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ESPORTS

CINEMA

EL PARETÀ PAU GARCIA REVALIDA EL
CAMPIONAT DEL MÓN DE PATINATGE ARTÍSTIC
SUPERANT EL RÈCORD MUNDIAL DE LA PROVA

LES CINEASTES PARETANES
ANNA MORAGRIEGA I NÚRIA DUNJÓ,
PRESELECCIONADES ALS PREMIS GAUDÍ

18

FISCALITAT EL GOVERN HO CONSIDERA UNA "CONGELACIÓ" 6

L'IBI torna
a reduir-se
un 2,5% i els
residus pugen

SILVIA FERRAN / AJ. PARETS

RECUPERANT
CAMISES
MORADES
Els Manyacs van
celebrar diumenge la
diada castellera
del 7è aniversari

L'impost sobre béns immobles s'ha reduït la
mateixa quantitat tots els exercicis del mandat
i la taxa de residus s'incrementa des del 2021
SOLIDARITAT

25-N, DIA INTERNACIONAL

El Banc d'Aliments
subministra productes
a més de 2.100
baixvallesans cada mes

El govern presenta un
protocol d’abordatge
de les violències
masclistes renovat 8

3

MUNICIPALS 2023

CAPS DE LLISTA

Podem Parets i Parets en
Comú aniran plegats als
comicis i el cap de llista
serà dels comuns 14

Francesc
Juzgado serà
el candidat
socialista 14

21

CARREGANT Els Castellers de Mollet i els de Sant Feliu de Llobregat també hi van actuar 23

2
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EN PORTADA

El retorn del
Gran Recapte
BANYERES PLENES La recollida d'aliments retornarà als supermercats del territori després de dos anys d'aturada a causa de la pandèmia de la Covid

El Gran Recapte d'Aliments recupera la
recollida de productes a supermercats el
divendres 25 i el dissabte 26 de novembre
BAIX VALLÈS. Després de dos anys
d'aturada arran de la Covid, el
Gran Recapte d'Aliments recupera
en aquesta 14a edició la recollida
�ísica de productes a supermercats el cap de setmana del 25 i 26
de novembre. També torna a apostar pel comerç de proximitat, en
aquesta ocasió a través de tiquets
de donacions de 3 euros que es
podran adquirir als comerços locals o a les parades dels mercats.
Amb tot, es mantindrà una fórmula mixta, de manera que es podrà
seguir fent donacions monetàries
a les caixes de les grans super�ícies participants �ins al 6 de desembre, així com a través de bizum
(al número 33596) i donacions al
web www.granrecapte.com.
Pel que fa a la recollida �ísica,
aquesta tindrà lloc divendres 25 i

dissabte 26 de novembre. Al Baix
Vallès hi haurà 23 punts de recollida, 8 dels quals a Mollet, 6 a Parets, 3 a la Llagosta, 2 a Montornès, 2 a Montmeló, 1 a Martorelles
i un altre a Sant Fost. En aquests
establiments hi haurà voluntaris
amb armilles del Banc dels Aliments, durant els dos dies de 9 h
a 21 h, en torns de quatre hores.
Amb el que es reculli s'ompliran
les banyeres de cartró disposades
a les sortides de caixa, com es feia
abans de la pandèmia. A Mollet,
a banda dels 8 establiments participants – Aldi, Bonpreu-Esclat
de Can Borrell, Bonàrea, Caprabo,
Condis i Sorli-Discau–, l'Ajuntament també col·laborarà amb la
recollida de banyeres.
Una recollida �ísica que, Juan
Luís Hernández, un dels coordi-

Al Baix Vallès hi haurà 23 punts de
recollida d'aliments, 8 dels quals estaran a
supermercats de Mollet i 6 a Parets

229.135
SÓN ELS QUILOS QUE EL BANC DELS
ALIMENTS DE BARCELONA HA
distribuït al Baix Vallès, entre l’1 de
gener i el 10 d’octubre d’enguany.
Aquests aliments s'han donat a les
8 entitats col·laboradores que hi ha
al territori, les quals atenen 2.161
persones al mes, un centenar de les
quals lactants. Segons el Banc, la llet,
l'oli, i les conserves de peix i verdures,
són els productes que més falta fan.

nadors del Gran Recapte a Mollet,
considera bàsica: "Tant per a nosaltres com per a la gent que
col·labora és més atractiu recuperar la donació �ísica. La gent
col·labora molt més donant un
paquet de galetes que no pas si
li demanes diners".

Solidaritat

CRIDA A LA
PARTICIPACIÓ
I AL VOLUNTARIAT
Des de l'entitat fan una crida a la participació de la ciutadania, tant perquè faci donatius com perquè puguin
col·laborar en la iniciativa solidària
fent de voluntaris. Fins aquest dimarts
el Baix Vallès hi havia inscrites 79 persones per fer de voluntàries durant la
campanya presencial que tindrà lloc
del 25 i 26 de novembre. Al conjunt de
la comarca, el Banc d'Aliments calcula
que seran necessaris entre 1.400 i 1.500
voluntaris, a més dels coordinadors de
cada centre. Tot i el bon ritme d'inscripcions, durant la presentació de la
campanya al magatzem d'El Xiprer, el
delegat del Banc d'Aliments al Vallès
Oriental, Joan Hidalgo reconeixia que
encara manca un 40% de la que seria
la xifra òptima. Les persones interessades a participar com a voluntàries es
poden inscriure en la web www.granrecapte.com.

En aquestes grans super�ícies que
no col·laboren de forma �ísica es
podran fer donacions monetàries
a la línia de caixa des del divendres
25 de novembre i �ins al dimarts 6
de desembre. En concret, a Mollet
participaran el Bonpreu-Esclat del
Mercat Municipal, Consum, dos
establiments Dia, Lidl i tres supermercats Mercadona.

Donacions econòmiques

Tiquets de proximitat al Mercat

Amb tot, Hernández lamenta que
algunes de les grans super�ícies
que �ins al 2019 havien col·laborat recollint productes, ara no ho
faran, fet que els fa preveure una
baixada dels donatius: "L'any
2019 a Mollet es van recollir
78 banyeres d'aliments, però
aquest any sense aquests grans
supermercats, tenim una previsió aproximada de recollir-ne la
meitat".

Pel que fa al comerç local, es podran fer donacions en aquelles
parades del Mercat Municipal de
Mollet o comerços de proximitat
identi�icats amb el cartell del Gran
Recapte des de dilluns 21 al dissabte 26 de novembre. Els diners
recollits, s'entregaran a les entitats Càritas i Creu Roja, les quals
s'encarregaran de gastar els donatius comprant els productes a les
mateixes parades. ❉ ANNA MIR

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS
AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com
M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94 I T. 93 579 18 80

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

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

Sopar benèﬁc de Parets contra el càncer

Reunió amb els veïns de Can Sunyer

La Sala Basart Cooperativa acollirà el 25 de novembre el sopar
benè�ic de Parets contra el càncer. L'àpat anirà a càrrec del
restaurant Parera i comptarà amb una actuació musical. El
preu per assistir-hi és de 40 euros. La venda de tiquets es farà
de dilluns a dijous, de 15.30 h a 18.30 h, a la seu de l'entiat.

