau tot reconeixent la important tasca que fa al municipi.
Esperem que es generi prou suport popular
perquè aquesta proposta de llei de l'Estat sigui
retirada i així puguem seguir oferint el nostre
servei a totes les persones que ho necessitin.

Racó poètic

Amb la col·laboració de
Niu d'Art Poètic de Parets

LA MEVA PADRINA
La meva padrina, amb les sabates velles de
fusta del temps de Dan-Gun.
La meva padrina, amb les ungles tan gastades que fan plorar la grua.
La meva padrina, que sembla artemisa, all,
mill.
La meva padrina,
que em va ensenyar a respirar quan era petit.

So Jong-Ju, de l’Antologia poètica d'edicions del Roure de Can Roca

S

o Jong-Ju és un poeta de Corea del
Sud, una verdadera figura de la literatura universal, nascut l’any 1915
i mort el 2000. La seva poesia té un

caràcter molt familiar i amant de les tradicions dels seu país. Li agradaven les antiguitats
i estimava la modernitat en la seva dimensió
global, coneixedor de la filosofia i poesia europea, enamorament fruit de la lectura del
llibre de Nietzsche Així parlà Zaratustra i el
poemari Les flors del mal de Baudelaire, com
ens hi adverteix Hermínia Mas en el pròleg.
El poema ens recorda Dan-Gun, fundador
del regne de Corea el 2333 abans de Crist. La
meva padrina és un poema de records que
reconeix la bona educació que li va proporcionar la seva padrina com a bona pedagoga.
Ho rubrica el fet de ser fundador de la poesia
moderna coreana i el fet d’haver estat nominat cinc vegades pel premi Nobel de Literatura. Trobareu aquest poemari a la Llibreria
Farrés de Parets del Vallés.

FE D'ERRADES. En l'edició 1.043, a la notícia sobre l'intent de
robatori a un supermercat del carrer Berenguer III s'indicava per
error que l'establiment on van succeir els fets era el Supermercat
Condis, com havien confirmat fonts consultades, quan el succés
va produir-se al supermercat del costat.
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OPINIÓ

Bústia

MEMÒRIA HISTÒRICA

La Marieta entre 1984 i 2001:
un referent gastronòmic i cultural

Pobres i ignorants

la marieta

MOMENTS Imatge de la festa del 10è aniversari de La Marieta (1994) en una de les activitats que es va fer al carrer

L

a Marieta va ser un somni
fet realitat. Va obrir les portes el 16 d’agost del 1984
de la mà d’en Joan Antoni
i la Marina. De seguida va ser un bon
lloc per anar-hi a passar els vespres i
les primeres hores de la nit. Colles de
gent jove i parelles de mitjana edat
omplien les taules de marbre per on
lliscaven plats de formatges, patès,
embotits, anxoves, amanides de colors
i safates de torradetes. Aquella oferta
inicial es va ampliar progressivament
amb l’obertura de la cuina i el restaurant del pis de dalt i amb la millora
constant en l’àmbit gastronòmic. Però
La Marieta no va ser, ni molt menys,
només un negoci.
Molt aviat les seves parets es van
omplir d’obres d’art i de col·leccions
de tota mena. Mensualment, La Marieta acollia exposicions individuals o collectives de pintura, dibuix, escultura,
serigrafia, fotografia, ceràmica, cartró
pedra o tapissos que s’alternaven amb
col·leccions de càntirs, llaunes de cervesa, barrets, útils casolans en desús,
art africà, instruments musicals, eines
i recipients de verema, cartes de joc,
partitures i un llarg etcètera.
Amb partitura o sense, músics de
diversos estils feien sonar els seus instruments o la veu al costat del piano,
la llar de foc o l’entrada. Jocs de màgia,
poesia o teatre enllaçaven amb presentacions de llibres o revistes, tastets de vins o plats calents.
Plats calents i de tant en tant una
gran paella i sopars al carrer. Menjar
i cultura, La Marieta va acollir, pel cap
baix, cent cinquanta iniciatives culturals creades per la gent que hi feia cap.

Tot això, encara, en un temps d’esperances i de conquesta de llibertats;
una llibertat que s’exercia sense límits,
una llibertat per expressar desitjos
i veure com es posaven a la pràctica.
Era un bullir d’idees, d’espontaneïtat
creativa que s’acabaven materialitzant a base de cooperació. Així es van
editar llibres col·lectius per homenatjar Salvador Espriu o contra l’entrada
a l’OTAN, el receptari Tastaolletes que
recollia la saviesa culinària popular de
dones i homes de Mollet i els fitxers
de formatges Tavernàrium i el Vini
Vidi Vinci de l’extinta confraria del vi.
Fer festes per Carnaval per seguir
amb uns dies de recolliment per set-