L'Ajuntament de Martorelles es reunirà el pròxim 16 de
novembre amb els veïns del barri de Can Sunyer per tal
de solucionar les obres que resten pendents al barri. La
trobada tindrà lloc a l'escola Les Pruneres a les 19 h i
arriba després de l'inici de mobilitzacions veïnals.

MOBILITAT TAMBÉ S'HI INSTAL·LARAN RADARS DE TRAM PER REDUIR LA SINISTRALITAT

LA DEMANDA LA FEIA MOLLET I BAIX VALLÈS RESPIRA, DIUMENGE

Trànsit limitarà la velocitat a
l'autopista AP-7 entre Mollet
i el Papiol a 100 km/h

Petició perquè el 2023 no
es deixin entrar els cotxes
més contaminants a Mollet
MOLLET I BAIX VALLÈS RESPIRA

ACN

homogènia” i s’instal·laran radars
de tram. Mentre no arribin els aparells aquests controls de velocitat
es duran a terme mitjançant controls puntuals que executaran els
Mossos d’Esquadra.

Increment de la sinistralitat

ATURATS A L'AP-7 Els episodis de retencions s'han disparat fins al 98%
MOLLET. El Servei Català de Trànsit
i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han acordat
limitar a 100 km/h la velocitat màxima al tram de l'autopista AP-7 entre Mollet i el Papiol.
Les administracions catalana i
estatal han arribat a un acord per
actuar en quatre trams de l’autopista AP-7, en concret sobre 83 quilòmetres, limitant i controlant la
velocitat per reduir la sinistralitat
i les congestions. El principal punt
en què s'actuarà correspon als 29

quilòmetres d’autopista parallels a la B-30 al Vallès, entre Mollet
del Vallès i el Papiol, on es crearan
trams de velocitat variable de 100 o
menys km/h. Aquesta ha estat una
reivindicació de part del territori
en els darrers mesos com a mesura
no només per reduir la sinistralitat
sinó també per reduir la contaminació atmosfèrica provocada pel
trànsit de vehicles. Segons ha explicat el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, es farà una
reducció de tot el tram “de manera

Flores i el director del Servei Català
de Trànsit, Ramon Lamiel, van explicar dimecres que amb la supressió dels peatges l’escenari a l’AP-7
ha variat significativament. Així,
van detallar que en termes generals el trànsit s’ha incrementat un
40% i en un 30% en el cas de vehicles pesants. Això ha contribuït a
augmentar la sinistralitat i la sinistralitat amb víctimes, que en el cas
d’aquesta via ha crescut un 11%.
Un increment d'accidents que, a
més dels danys humans, també ha
generat episodis de retencions, que
s'han disparat fins al 98%.
“Una intervenció ens permetrà
actuar sobre on es concentren
més víctimes, però també millorarà les congestions i la qualitat
de servei”, deia Lamiel.
La previsió és que aquests canvis
entrin en vigor en un període de no
més de dos mesos, tot i que no s’ha
concretat un calendari. ACN

EN MOVIMENT 'No a les males olors' deia la pancarta d'inici de la caminada
MOLLET. Un centenar de persones
van participar diumenge en una
caminada per reclamar solucions
davant els problemes de contaminació i males olors al Baix Vallès. La
sortida reivindicativa, organitzada
per la plataforma Mollet i Baix Vallès Respira, va sortir del centre de
Mollet i va enfilar cap a Gallecs, on
es va llegir un manifest.
Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, la plataforma reclama
un control exhaustiu de les emissions contaminants generades per
indústries que poden afectar, per
la proximitat amb el nucli urbà, als
municipis baixvallesans. "Cal valorar l’afectació que poden tenir
els polígons propers a Mollet del
Vallès i buscar solucions al més

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

aviat possible", demanen en el
manifest.
El col·lectiu també vol que es faci
efectiva la reducció de velocitat a
80 km/h amb radars de tram a totes les vies que envolten Mollet del
Vallès i Baix Vallès, que "afecten
amb soroll i contaminació la ciutadania. Aquesta actuació farà
aquestes vies més segures pels
seus usuaris, ja que són un punt
negre en la sinistralitat i morts a
les carreteres", asseguren.
Altres de les reivindicacions són
prioritzar els vianants i els modes
de mobilitat activa com les bicicletes, amb una xarxa interurbana de
carrils bici, amb estacionaments
segurs i punts de càrrega per a bicicletes elèctriques.

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

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

93 570 73 09 · 93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A · MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta
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PLENARI EL GOVERN DEFENSA QUE LES ORDENANCES PRESENTADES SÓN UNA CONGELACIÓ D'IMPOSTOS, PERÒ L'OPOSICIÓ CRITICA LA PUJADA DE LES ESCOMBRARIES

En aquest mandat s'ha doblat la taxa
dels residus i s'ha reduït l'IBI un 10%
PARETS. El ple de l'Ajuntament de Parets ha
aprovat inicialment les ordenances fiscals pel
2023, un acord votat en la sessió celebrada a
finals d'octubre i que manté la línia dels darrers anys. Pel que fa a l'impost sobre béns immobles (IBI), tornen a apostar per reduir-lo
el 2,5%, com ja va començar el 2020 el govern aleshores encapçalat per Jordi Seguer.
D'aquesta manera, amb dos governs diferents, aquest impost s'haurà abaixat un 10%
al llarg del mandat, un compromís que Ara Parets ERC duia al programa electoral del 2019.
L'evolució de la taxa de residus també ha
seguit la mateixa evolució els darrers tres
exercicis. Mentre que el primer any del mandat, es van congelar els preus, el govern de
Seguer el va apujar de 44 euros anuals a 56
per al 2021; de cara al 2022, el govern ja liderat per Francesc Juzgado va incrementar
aquesta taxa vint euros més fins a arribat als
76; i al ple del 20 d'octubre es va aprovar un
tercer augment consecutiu que farà que els
paretans i les paretanes paguin 95 euros anuals per les escombraries, una xifra que supera
el doble de la quantitat econòmica del 2020.
Per a l'actual alcalde, Francesc Juzgado,
les presents "són unes ordenances equi-

librades que no incrementen la pressió
fiscal sobre els veïns; l'equilibri de totes
és una congelació, tot i que hi ha una baixada i una pujada".
A l'oposició no li va convèncer el text
presentat i tots tres partits hi van votar en
contra. Jordi Seguer (Ara Parets ERC), deia:

L'alcalde Francesc Juzgado assegura
que són unes ordenances fiscals
equilibrades, que no incrementen
la pressió fiscal sobre els veïns
"No podem justificar aquest increment
(de la taxa de residus); enguany tornarem
a presentar al·legacions contra aquesta
pujada". Neus Jordà (Parets per la República), també es referia a la taxa de residus.
Mentre que fa dos anys –com a membre del
govern– i l'any passat –des de l'oposició– va
defensar els augments de la taxa, en aquest
cas hi apuntava: "No considerem que sigui
necessària dos anys seguits [sic] en plena
crisi d'inflació". Per la seva banda, Manuel
Losada (Ciutadans), també lamentava que

"la majoria de propostes que hem fet per
a les ordenances no estan recollides".

Suspensió de la taxa de terrasses de bars
A banda d'aquests dos punts, el document
contempla altres modificacions, com l'ajut
de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica s’augmenta dels 130 als
140 euros anuals. També s’ha aprovat la
suspensió un any més la taxa de terrasses
de bars i restaurants amb l’objectiu de donar suport a la reactivació econòmica de la
restauració al municipi. Alhora, la normativa també compensarà i premiarà als veïns i
veïnes que separen els residus, augmentant
el descompte per l'ús de la deixalleria de
12 euros a 24 euros.

LA REDACCIÓ DE L'INSTITUT
ESCOLA, ABANS DEL RAÏM
n L'alcalde Francesc Juzgado va anunciar al ple
que "s'està acabant de redactar el projecte de
l'institut escola", i que el compromís de l'empresa
adjudicatària és "tenir-lo abans d'acabar l'any".
El batlle també anunciava que, "si no passa res",
les obres començarien al gener. Tot plegat va ser
amb motiu de dues aprovacions tècniques vinculades a aquesta futura construcció: d'una banda, per
ratificar la despesa pluriennal del contracte, que
s'haurà d'assumir en els exercicis 2022, 2023 i 2024,
i d'altra banda per qualificar la zona on s'edificarà
com a equipament. Al mateix ple, l'alcalde socialista
va tornar a admetre que el projecte de l'institut escola no és el que volia el seu partit: "Sempre hem
cregut que Parets necessita dos instituts, perquè
si no recau la formació superior de l'ESO al Torre
de Malla. Ens hi hem sumat perquè creiem que
era una necessitat, però seguirem tenint aquesta
mancança".

Intervenció arqueològica
a la zona del plàtan

no em toquis el plàtan

CONSULTORI

La baixa per ansietat
com a accident laboral
Un Jutjat social de Bilbao (número
5, Sentència de 17 de novembre de
2021) ha declarat l’ansietat patida
per una treballadora com a accident
laboral.

envolten al cas, l’informe sobre prevenció d’assetjament sol·licitat per
la treballadora a l’empresa i l’actuació inspectora, que va constatar
l’existència d’un conflicte de treball.

La treballadora, netejadora d’avions
en l’aeroport, va estar més d’un any
en situació d’incapacitat temporal. Al principi va ser qualificada
com a malaltia comuna per trastorn d’adaptació amb ansietat però,
posteriorment, després del procediment administratiu de determinació de contingència sol·licitat per
aquesta, es va declarar el seu origen laboral.

Per això, es conclou que l’ansietat
patida ha de considerar-se com a
accident de treball en existir una
relació directa entre l’anterior conflicte, el treball exercit i el procés
d’incapacitat temporal.
José Ignacio Carnero
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

La sentència pren en consideració
diverses reclamacions judicials que
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

ZONA CONEGUDA COM EL PLÀTAN Màquines treballant-hi a finals del mes d'octubre
PARETS. El passat 20 d'octubre el plenari
aprovava provisionalment la modificació
puntual del pla general que permetria tirar
endavant el projecte d'urbanització al plàtan –entre les avingudes Catalunya i Lluís
Companys i el carrer Barcelona–, i aquella
mateixa setmana ja s'hi van poder veure
màquines treballant a la zona.
El Departament de Cultura havia autoritzat a fer-hi una intervenció arqueològica. El
terreny està catalogat com a jaciment, després que entre el 2003 i el 2006 s'hi produïssin unes troballes arqueològiques, i és per
això que abans de construir-hi cal un informe favorable del Departament de Cultura.
També vinculat amb la Generalitat, un informe del Departament de Comerç ha fet modificar el projecte pel que fa a la part construïble.
Mentre que el projecte contemplava destinar 3.200 metres quadrats per ús comercial
i la mateixa superfície per destí residencial,
Comerç ha instat a incrementar la superfície
destinada a habitatge. Segons indicava al ple
la regidora d'Urbanisme, Rosa Martí, s'incre-

mentarà fins a 4.000 els metres quadrats per
a pisos, que seran de protecció oficial.

Denegades la majoria d'al·legacions
El projecte va comptar amb més d'una vintena d'al·legacions, la majoria de les quals
han estat rebutjades pel govern.
Els partits de l'oposició –tots ells hi van votar en contra– van tornar a criticar el projecte
i asseguraven que treballarien per aturar-lo.
Unes intencions que rebien la resposta de
Rosa Martí: "És impossible que no es faci,
perquè comportaria unes indemnitzacions que deixarien en fallida a l'Ajuntament". Tanmateix, Jordi Seguer (Ara Parets
ERC) no compartia les paraules de la regidora de Sumem Esquerres a Parets: "Serem la
garantia per aturar aquest projecte que
no li convé a Parets. Aturarem aquest
projecte com sigui, sense haver de pagar
aquests promotors privats". En la mateixa
línia s'hi expressava Neus Jordà (Parets per
la República): "Fins que no hi hagi aprovació definitiva, això ho podrem aturar".
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25-N ES VA PRESENTAR DIMARTS, EN EL MARC DE LA 22a EDICIÓ DEL 'PROU D'HÒSTIES'

GUARDONS EL GENER REBRAN LES MEDALLES DE LA VILA

Renovat el protocol d’abordatge Mingote, Mulà,
Freudenberg i
de les violències masclistes
silvia ferran / aj. parets

PARETS. Dimarts a la tarda es va
presentar el nou Protocol d’abordatge de les violències masclistes
de Parets del Vallès, que s'haurà
d'aprovar en la sessió plenària de
dijous vinent. El nou protocol d'actuació regula tant la prevenció,
com el moment en què es detecta
un cas de violència masclista, amb
l’objectiu d’erradicar-los.
La regidora de Drets Socials,
Gemma Garcia, va explicar que "el
nou protocol és un document
que ja existia al municipi, que
s’ha actualitzat, revisat i perfeccionat amb nous canvis normatius, legals i protocol·laris". Garcia també va destacar que tot plegat
ha de ser "una eina útil de treball
pels professionals i per garantir
la detecció, la prevenció i l’atenció eficaç i personalitzada".