Era un bullir d'idees,
d'espontaneïtat creativa que
s'acabaven materialitzant
a base de cooperació
mana santa, castanyades quan ve el
fred, revetlles per Sant Joan i una falla per Sant Josep. La primera falla
plantada al Principat portava per títol
Ereccions Municipals per allò de l’eròtica del poder i amb el ritual complet
de la valenciana festa: plantà, passa-carrers, música, mascletà i cremà a
la plaça de l’església; tot argumentat
i llegit al Llibre de la Falla. Ritual valencià com ho eren la paella, l’Aigua de
València o els carajillos Carcaixent que
cremaven al finals dels àpats.
Grups oberts de persones que sota el
noms col·lectius de Tertúlia, La Inestable, El Somriure vertical, Crazy Bottle o
Col·lectiu de clients i amics de La Marie-

ta, van fer de l’establiment de davant de
l’església el centre neuràlgic de la vida
cultural de Mollet. Entre aquelles taules
es va aplegar, també, la força necessària per aixecar un Mur Impertinent a
Gallecs i embolicar-ne l’església. La Marieta va ser un ens dinamitzador d’iniciatives culturals i lúdiques independents
de les propostes institucionals, un veritable ateneu popular.
Al mig de tot aquest univers: la Taula Zero, una taula petita, de marbre,
plena de cendrers plens de burilles,
cerveses i tasses de cafè. Al seu voltant, en unes cadires esparses o a peu
dret, la gent de la Taula Zero cantant,
xerrant, elucubrant o fent befa. Creant,
vivint.
I els darrers anys amb la Marina excel·lint als fogons, l’activitat cultural va
minvar, però les taules continuaren omplint-se de grups familiars, de trobades
d’amics o de companys de feina amb un
bon ambient per a converses de qualsevol tipus, en petit grup o en parella. La
Marieta sempre va ser un lloc especial,
un lloc per on passava tothom, gent de
tota mena, tothom hi cabia. La Marieta
va ser un reconegut referent gastronòmic i cultural.
Aquella Marieta ja forma part de la
història. Una història recent que mereix ser explicada. L’exposició La Marieta del segle passat, 1984 – 2001 és un
exercici de memòria col·lectiva. Durant la seva inauguració es van reviure
per unes hores aquells moments i va
permetre el retrobament de les persones que van fer possible aquell somni.

LA GENT DE LA TAULA ZERO

Són molts els que creuen que la pandèmia lluny de
fer-nos millors persones ens ha tornat cada cop més
ignorants; tan sols s'ha de veure com la gent porta
encara la mascareta anant tot sol inclús dins del seu
propi automòbil o bé a l’aire lliure sense ningú al seu
voltant. La por ens ha vençut o, si més no, el desconeixement a allò que no podem veure a simple vista. La
paranoia col·lectiva ha aconseguit que deixem de banda el diagnòstic d’altres malalties igual o més perilloses i letals. A banda d’aquesta seqüela interna que ens
ha portat la maleïda pandèmia, per sort ja “gripalitzada” com apunten diverses veus mèdiques, resta l’incivisme i la poca solidaritat entre nosaltres mateixos;
obligar a dur mascareta dins el transport públic és un
sensesentit si no ve acompanyada aquesta advertència escrita per una sanció o puniment. D’altra banda,
deixa d’ésser quelcom obligatori.
Pel que fa a la pobresa que venim patint a partir
d’aquest primer semestre de l’any 2022, amb pujades continuades de preus; més enllà del topall del
deu per cent que apunten les autoritats nacionals i
les estadístiques adscrites a l’IPC, no tinc més que
mostrar la meva perplexitat que la gent -generalitzant, és clar- segueix incorrent amb els mateixos
errors, fent cas omís a les recomanacions de l’OCU
(organització de consumidors), o si més no, engreixant els carrets de la compra com si no hi hagués
un demà. Enlloc de deixar de comprar determinats
productes o marques que s’han encarit el doble o el
triple, els arrepleguem sense cap mirament. Poc estem fent a casa nostra –Mollet del Vallès, en aquest
cas– per salvaguardar el planeta, com reciclar –encara bo que un 40 % de la població n’és prou conscient– o deixar de malbaratar l’aigua o el llum.
Temps difícils per una societat que necessita més
que mai un compromís individual per tal de sobreviure amb els recursos que tenim o generem. En aquest
sentit vull trencar una llança a favor d’en Josep Monràs, un alcalde que ha deixat fa poc temps les seves
funcions al capdavant d’una d’aquestes comunitats,
Mollet del Vallès, amb l’esforç, dedicació i també errors -intrínsecs a l’ésser humà- amb la humilitat, el
saber escoltar requerides al càrrec; intentant conscienciar els ciutadans de la importància d’aportar el seu
granet de sorra; a ser una mica millors, en definitiva.
Segurament, no ha estat suficient per poder vanagloriar-nos d’ésser una ciutat sostenible o lliure de brutícia.
álex agulera
mollet del vallès