Actes del 22è 'Prou d'hòsties'
La presentació d'aquest protocol
s'ha realitzat en el marc del 22è
Prou d'hòsties, la campanya contra
les violències masclistes organitzada per l'Ajuntament de Parets
del Vallès, i que compta amb una
quinzena d'actes al llarg de tot el
mes. Un dels caps de cartell cultu-

PARETS. L'Ajuntament de Parets

SALA POLIVALENT LA VOLTA L'alcalde, Francesc Juzgado, i l'edil Gemma Garcia
rals d'aquest programa és la rapera i activista social Imane Raissali,
més coneguda com a Miss Raisa,
que actuarà aquest dissabte (19 h)
al Teatre Can Rajoler. L'altra cap
de cartell cultural serà el dissabte
26 de novembre a les 19 h, al Teatre Can Butjosa, amb el monòleg de
la periodista i humorista Ana Polo.
Pel que fa a la resta del programa,
dimarts (17 h) a Can Rajoler hi haurà l’actuació Amor 3.0: Otras formas
de querer son posibles, a càrrec de
La Psicowoman, per a l'alumnat de
3r i 4t d’ESO del municipi.

Denuncien l'assetjament a
una dona al passeig fluvial
PARETS. El paretà Xavier Navarro
denunciava dimarts de la setmana
passada a les xarxes l'assetjament
patit per la seva dona mentre corria al vespre al municipi. El succés
hauria tingut lloc a la zona del passeig fluvial, a prop de la pista d'atletisme. Un dels ocupants del vehicle

Diables, reconeguts

va començar a dir-li "obscenitats",
segons va piular el paretà, qui afegia que tot seguit la resta de persones que anaven al 4x4 es van
"engrescar" dient-li més coses. La
dona, "per tal de perdre'ls de vista", va accedir a un camí en obres i
"la foscor, els forats a terra i els

El divendres 18 de novembre (17
h) a Cal Jardiner hi haurà la sessió
oberta del grup La Dona Sàvia que
Soc, per part de la psicòloga lsabel
Erill; i el mateix dia, però a les 19 h,
el Teatre Can Rajoler acollirà el videofòrum Evelyn, d'lsabel de Ocampo,
dins de la campanya comarcal de
sensibilització de tràfic de persones.
La lectura del manifest institucional pel Dia internacional per a
l'eliminació de la violència contra
les dones (25 de novembre) serà
un dels actes principals, a les 12.15
h a la plaça de la Vila.

nervis que portava han provocat
que hagi caigut i que s’hagi fet
diverses esgarrapades", explicava Navarro. El fil també conta que
quan la dona va arribar a casa va dir
"que mai més tornarà a sortir a
córrer quan sigui fosc".
Navarro va compartir-ho a les
xarxes socials "perquè, en cas
contrari, la seva seria una altra
història invisible dins d’una societat malalta de masclisme".

del Vallès lliurarà el pròxim gener
–coincidint amb la festa major d'hivern– les Medalles de la Vila, d'entre les quals dues són a títol pòstum,
una és per a una entitat i la darrera,
per a una companyia del municipi.
Els guardons per a les trajectòries personals i professionals s’entregaran, en aquesta ocasió, a títol pòstum i seran per a en Sergi Mingote
i la Txusa Mulà. Per una banda, en
Sergi Mingote ha estat proposat per
la seva destacada tasca com a alpinista i com a exalcalde del municipi,
i la Txusa Mulà per la seva contribució a la fotografia a la vila, de la mà

de l’Associació Fotogràfica Parets.
També rebrà el guardó de Medalla de la Vila l’entitat Diables Parets com a reconeixent per la seva
feina i col·laboració amb les activitats del poble.
I, finalment, s’ha suggerit la distinció de l’empresa Freudenberg,
amb més de 50 anys a Parets, per la
seva implicació social amb el municipi i la seva aposta recent per Parets amb una nova fàbrica sostenible de components d’automoció pel
2023, a més del fet que la companyia té la seu d’Espanya a la vila des
de 1968 i compta amb una plantilla
de prop de 600 persones.

URBANISME

OCUPACIÓ

Arrenca la segona
fase de les obres
de Ca n'Oms

Creix lleugerament
la xifra d'aturats
al municipi

PARETS. La segona fase de les obres
del Casal de Ca n'Oms (430.000
euros) era un dels principals projectes dels pressupostos aprovats
pel govern local per a enguany. Les
actuacions van arrencar a finals
d'octubre, tenen una durada prevista de set mesos, un cost d'uns
353.000 euros i mentre durin s'han
traslladat les activitats a la Cooperativa. Les obres preveuen, entre
d'altres, la reforma i rehabilitació
d’elements en mal estat, així com
altres actuacions com la remodelació del vestíbul principal de planta baixa, o la reforma completa de
la sala d’actes de planta primera.

BAIX VALLÈS. El territori baixvallesà ha tancat el mes d'octubre amb
6.324 persones desocupades, un
0,50% menys que el mes de setembre passat i una taxa d'atur
del 10,77%. Un descens que també s'ha donat interanualment i de
forma més acusada (-4,86%). Així,
respecte a fa un any, el territori té
323 persones menys apuntades a
les files de l'atur.
Amb tot, a Parets la xifra d'aturats ha crescut un 0,72% respecte
al setembre i el municipi ha tancat
el mes amb 842 persones aturades i una taxa de desocupació del
9,36%.
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POLÍTICA LA POPULAR PODRIA ENCAPÇALAR NOVAMENT LES LLISTES DEL PARTIT, TOT I QUE ASSEGURA QUE ENCARA NO HA PRES LA DECISIÓ

MOBILITZACIÓ FEMINISTA

Susana Calvo torna a prendre
les regnes del PP a Mollet

Jornada feminista
per escalfar motors
per commemorar
el 25-N

ARXIU

MOLLET. Després de quatre anys de
desconnexió de la política activa,
Susana Calvo torna a posar-se al
capdavant del projecte del PP a Mollet. El partit l'ha escollit per unanimitat com a presidenta dels populars a la ciutat amb l'objectiu de
treballar per aconseguir uns bons
resultats electorals en els comicis
locals de 2023 i recuperar la representació municipal a l'Ajuntament,
que el PP va perdre fa quatre anys.
“Estem treballant a fons amb
l’objectiu de poder treure uns
bons resultats a les eleccions
municipals de 2023”, diu Calvo,
qui reconeix que el partit li ha demanat que torni a encapçalar la
candidatura, una decisió, però, que,
assegura que encara no està presa.
"Encara no ho he decidit i hi ha
altres alternatives. Suposo que
no ho decidirem fins al gener",
explica Calvo a SomMollet.
A la presidenta l’acompanyarà
una junta de nou persones, entre

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
02/11 Amable López Fernández
02/11 Jose Vilardell Gisbert
04/11 Pedro Font Torrents
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
02/11 Maria Teresa Molina Lama
02/11 Carmen Barrera Poveda
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
08/11 Teresa Tauleria Ros
LA LLAGOSTA
07/11 Carmen Jaubert Alunda
SENTMENAT
03/11 Teresa Carreño Márquez
MONTMELÓ
03/11 Maria Antonia Blanco Granjo

81 anys
92 anys
100 anys
87 anys
91 anys
89 anys
14 anys
82 anys
72 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

PRESIDENTA LOCAL Calvo en la seva presentació com a candidata el 2019
les quals hi ha tres nous afiliats i
altres que repeteixen com a membres de l’equip local. En el càrrec
de secretària general hi haurà Ana
M. Sanchez Garcia, “una persona
que porta molts anys participant
i molt implicada en els temes de

la ciutat”, apunten des del partit.
La presidenta local ha explicat que
“s’està afiliant molta gent però
sempre sense deixar de banda
a tots els que durant anys han
col·laborat amb el projecte del
partit a Mollet i a la comarca. La

Subirats, ministre
d'Universitats,
convidat a Mollet

'Adéu als plàstics
d'un sol ús', al
Mercat Municipal

El Grup d'Amics i Amigues de Jordi
Solé Tura organitza el divendres 18
de novmebre l'acte Jordi Solé Tura
i les universitats, en què es presentarà el 6è volum de la col·lecció
Textos. S'hi farà un col·loqui amb
Joan Subirats Humet, ministre
d'Universitats, conduït per Núria
de José, vicedegana del Col·legi de
Periodistes i cap d'actualitat de la
Xarxa. Serà a la Sala de Plens a partir de les 19 h.

El Mercat Municipal de Mollet acull
aquests dies la campanya Mercats
Sostenibles. Adeu als plàstics d'un
sol ús, una iniciativa impulsada
per la Diputació de Barcelona i que
compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament i d'alumnes de l'Escola Anselm Clavé. Els joves informen
a usuaris i paradistes amb l'objectiu de reduir l'ús del plàstics i embolcalls d'un sol ús en les compres
dels productes alimentaris.

ES TRASPASSA JARDINERIA

A SANT FOST
PER JUBILACIÓ

meva idea és construir un grup
amb representants de tots els
sectors de la societat per poder
arribar a totes les necessitats de
la ciutat”.
Calvo assegura que el PP és
"l'única alternativa de centre
dreta al govern d’esquerres de
Mollet, un govern que fa temps
a donat l’esquena als problemes
reals dels veïns de la ciutat”. "Fa
4 anys que la neteja està oblidada, manca seguretat a la ciutat, i
està baixant l’activitat econòmica, sense ajuts per poder obrir
un negoci a Mollet”, diu la popular. "Tenim un govern acomodat
i l'única alternativa real per canviar aquesta dinàmica és el Partit Popular perquè d'ençà que el
PP no té representació municipal els projectes de ciutat estan
aturats amb un govern que no
funciona ni tampoc una oposició
que faci la seva feina”.
Finalment, recorda que “en altres
etapes, el PP ha tingut un suport
molt ampli a Mollet” i creu que
els populars estan “recuperant la
confiança de la gent, perquè som
un partit que sap gestionar, que
baixa impostos i que crea llocs de
treball i això ens portarà segur a
tenir de nou una bona representació a l'Ajuntament de Mollet”.

MOLLET. En el marc del 25-N d’enguany, dia en contra de les violències contra les dones, el col·lectiu
Mollet Feminista vol generar una
jornada per a la reflexió i el debat
sobre com es donen les violències
masclistes als espais de participació mixtes. Serà el diumenge 13 de
novembre, amb una jornada mixta
al parc de Can Mulà. "Aquest espai
pretén ser un espai de formació i de
lluita, però també de retrobament
i reconeixement entre persones
de diferents entitats del municipi",
expliquen des de l'organització. A
les 11, començaran amb la xerrada
i debat Les violències masclistes als
nostres espais i com afrontar-les, a
càrrec d’una militant d’Endavant
OSAN. En aquest espai es pretén
treballar en eines pràctiques de com
eradicar les violències als col·lectius
i entitats. Seguidament, hi haurà un
espai no mixte de preparació de les
accions al voltant del 25-N a nivell
comarcal. A partir de les 12.30 hi
haurà vermut musical i després macarronada a preus populars.
DONES HEDERA

El Grup de Dones
Hedera, reconegut
per la Generalitat
pels seus 25 anys
SANT FOST. El Grup de Dones Hedera va rebre la setmana passada un
reconeixement pels 25 anys de la
seva fundació. L'entitat va ser una
de les convidades a l'acte de reconeixement ofert pel Departament
d'Igualtat i Feminismes del Govern
de la Generalitat a les entitats de
dones i feministes de tota Catalunya
que han celebrat el quart de segle de
trajectòria. Al Palau de Pedralbes
van assistir-hi María Luisa Úbeda i
Montse Gil, membres de la junta de
l'entitat, que van recollir la placa
que reconeix l'associació formada
per un centenar de dones i que continua creixent en membres. Un homenatge que consideren tot un "reconeixement dels 25 + 2 anys que

RECONEIXEMENT Úbeda amb la placa
portem treballant i fent coses pel
poble", afirmava Gil, qui va especificar que l'entitat va celebrar el quart
de segle durant la pandèmia, l'any
2020, fet pel qual no havien pogut
rebre el reconeixement fins ara.

Martorelles organitza un taller
d'autodefensa feminista a l'Era Jove
MARTORELLES. L’Ajuntament ha programat per aquest divendres un taller

MÉS INFORMACIÓ

667 74 53 22

d'autodefensa feminista. El taller que tindrà lloc a l'Era Jove (17. 30 h),
forma part de les activitats que l'Ajuntament ha programat per a commemorar el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència masclista.
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PARTITS

MUNICIPALS 2023 LA CAP DE LLISTA ÉS COMERCIANT I HAVIA ESTAT REGIDORA A L'AJUNTAMENT ENTRE 2012 I 2015 AMB CIU

Marta Vilaret,
Oriol López i Kènia
Domènech a la
nacional d'ERC

Carme Olaria serà la candidata
de Junts Mollet a l'Alcaldia
L.O.M.

MOLLET DEL VALLÈS. Carme Olaria
BAIX VALLÈS. Les bases d'ERC van
aprovar diumenge la nova executiva que continuarà presidida per
Oriol Junqueras, amb Marta Rovira
com a secretària general. Els molletans i regidors d'Ara Mollet, Marta
Vilaret i Oriol López es mantenen a
la direcció nacional del partit i la regidora paretana Kènia Domènech
s'hi incorpora. Marta Vilaret seguirà al capdavant de la vicesecretaria
de Drets, llibertats i lluita Antirepressiva i Oriol López serà el secretari de Mobilització i Coordinació
Municipal, un àmbit que vol posar
més èmfasi en la mobilització dels
càrrecs electes municipals. Com a
nous secretaris hi ha Kènia Domènech, que s'encarregarà d'Afiliació,
una secreatria de nova creació, que
té com a objectiu fer créixer el partit amb una militància activa, diversa i implicada, més participativa de
la presa de decisions.
Els tres baixvallesans formaven
part de l'única candidatura presentada, encapçalada pel tàndem
Junqueras-Rovira, que va rebre el
suport del 87% dels vots en la jornada electoral, que, a més, va comptar
amb un 50,2% de participació.