Resistir és vèncer
Els poderosos. S'aprofiten de la inacció i passivitat de
la gran majoria de ciutadans per fer i desfer al seu
lliure albir en polítiques sanitàries i tot tipus de polítiques antisocials. Si fóssim milers de ciutadans els
que ens mobilitzéssim als carrers amb les nostres
justes reivindicacions i a l'hora de les eleccions votéssim d'acord a les seves necessitats socials, amb consciència de classe i esperit crític, ens lluiria més el pèl.
Mentrestant, no ens queda un altre camí: el de
sempre, no defallir, no tirar la tovallola, i seguir en
la lluita com estem acostumades, creant consciència
social, denunciant les males polítiques dels nostres
governants, les deficiències, organitzant i mobilitzant en la mesura de les nostres possibilitats reals.
Amb avanços i reculades...
Amb la sanitat pública 100% i totes les lluites socials,
seguim en la lluita!
antonio Cazorla / Membre de la Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública del Baix Vallès i Marea Blanca CAT
mollet del vallès
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Pau Garcia guanya la medalla d'or als World Games

Wursi, campions de les 24 h

El paretà Pau Garcia es va penjar diumenge la medalla d'or al
campionat internacional World Games a Birmingham (EUA). El de
l'Artistic Skating Cunit va pujar al calaix més alt del podi a la categoria
masculina de patinatge artístic. Garcia va sumar un total de 276,05
punts i va ser el millor tant en el programa curt com en el llarg.

Wursi va tornar a guanyar les 24 hores de
Futbol Sala de Parets. L'equip va superar a la
final a Icars Quibus per 6 gols a 1. La 36a edició
de la competició va comptar amb 16 equips
que van jugar al Pavelló Joaquim Rodríguez.

SCOOTER I SKATE LA COMPETICIÓ D'SCOOTER VA SER PUNTUABLE PEL CAMPIONAT DE CATALUNYA

BÀSQUET LA BASE MOLLETANA TORNA DE LA NCAA AMERICANA
joventut de badalona

Centenars de joves gaudeixen
dels esports i la cultura
urbana a la primera Java Fest
s.c.

par absolutament tothom".
Paloma Cantillo, una de les participants en la categoria femenina, explica com ha evolucionat la
competició: "El nivell cada any
és més gran i ho han organitzat
molt bé".

Un festival arrodonit a la tarda

ESPORTS URBANS L'scooter i l'skate van ser els protagonistes de la jornada
MONTORNÈS. La Java Fest es va
estrenar dissabte passat a l'Skate
Park de Montornès. Centenars de
joves van passar per les activitats
organitzades, com una competició
d'scooter, un torneig d'skate i concerts de música urbana en directe,
entre d'altres.
La jornada va començar amb la
cinquena edició de l'International
Scooter Festival Bestial Wolf, puntuable pel Campionat de Catalunya
en la modalitat park. Sergio González, de l'empresa Bestial Wolf,

explica que aquest any han comptat amb uns 120 participants, una
xifra inferior a edicions anteriors,
que González atribueix a tres factors: "La calor, la pandèmia i
que la Federació ha canviat una
mica els paràmetres". Tot i això,
des de l'empresa montmelonina
esperen "que l'any que ve hi torni a haver més gent".
González valora la jornada com
una festa: "Per nosaltres és una
classificatòria, però també una
festa de l'esport on pot partici-

A la tarda va ser el torn del torneig
de monopatí, organitzat pel departament de Joventut de l'Ajuntament. Tots els participants van rebre obsequis i els guanyadors van
ser premiats amb material i vals de
la marca StreetWars.
La jornada va acabar a la nit, a
partir de les 21 h, amb concerts de
música urbana. Dolce Papà, 00407
i Kovitch van ser alguns dels artistes convidats.
Juanjo Fernández, regidor d'Esports, creu que actes com aquest
ajuden a "donar difusió més enllà
de Montornès i de la comarca".
Sobre els esports urbans com
l'skate i l'scooter, el regidor explica
que són "esports minoritaris des
del punt de vista organitzat i federat, però són molt practicats
als carrers". Per tant, Fernández
destaca "l'oportunitat" que és
"tenir un campionat puntuable i
tornejos a Montornès". s.c.