Els comuns enceten
passejades per
copsar necessitats
dels barris molletans
Membres de Mollet en Comú han
iniciat un seguit de passejades
pels barris de la ciutat amb l’objectiu d’escoltar i atendre les necessitats i demandes del veïnat
en cadascun d'aquests espais. "La
voluntat és conèixer in situ i
a partir dels veïns i veïnes, les
mancances, problemàtiques o
preocupacions que hi ha, pel
que fa a aquest entorn més proper, però també a nivell global,
sobre la ciutat", apunten. Les primeres passejades s'han fet als barris de Can Pantiquet i Can Borell.

Segret ha estat escollida candidata
de Junts per Catalunya a l’Alcaldia
de Mollet per a les eleccions municipals, que s’han de celebrar el darrer diumenge de maig de 2023. Olaria ha estat l'única precandidata en
el procés d'elecció de cap de llista
del partit, que es va iniciar el 19 de
setembre de 2022 quan la Direcció
Executiva Nacional de Junts per Catalunya va aprovar la convocatòria
de les primàries a Mollet.
Carme Olaria va superar amb
escreix el 20% d’avals dels associats de Junts per Catalunya a Mollet
per validar la seva candidatura i
va ser escollida per aclamació cap
de llista. "Em vaig postular com
a candidata perquè és un projecte d'equip, amb persones que
tenen la mateixa importància
que jo i que treballa de manera
transversal", explica Olaria a SomMollet. Un equip divers, segons
Olaria, amb persones de diferents
edats i amb o sense experiència po-

CANDIDATA Olaria ha estat l'única persona que ha optat a encapçalar la llista
lítica però amb una idea comuna:
"Canviar Mollet i fer-ho alhora
que treballem per una Catalunya
independent", diu Olaria, qui re-

marca, però, l'esperit municipalista
de la candidatura, perquè "el primer és Mollet", sentencia.
El partit ha anunciat que la can-

didata de Junts obrirà una roda de
contactes amb els partits polítics
que es postulen com a alternativa
al govern de coalició del PSC i Podemos. "Venim per fer front comú
per canviar Mollet des d'uns valors molt autèntics, amb uns objectius clars i uns eixos que ens
està donant la ciutadania". En
aquest sentit, com a responsable de
política municipal de Junts per Catalunya a Mollet, des del febrer de
2021, s'ha reunit amb el teixit social i econòmic molletà per copsar
les necessitats de la ciutat. "Amb
tot el que ens estan transmetent
volem fer el programa electoral,
que ja estem treballant".
Aquests no són els primers comicis d'Olaria com a cap de llista. La
candidata de Junts per Catalunya
havia estat regidora de CiU –amb
qui es va presentar com a independent– i va portar les careteres de
Turisme i Promoció de la ciutat del
2012 al 2015, després del pacte que
van signar convergents i socialistes
per governar plegats. Més enllà
de la seva faceta política, Olaria és
empresària –regenta una botiga de
roba al centre de Mollet– i ha estat
vinculada a entitats comercials i
culturals de la ciutat.

INSTITUCIONAL EL GOVERN NO HA CONVOCAT AQUESTA SESSIÓ PREVISTA AL ROM DES DEL 2014

LLIBRES

Ara Mollet i Mollet en Comú forcen un
ple per debatre sobre l'estat de la ciutat

El Tabaran presenta
el llibre 'L'escola:
espai en destrucció'

MOLLET DEL VALLÈS. Els grups municipals d’Ara Mollet ERC-MES i
Mollet en Comú han demanat la
celebració d'un ple extraordinari
per debatre sobre l'estat de la ciutat, un ple que recull el Reglament
Orgànic Municipal i que no es convoca a Mollet des del 2014. Els dos
grups municipals registraven la
petició de convocatòria d'aquest
Ple el passat 28 d'octubre després
que el mes de gener presentessin
un prec conjunt instant a l’equip
de govern, perquè el convoqués en
el període de temps més breu possible. "A dia d’avui aquest prec
malauradament encara no ha
estat atès", asseguren.
El Ple extraordinari sobre l’estat
de la ciutat, previst a l'article 47

del Reglament Orgànic Municipal
de l’Ajuntament de Mollet, té com
a objectiu debatre exclusivament
sobre els aspectes generals de la
situació de la ciutat, sigui en el seu
àmbit polític, econòmic o social.
Històricament, se celebrava als
voltants del dia 4 de novembre,
el Dia de la Ciutat, però des de
l'any 2014 no se n'ha celebrat cap.
"L’actual equip de govern no té
intenció de convocar aquest Ple
extraordinari per parlar sobre
el present i futur de Mollet i els
reptes que tenim com a ciutat
en els propers anys", indiquen
republicans i comuns. Així doncs,
els 10 regidors i regidores dels dos
grups, s'han acollit al dret de reclamar la convocatòria de ple – ho

pot fer una quarta part, almenys,
del nombre legal de membres de
la corporació– amb la voluntat de
poder tenir "un espai on tots els
grups del consistori, puguin reflexionar, exposar, contraposar
i valorar la situació actual de la
ciutat i els reptes de futur".
D’acord amb el ROM, l’Alcaldia ha
de convocar la sessió, que s’haurà
de celebrar no més enllà de quinze
dies hàbils des que ha estat sol·licitada. Si l’Alcaldia no convoqués
la sessió extraordinària dins del
termini indicat, o no la denegués
en cas de no donar-se els requisits
exigits, la sessió quedaria automàticament convocada per al desè dia
hàbil següent a la finalització del
termini indicat de quinze dies.

MOLLET. El Casal Popular El Tabaran acull aquest divendres (19 h)
la presentació del llibre L'escola:
espai en destrucció, del docent i
escriptor Xavier Diez. En el seu
llibre, l'autor reflexiona sobre el
present i el futur de l'ensenyament públic, un pilar del benestar
col·lectiu que, segons Diez, es troba en fase de destrucció.