TORNADA A CASA La jugadora arriba a Catalunya després de dos anys als EUA

Alba Orois fitxa pel
Joventut de Badalona
MOLLET. La molletana Alba Orois
jugarà al Joventut de Badalona
la temporada vinent. La base se
suma al conjunt badaloní en el seu
camí a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió femenina del
bàsquet espanyol, amb l'objectiu
de l'ascens a Primera Divisió.
Orois torna a casa després d'estar dos anys a la NCAA, la lliga universitària dels Estats Units. Allà,
la molletana va formar part de
l'equip de la Universitat de Maine,
on va guanyar la lliga regular el
primer any i va tenir un gran paper
el segon. En aquesta última temporada, la jugadora va tenir una mitjana de 9.9 punts per partit i 5.8
assistències, entre les millors de la
competició.
Abans de l'aventura a Amèrica,

Orois es va formar a les bases de
l'Escola Sant Gervasi fins a l'edat
infantil, va passar un any al Femení Maresme i després va completar quatre exitoses temporades al
Sant Adrià.
La jove base de 20 anys se suma
així al projecte del Joventut de Badalona davant el qual es mostra
il·lusionada. "Estic molt contenta
i amb moltes ganes de començar amb l’equip. Quan la Penya
em va presentar el projecte i els
objectius, em vaig identificar
molt amb ells. A mi els reptes
m’agraden molt, i aquest any
en tindrem molts, com intentar
acabar la temporada entre les
quatre millors de la Lliga Femenina Challenge", ha dit Alba Orois
en declaracions al seu nou club.
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POLIESPORTIU L'ESPAI COMPTA AMB EL CRUYFF COURT I DIVERSES PISTES DE BÀSQUET I VOLEIBOL

FUTBOL | Tercera Catalana PODRIA TENIR FINS A CINC FITXATGES

El parc esportiu de Montornès
Nord obre les seves portes

El CD Montornés Norte
prepara canvis per a
la temporada vinent

s.c.

Court. Aquesta última pista és una
iniciativa conjunta de l'Ajuntament i la Fundació Cruyff que promou la promoció de valors mitjançant l'esport.
La segona fase es desenvoluparà
durant els pròxims mesos i inclou
la construcció d'un skate park, zones de picnic i jocs infantils.

UN NOU ESPAI LLIURE
A VINYES VELLES
NOU ESPAI El parc permetrà els joves practicar esport de manera segura i lúdica
MONTORNÈS. El nou parc socioesportiu de Montornès Nord ja és
una realitat. Les noves instal·lacions van obrir al públic fa uns dies i
ara qualsevol persona ja en pot fer
ús, tot i que la inauguració oficial
serà al setembre.
El projecte del nou parc va començar l'any 2019 amb un procés

de participació ciutadana per decidir que es feia amb els terrenys
abandonats de l'antic camp de futbol de Montornès Nord.
De moment, la part inaugurada
és la primera fase que conté una
pista de bàsquet, dues de minibàsquet, una de voleibol, una altra polivalent i el camp de futbol Cruyff

El nou Skate Park al parc de Montornès
Nord suposarà l'eliminació de l'actual
instal·lació, situada a la zona de Vinyes Velles. Per tant, aquest espai quedarà lliure per a qualsevol nou ús. De
moment, des de l'Ajuntament no s'ha
decidit què instal·lar en aquest espai i
la idea és fer una consulta a la ciutadania, similar al procés realitzat per al
nou parc esportiu de Montornès Nord.

MONTORNÈS. El CD Montornés
Norte es prepara per a la temporada 2022-2023 amb diversos
canvis. L'entrenador David Cobo
avança que l'equip té encaminats
tres fitxatges i treballa en dos més,
que s'anunciaran en els pròxims
dies.
El tècnic David Cobo afirma que
ara es troben "acabant de concretar alguns fitxatges". Cobo
reconeix que tenen tres fitxatges
"pràcticament tancats", però
que segueixen "analitzant nous
jugadors". Sobre les baixes, el preparador reconeix que en tindran
"tres o quatre", principalment de
jugadors que deixen el futbol o que
han patit lesions de llarga durada.

Un grup complicat
Sobre els seus objectius per la
temporada vinent, Cobo explica
que ells es marquen "la salvació,
com sempre" i que un cop aconseguida ja es plantejaran "quedar

a les posicions capdavanteres".
Tot i això, el tècnic reconeix que
el desenvolupament de la temporada és molt imprevisible: "Depèn de moltes coses: de les dinàmiques, de les lesions o de si
aconseguim tancar els fitxatges
que volem, per exemple".

"Tenim tres fitxatges tancats
i estem treballant en dos
més. Volem anunciar-los
en els pròxims dies"
L'entrenador creu que aquest
any tindran un grup difícil: "Han
baixat tres de Segona al nostre
grup i han canviat a dos de grup.
És un grup bastant més difícil que l'any passat". Tot i això,
Cobo creu que tenen "nivell a la
plantilla", però remarca que "les
temporades són molt llargues i
influeixen moltes coses". s.c.
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HANDBOL ANTONIO GARCÍA ROBLEDO S'ESTÀ RECUPERANT D'UNA LESIÓ AL QUÀDRICEPS DRET
A.G.

"La plantilla és justa i
molt jove, però afrontem
un curs il·lusionant"
LA LLAGOSTA. Antonio García Robledo segueix amb la seva recuperació del quàdriceps dret amb
la mirada posada en la pretemporada 2022-2023 amb el Fraikin
Granollers. El capità vallesà va
lesionar-se al tram final de la passada campanya i des d'aleshores
no s'ha perdut cap entrenament de
recuperació per intentar arribar
en el millor estat de forma a principis de l'agost al Palau d'Esports.
L'esportista llagostenc confia
recuperar-se de la lesió abans
d'iniciar els partits oficials de la
nova temporada. Enguany, el curs
és del tot apassionant per la disputa del Fraikin a la Lliga Europea

EHF. "Sabem que serà complicada la temporada perquè tenim
una plantilla justeta, una altra
vegada amb 14 jugadors i molt
d'ells joves; però afrontem la
campanya amb la il·lusió de
tornar a repetir el que vam fer
aquesta temporada passada",
assenyala Garcia Robledo, que
puntualitza les seves paraules:
"a l'inici de la temporada passada també teníem aquesta sensació que seríem una plantilla
curta, però el dia a dia ens ha
fet veure que podíem guanyar a
qualsevol equip".
A més de tot això, el llagostenc
de 38 anys, vol continuar sent una

Futbol taula d'estiu a Montornès
CLUB MONTORNÈS FT

MOTOR | Motociclisme S'HAN DISPUTAT FINS A SIS MODALITATS

CIRCUIT DE CATALUNYA

ANTONIO GARCIA ROBLEDO
peça indispensable per a la selecció espanyola, que al gener del
2023 disputarà el Mundial d'handbol i a l'estiu del 2024 hi ha els
Jocs Olímpics de París. "La meva
aspiració és estar al meu millor
nivell amb el meu equip i si això
passa estaré dins les travesses
per seguir amb la selecció", augura Antonio García Robledo, paraula de capità. j.l.r.b.

MOTOR | Trial

Anul·lat el Trial
Social de Sant Fost
pel risc d'incendis
SANT FOST. El Moto Club Cent Peus

La Carpa Polivalent El Sorralet va ser la seu de la primera edició del Torneig
d'Estiu de futbol taula, que va comptar amb 18 jugadors de 5 clubs de tota
Espanya. Ferran Coll, del club Tiburones, va ser el triomfador de la competició.
Coll va guanyar la final per 3-2 davant el seu company de club Vicenç Prats.
Martí Rosa, jugador de l’Iluro, va guanyar el torneig de consolació.

El Circuit acull els
Campionats de Catalunya

ha anul·lat el 3r Trial Social, que
s'havia de disputar aquest diumenge a Can Teià. L'entitat ha cancel·lat la competició per complir
amb les restriccions i recomanacions de les autoritats relatives a la
forta calor i al gran risc d'incendis
que hi ha a tot el país.
A més, el club santfostenc també
s'ha vist obligat a tancar l'àrea de
trial de Can Teià. Per tant, l'activitat del club en aquesta disciplina
queda totalment aturada fins que
les condicions siguin aptes per reprendre-la.

DIA DE MOTOCICLISME El Circuit ha rebut pilots de tota Catalunya a sis proves
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha acollit el cap de
setmana el Campionat de Catalunya de Velocitat, també present
amb la seva divisió de Clàssiques,
així com el Campionat Mediterrani
de Velocitat i el Campionat Interautonòmic de Velocitat, amb més
de 100 participants en total.

El pilot més destacat ha estat Sergio Gadea, un pilot que va participar al Campionat del Món de 125cc
i en Moto2. Avui s'ha fet amb l'or
absolut, però també amb la victòria de les Open 1000. Al podi l’han
acompanyat Jordi Esteve (Almaracing Team) i Paco Morales (British
Carrera Team).

FUTBOL LES DUES DIVISIONS COMENÇARAN EL 18 DE SETEMBRE

Publicats els calendaris de
Segona i Tercera Catalana
BAIX VALLÈS. La Federació Catalana de Futbol ha publicat els calendaris de Segona i Tercera Catalana
per a la temporada 2022-2023. La
UD Molletense serà l'únic equip
baixvallesà de Segona i estarà al
subgrup 2A, mentre que al grup
9 de Tercera estaran el CF Martorelles, el CF Montmeló UE, el CD
Montornés Norte i el CF Parets B.
La temporada arrencarà el cap de
setmana del 18 de setembre per

les dues competicions. A Segona,
la UD Molletense debutarà a casa
davant el CF Singuerlín.
Pel que fa als conjunts de Tercera, el CF Martorelles i el CF Parets B
tindran el primer derbi baixvallesà
a la primera jornada, al camp martorellesenc. El CF Montmeló UE començarà a fora, al camp de l'Unificació Santa Perpètua; mentre que
el CD Montornés Norte ho farà a
casa contra el CF Santa Eulàlia.
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La festa major de Gallecs, en marxa

El Convivium romà es trasllada a La Torreta

Ahir arrencava la festa major de Gallecs amb el concurs
de truites i el bingo musical, i fins diumenge hi haurà
tot un seguit d'actes a la plaça de l'Església, com el
festival Salvem Gallecs (divendres a les 22.30 h) i la
Diada Castellera (diumenge a les 12 h), entre d'altres.