El llibre sobre la
repressió 'Causa
General', al Casal
MOLLET. El Casal Cultural acollirà el
pròxim dimarts 15 de novembre la
presentació del llibre Causa general, de Jordi Panyella. Amb la seva
obra, l'autor fa un repàs a la repressió de l'Estat espanyol contra
el moviment per la independència
de Catalunya entre els anys 2009 i
2021. L'acte s'emmarca en el cicle
de tertúlies sobre actualitat política i repressió que organitzen Àvies
i Avis de Mollet del Vallès per la Llibertat i l'Assemblea.
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MUNICIPALS 2023 AIXÍ HO VA RATIFICAR DIMECRES L'ASSEMBLEA LOCAL SOCIALISTA, EN UNA SESSIÓ EN QUÈ JUZGADO VA ASSEGURAR QUE "HI HA CESC PER A ESTONA"
psc parets

Francesc Juzgado repetirà com
a candidat del PSC de Parets
PARETS. L’assemblea del PSC de Parets ha triat Francesc Juzgado com
a candidat del partit per als comicis
del 2023. La candidatura de Juzgado per encapçalar la llista socialista
ha estat l'única que s’ha presentat a
l’elecció i que va ser ratificada per
l’assemblea local, que dimecres
omplia la seu del PSC de Parets.

Durant la seva intervenció, el
candidat socialista va destacar el
seu "compromís i estima per Parets i pel projecte de ciutat que
tenim per al nostre poble els i les
socialistes". Juzgado va posar en
valor la feina feta pels socialistes
durant les darreres dècades a Parets del Vallès, "que fan del nostre

un poble referent en molts àmbits. Un lloc on la pràctica majoria de paretanes i paretans n'estan satisfets de viure-hi".
Juzgado va cloure recordant que
"tenim projecte de futur per fer
que Parets del Vallès continuï
avançant" i compta amb tothom
que vulgui "sumar en positiu".

ELS DOS PARTITS HAN ACORDAT PRESENTAR-S'HI PLEGATS, COMPLINT AMB L'ACORD NACIONAL
parets en comú podem

PARETS EN COMÚ PODEM Montserrat Utrera i Marc Pardina

Comuns liderarà la llista
de Parets En Comú Podem
PARETS. Parets en Comú i Podem
Parets han segellat aquesta tardor
l'acord per presentar-se de manera conjunta a les eleccions municipals, i ho faran amb la denominació de Parets en Comú Podem.
Segons explica en Marc Pardina,
responsable de política municipal
de Parets en Comú, s'ha arribat a
un acord "tant programàtic, com
de visió de futur i concepció d'un
nou Parets, com de llistes electorals". En aquest sentit, el principal
punt de l'acord indica que el cap

de llista serà un membre de Parets
en Comú, mentre que la resta de
la llista serà cremallera, alternant
persones de Podem i dels comuns.
El pacte nacional de les dues formacions polítiques els forçava a
haver d'entendre's. Amb tot, Montserrat Utrera, portaveu i responsable de feminisme de Podem Parets,
admet que el procés no ha estat
senzill: "Hi ha hagut dificultats,
perquè considerem que la marca Podem encara té molta força".
Ara per ara, els dos partits es tro-

ben realitzant processos interns per
confeccionar les seves pròpies llistes. De fet, Podem Parets ja ha escollit la seva candidata –que hauria de
ser la número 2 de la llista electoral–,
però han optat per no fer-ho públic
encara i anunciar-ho conjuntament
amb Parets en Comú quan aquests
finalitzin el seu procés de primàries.
Pel que fa als objectius de la coalició, volen "oferir una alternativa electoral útil i il·lusionant",
i al programa apostaran "per una
aliança estratègica unitària
de progrés, de transformació i
canvi, d’innovació permanent,
feminista, ecologista, municipalista i republicana".
Tots dos partits formaven part de
Sumem Esquerres a Parets, però en
van acabar sortint arran de la moció
de censura. Tanmateix, Montserrat
Utrera –actual portaveu de Podem
Parets–, puntualitza que el cercle
local de Podem s'havia desactivat
abans de la moció, perquè no es
complien els requisits exigits pel
partit: "Podem és assembleari,
aquest és un dels requisits perquè el cercle es mantingui actiu,
i des de la coalició de Sumem Esquerres a Parets, Podem Parets
va deixar de fer assemblees".

FRANCESC JUZGADO

Juzgado també va afegir que "hi
ha Cesc per a estona".
Francesc Juzgado va ser alcalde
durant l'últim any de l'anterior
mandat, suplint en Sergi Mingote,
i va presentar-se a les eleccions
del 2019 com a candidat. Tot i ser
la força més votada, el pacte entre
Ara Parets ERC, Sumem Esquerres
a Parets i Parets per la República
el va deixar fora de l'Alcaldia durant uns 19 mesos, fins que es va
produir la moció de censura, amb
l'actual pacte entre socialistes i Sumem Esquerres a Parets.

LES DIFERÈNCIES DE PES PODEN OBSTRUIR AQUEST POSSIBLE PACTE

Difícil encaix de
Comunistes amb ERC
PARETS. Comunistes Parets vol presentar-se a les municipals, però encara no avancen ni com ni amb qui.
Se cenyeixen a dir que volen formar "una candidatura àmplia"
per afrontar "un projecte seriós".
Una porta que ja sembla tancada és la de Parets en Comú Podem.
Malgrat que en Marc Pardina (de
Parets en Comú) admet que tenen
"bona sintonia" amb Comunistes
Parets i que hi tenen "projectes
molt similars", l'opció d'anar-hi
junts als comicis "es va descartar
perquè no ens podien oferir resposta en els temps marcats, ja
que tenen acords nacionals amb
altres forces polítiques".
El pacte referit és el de Comunistes amb ERC, malgrat que en cada
municipi poden decidir si tirar-lo
endavant o no. Per part d'Ara Parets
ERC, el portaveu Jordi Seguer explica que la seva formació ha tingut
"converses sobre el model de poble" amb Comunistes i que podrien
arribar a "acords i sinergies programàtiques", però a hores d'ara

"no s'ha concretat res". Amb tot,
l'exalcalde sí que confirma que els
cinc regidors actuals del partit "repetiran en posicions de sortida"
en les pròximes llistes electorals.
Davant d'això i amb la gran diferència de pes actual entre ambdues formacions, no serà senzill que
Comunistes trobi dins d'Ara Parets
ERC un espai amb visibilitat.