Aquest dissabte serà la darrera Nit d’estiu a la romana de
Mons Observans, amb una altra activitat per llepar-se els dits:
el ja consolidat Convivium. Les restriccions d'accés a la zona
per l'onada de calor ha fet anul·lar la visita guiada i el sopar
es traslladarà als Jardins de la Torreta de Montmeló a les 20 h.

TEATRE

MÚSICA EL PRIMER MOLLET MUSIC WEEK VA ARRENCAR AMB TOT UN ÈXIT D'ASSISTÈNCIA I CLOU AVUI AMB EL CONCERT D'ANA GUERRA

Obra documental
sorgida de Mollet

Ple total per gaudir de La Pegatina

La dramaturga i directora paretana Queralt Riera estrena aquest
divendres (20 h) al Mercat Vell
l'obra de teatre documental Menjar-se el cérvol, amb vuit dones
molletanes com a actrius que comparteixen un pessic de la seva vida,
amb emoció i coratge, amb alegria
i generositat.

Dani MialDea

GeMa JiMénez

Tecnologia i natura
en un xou vivencial
La companyia Pagans portarà
aquest dissabte tres passis (21.30
h, 23 h i 0.30 h) de l'espectacle semi-itinerant Paraules que trenquen
ossos a Martorelles (plaça de l'Ajuntament). Es tracta d'una proposta
que succeeix de nit a un bosc, amb
un grup reduït de persones amb un
mòbil a la mà que s'endinsen en un
espai desconegut. Cadascú començarà a rebre comunicacions que el
sorprendran i que l'obriran a un
món ocult, a tot allò que pot arribar
a passar-li si es perd.

CINEMA

Projecció d'un film
de Santiago Segura
La plaça del Poble de Montornès
serà aquest divendres (22 h) l'escenari de la projecció de la pel·lícula A todo tren, destino Asturias,
un dels darrers films dirigits i interpretat per Santiago Segura i en
el qual la canalla n'és la clara protagonista.

EL TEMPS
divendres 22

dissabte 29

diumenge 30

per

ANA GUERRA Hi actuarà aquesta nit

LA PEGATINA Van estrenar dimecres el Mollet Music Week, a Ca l'Estrada, amb uns 5.000 espectadors

MOLLET. Quan passaven onze mi-

apunten. I Ca l'Estrada, farcit de gent
de totes les edats: un fet que el cantant Adrià Salas va destacar, agraint
que l'horari permetia que la canalla
pogués començar a viure la música
en directe des de ben petita, i agraint
a tants adults per haver decidit assistir-hi amb els infants.
L'assistència va ser tot un èxit
i, després del concert dels també
montcadencs Ladilla Rusa –que
s'havia de celebrar dijous al vespre–, Ca l'Estrada gaudirà aquesta
nit a partir de les 23 h de l'actuació
de la tinerfenya Ana Guerra, que
va participar a Operación Triunfo
i que es troba endinsada en la seva
gira Lo que nunca te dije.

nuts de les 23 h de dimecres, La
Pegatina apareixia sobre l'enorme
escenari muntat al parc de Ca l'Estrada per fer saltar, ballar i cantar
el públic molletà en l'estrena de
la Mollet Music Week (MMW). Ho
feien 15 anys després que ja actuessin a la festa major de Mollet –de
fet, els morats han penjat a les xarxes un vídeo d'aquell concert–.
Dimecres no van ser-ne pocs els
assistents: el parc estava totalment
ple i l'Ajuntament calcula que hi van
assistir unes 5.000 persones. Les
cues a les barres eren constants, i
des de la Coordinadora de Cultura
Popular –a càrrec de les begudes–
van "flipar" amb la gentada i amb
la bona organització interna en la
seva primera activitat conjunta;
"les vendes van ser una bogeria",

Felip Comas

Torna a intensificar-se la
calor, amb cel serè fins
darrera hora de la tarda,
quan apareixeran núvols
alts per ponent.
La temperatura continuarà molt alta, amb valors
semblants al d’ahir i sense
ni un núvol al cel. Canícula
pura.
La temperatura podria
tocar sostre entre avui i
demà al prelitoral central,
amb valors de més de 35 °C
i cel absolutament serè.

Concidint amb la festa de Gallecs

dència que ha rebut algunes crítiques. Si bé l'activitat de dijous potser era més adreçada al veïnat del
barri, el festival Salvem Gallecs se
solapa amb el concert d'Ana Guerra.
El consistori, però, considera que les
dues activitats s'adrecen a perfils
ben diferents. Tanmateix, tenint en
compte que la Coordinadora de Cultura Popular de Mollet s'encarrega
de les barres de l'MMW i diverses de
les entitats que en formen part són
sovint presents a la festa de Gallecs,
això podria fer restar assistència als
concerts de l'espai rural. s.carrillo

170.000 €
AQUEST HA ESTAT EL PRESSUPOST
DE LA PRIMERA EDICIÓ DE LA
Mollet Music Week, una quantitat
que inclou tant la contractació de
les tres bandes, com la producció de
tot l'esdeveniment –assegurança,
escenari, il·luminació, so...–.
Precisament, dilluns el plenari
aprovava una modificació de crèdit
part de la qual per augmentar els
recursos per cultura i joventut.

POPULAR ES VAN VENDRE MÉS DE SIS CENTENARS DE GOTS
hobac

L'MMW coincideix dos dies amb la
festa major de Gallecs, una coinci-

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

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

Mín.

* Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 14

33ºC

21ºC

32ºC

-

26 km/h SE

DIVENDRES, 15

35ºC

22ºC

33ºC

-

34 km/h SE

DISSABTE, 16

33ºC

22ºC

31ºC

-

32 km/h SE

DIUMENGE, 17

33ºC

22ºC

33ºC

-

27 km/h SE

DILLUNS, 18

32ºC

21ºC

29ºC

-

31 km/h SE

DIMARTS, 19

32ºC

23ºC

30ºC

-

29 km/h SE

DIMECRES, 20

31ºC

22ºC

29ºC

-

27 km/h SE

900 persones a la Martu Beer Fest
Dissabte va ser un dia de beure cervesa a Martorelles. La nova edició de la Martu
Beer Fest –que es reprenia després de dos anys aturada per les restriccions– va
rebre fins a 900 assistents, assolint en alguns moments l'aforament màxim. En
total es van vendre uns 630 gots d'aquesta fira martorellesenca en la qual hi van
tenir els tiradors a punt les següents vuit cerveseres artesanes: Comic Beer, Barret
cerveses, Quana, Engorile, Em roda el cap, Hobac, Juguetes perdidos i Eight sun.
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MÚSICA L'ASSOCIACIÓ MÚSICS MASFERRER EN CELEBRA LA CINQUENA EDICIÓ
GÜRTEL CLUB

LITERATURA LA MOLLETANA VA PRESENTAR DILLUNS EL LLIBRE 'LA VOZ'

Tercera novel·la de Carmen Suero
S.C.R.

MOLLET. L'escriptora molletana Carmen Su-

GÜRTEL CLUB La banda montornesenca del festival de l'Associació Músics Masferrer

El punk-rock torna a Montornès
amb El Vallès Escrema Fest
MONTORNÈS. L'Associació Músics Masferrer
Montornès organitza aquest dissabte a partir de les 19 h –les portes obriran a les 18
h– la cinquena edició d'El Vallès Es Crema
Fest. L'entitat local celebra a l'homònima
masia montornesenca la cinquena edició
d'aquest festival de punk-rock, i ho farà amb
l'actuació de set bandes de música, amb una
aposta per "bandes més grans, ja consolidades i que han tret un disc fa poc", la
majoria d'elles de fora de la comarca i fins i
tot uns de Saragossa –Los Bengala, els caps
de cartell, que actuaran a la 1 h–, però sense oblidar l'essència local. Així ho explica el

secretari de l'entitat, l'Aaron Márquez, qui
alhora és baixista de la Gürtel Club, la banda
montornesenca que actuarà al festival (21
h). Márquez referma el gran nivell de l'escena musical que han programat, així com
les ganes amb què ho encaren després de
dos anys d'aturada per pandèmia. La resta
de concerts aniran a càrrec de Serpent (19
h), Negativo (20 h), Againsters (22 h); Tiger
Mosquito (23 h); i Super Heavy Bricks (0 h).
Les pròximes activitats que organitzaran
seran a la tardor: per festa major faran un esdeveniment alternatiu a la masia; i al novembre tornarà una nova edició del Pakitos Fest.

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es

ero presentava dilluns a La Marineta la seva
tercera novel·la, La voz. Es tracta de la segona part d'El escalón, la que va ser la seva opera prima literària. Tot i que no va escriure El
escalón amb la intenció de fer-hi una continuació, el reclam dels lectors per conèixer
com continuava la història de la Lucía que es
tancava amb un final obert.
En aquesta novel·la, "la protagonista
aconsegueix arribar a la seva veritable
vida a través d'unes converses", segons
explica l'autora. L'altre interlocutor d'aquestes converses és en Darío, "qui apareix en
la seva vida en aquell moment" i qui és una
peça important perquè ella pugui "trobar-se
amb si mateixa i fer la seva veritable vida".
Sobre l'escriptura de Suero, qui és psicòloga de professió, la mateixa autora destaca
que precisament els seus personatges tenen
molts factors psicològics. "De fet, la seva
descripció és psicològica i físicament cadascú se'ls pot imaginar com vulgui", diu
la molletana. L'escriptora i filòloga Merche
Gámez Lara –qui va presentar el llibre amb
l'escriptor i filòsof Xavi Font i amb la mateixa Carmen Suero– ha batejat els llibres de

CARMEN SUERO Amb el seu llibre 'La voz'
Suero com a "psicofiloliterària", perquè
assegura que té una mica de cadascuna
d'aquestes tres disciplines.
La voz ha estat editada per l'Editorial
Multiverso després de quedar finalista al
primer certamen literari de la fundació Joan
Carles Pérez Santamaría.

COLLA MORADA

La 5a Holi
Morada, avantsala
de la festa major
La Colla Morada va celebrar dissabte
a la tarda la cinquena edició de la
Holi Morada. Amb animació i música, i
sense oblidar la pols gulal per acolorir
els assistents i les mànegues d'aigua
per refrescar-los, Can Mulà va acollir
aquesta activitat organitzada pels de
la teca "per anar fent boca per a la
Festa Major". Uns tres centenars de
persones van participar d'aquesta
celebració.

NUESTROS SERVICIOS:
PREVENCIÓN:
VACUNACIONES, DESPARASITACIONES INTERNAS
Y EXTERNAS, CHEQUEOS GENERALES Y GERIÁTRICOS

El retorn de la pintada del carrer Sant Isidre

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MICROCHIPS
NUTRICIÓN
PATOLOGÍA CANINA Y FELINA
SERVICIO EXTERNO DE ETOLOGÍA
DERMATOLOGÍA
ANALÍTICAS, RADIOLOGÍA
Y ELECTROCARDIOGRAMAS
SERVICIO DE ECOGRAFÍA
CARDIACA Y ABDOMINAL
CIRUGÍAS
C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

Una vuitantena de persones van participar dissabte a la tarda en una nova edició de la pintada de
guixos del carrer Sant Isidre, a càrrec de les Colles de Sant Fost de Campsentelles, els veïns del carrer
i el consistori. Es tracta d'una activitat que es reprenia després de diversos anys celebrant-se en
altres ubicacions i després que no es dugués a terme en les dues gresques d'estiu amb restriccions.
Aquest cap de setmana, el municipi gaudirà de la festa major d'estiu amb concerts d'Hotel Cochambre
i Versión Imposible, o el retorn del tradicional concurs de paelles. FOTO: COLLES DE SANT FOST
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FESTA MAJOR 2022 SANTA MARIA DE MARTORELLES

15, 16 I 17 DE JULIOL

POPULAR LA PAELLA POPULAR VA SER LA GRAN NOVETAT, AMB UNS 200 PARTICIPANTS, I LA GURRINADA ES VA HAVER D'AJORNAR PER LES ALTES TEMPERATURES

La gresca de Santa
Maria en imatges
Divendres passat arrencava la
festa major de Santa Maria de
Martorelles, i com és habitual, el
tret de sortida el donava el pregó.
Enguany, el pregoner ha estat el
Dídac Calpe (1), veí del municipi i
actor que ha participat en la sèrie
Sin Límites, que gira entorn de la
volta al món encapçalada per Magallanes i Elcano, i que recentment
s'ha estrenat a Amazon.
La programació va tenir actes
adreçats a tothom. Per als més
petits –tot i que també hi van participar els adults–, dissabte hi va
haver la festa de l'escuma al pati
de l'escola (5).
Els més grans van poder gaudir el
mateix dia amb l'orquestra La Chat-

1

3

ta (3), que va actuar a la plaça Joan
Matons des de les 18 h fins a la nit.
Diumenge hi va haver activitats
que ja són tradicionals a la gresca
de Santa Maria, com la baixada de
la mort o l'actuació del Ball de Gitanes de Martorelles (4), però també
hi va haver una estrena: la paella
popular (2), amb dos centenars de
participants.
L'activitat que va caure va ser la
Gurrinada. La cursa nocturna es
va haver d'anul·lar a última hora
després que Interior restringís
l'accés a massissos i parcs naturals
per l'alt risc d'incendi. Finalment
la cursa es farà el 9 de setembre,
coincidint amb la patrona.
fotos: aj. santa maria de martorelles
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