ARA PARETS ERC
RECULL PROPOSTES
n Ara Parets ERC organitzarà dissabte
(11 h) a Ca n'Oms una jornada per recollir propostes per al programa electoral.
El portaveu Jordi Seguer assegura que
en actes com aquests no només hi van
veïns vinculats amb la formació, sinó
que hi assisteix tota mena de persones,
"perquè la gent sap que la nostra veu
és efectiva a l'Ajuntament". En l'acte hi
participarà el molletà Oriol López, secretari de Coordinació Municipal.
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Una escletxa per a la reparació

Editorial

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

MONTSERRAT

Un any més, el Banc dels Aliments organitza el Gran Recapte d'Aliments,
una iniciativa que al Baix Vallès ajuda mensualment més de 2.000 persones
en situació vulnerable. Enguany torna la recollida física d'aliments després
de la pandèmia, però els responsables del Banc d'Aliments es mostren
preocupats pel descens de punts de recollida, arran que tres grans
superfícies han decidit enguany no facilitar un espai per a la recollida en els
seus establiments –tot i que és cert que permeten fer donacions en metàl·lic
a les caixes–. Aquesta decisió fa que les previsions de recollida d'aliments
pugui caure a la meitat del que es va aconseguir el 2019.
Els supermercats que ja no tindran les habituals capses i voluntaris per
gestionar les donacions seran Mercadona, Lidl –precisament, cadenes
líders de mercat– i Dia –en una situació no tan privilegiada–. Evidentment,
que cada negoci pot decidir com gestiona la seva implicació en la societat
que l'acull, però també és cert que el consumidor també pot optar per una
compra conscient, tenint en compte quin model afavoreix una societat més
solidària i sostenible.

Paraules a
l'epidermis

L'ART DE LA
MANIPULACIÓ

L'

afer de Dalmases ha sacsejat
l’escenari polític recent, i l’obra
representada pels actors segueix
els patrons habituals a què els
polítics ens tenen acostumats. Els periodistes han reconegut que les pressions no són
un fet aïllat, sembla que tot encaminat a
oferir imatges, m’atreviria a dir que “il·lusions òptiques” als possibles electors.
La crisi esclata amb interessos partidistes,
s’atribueix a una campanya de desprestigi
polític i potser ho és, en tot cas s’escapa al
meu enteniment, com se’ns escapen moltes
coses. Dalt de l’escenari, els actors juguen
els seus rols per fer-nos veure el que volen
que veiem i el desconcert de l’espectador és
cada vegada més gran, però ens saben distreure. En aquest cas se’ns distreu d’un tema
de fons al que no es fa tanta atenció que és el
de la manipulació i l’abús de poder. Sembla
que sobre aquest tema no interessa fer-ne
rebombori, potser perquè s’extralimita al
comportament d’una sola persona i forma
part d’un sistema.
L’abús de poder s’exerceix en diferents
àmbits i no de manera aïllada ni només en
política. No hauria de ser un tema social
d’especial rellevància?
Em fa pensar per exemple en l’abús de
poder especialment sobre les dones en di-

EULÀLIA RIPOLL
Psiquiatra
ferents àmbits que és encara un tema candent. Les nostres lleis persegueixen ara la
violència masclista, però no sempre és fàcil
de denunciar. Malgrat els avenços de la societat en aquest aspecte hi ha reminiscències de les quals ens costarà lliurar-nos. A
part de les situacions d’abús de poder, humiliacions, devaluacions, hi ha les mostres
subtils de masclisme de la vida quotidiana
que es troben arreu: en la comunicació, en

L'abús de poder s'exerceix en
diferents àmbits i no de manera
aïllada ni només en política. No
hauria de ser un tema social
d'especial rellevància?
les bromes i acudits, en les lletres d’algunes cançons, o en el fet de regalar estris de
cuina a les dones en les dates assenyalades,
entre molts d’altres. L’impacte de l’educació
rebuda és tan intens que a vegades són les
mateixes dones qui els toleren i perpetuen.
La detecció d’aquestes actituds i l’educació en el seu rebuig, per part de dones i
homes, hauria de ser fonamental, possiblement començant per l’entorn familiar i seguir cap enfora.
No ens distraguem doncs d’estar atents,
als abusos de poder, a la manipulació, com
a pràctica instaurada, a la que sovint es gira
la cara per no veure.

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

somparets.cat

somlallagosta.cat

TURA
Metgessa, exalcaldessa de
Mollet i exconsellera de la
Generalitat de Catalunya

É

s difícil, probablement impossible, fer un text legal que repari
patiments, vexacions, espolis,
tortures, assassinats, absències,
orfeneses, tristeses, pors i solituds patides
per les víctimes del cop d’estat del 18 de juliol de 1939 i la llarga dictadura imposada i
mantinguda per les armes, però això no ens
ha d’impedir considerar la llei 20/2022 de
Memòria Democràtica un avenç respecte a
la que s’havia aprovat l’any 2007.
Aquesta llei condemna explícitament el
cop d'estat i la posterior dictadura, declarant il·legal el règim amb els seus diferents
governs que van dictar totes les ordres de
persecució dels dissidents
Considera víctima a totes les persones,
amb independència de la seva nacionalitat
que van patir individualment o col·lectivament, danys físics, morals o psicològics,
danys patrimonials o vulneració dels seus
drets fonamentals.
S’incorpora, per primera vegada a la llei, els
nens i nenes que foren robats i adoptats sense
el consentiment explícit dels seus progenitors.
Crea un Fiscal de rang superior per a la investigació de les causes no aclarides i declara la il·legalitat i il·legitimitat dels tribunals,
jurats i altres òrgans disciplinaris penals o
administratius que a partir del cop d'estat
de 1936 van constituir-se per a imposar, per
motius polítics, ideològics, de consciència
o creença religiosa, condemnes o sancions
de caràcter personal o institucional, essent,
així nul·les per ser igualment il·legítimes les
seves resolucions.
Recull el necessari reconeixement i reparació d’aquelles víctimes que foren obligades a realitzar treballs forçats, establint com
a definició de forçat la declaració de l’OIT.
En els apartats de reconeixement i reparació integral per part de l’Estat incorpora
actuacions específiques que es refereixen
als béns espoliats durant el període que
compren des del 18 de juliol de 1936 fins a
l’aprovació de la Constitució l’any 1978.
Veurem si els arxius que es posen a disposició de la ciutadania contenen la informació
necessària per a obtenir les dades precises
per a formular les peticions de reparació que
cadascú consideri.
La llei menciona i classifica de manera
especial el Centre Documental de Memòria
Històrica de Salamanca i garanteix l’accessibilitat i difusió dels fons documentals i bi-

sommontornes.cat

bliogràfics, de manera especial tots els béns
inclosos en l’Arxiu General de la Guerra Civil.
No hi ha res que pugui reparar-nos dels éssers perduts, dels allunyats, dels empresonats,
de la seva absència en les nostres vides, però
totes aquestes qüestions no són menors, no ho
són pels que vam tenir familiars directes esclavitzats, però no ho són, tampoc, de manera collectiva en una població que va fer obra pública i
edificis religiosos amb una mà d’obra obligada,
calculant els “jornals de càstig” en funció de la
significació que havien tingut les famílies en
la defensa dels valors republicans o usant la
terminologia dels colpistes, manca d’adhesió
al Glorioso Alzamiento Nacional.
Tampoc ha de ser indiferent com a comunitat local l’estudi de la reclamació dels béns
que van canviar de titularitat arran de l’acció
de la “Comisión de Liquidación” que va prendre, entre altres moltes coses, la seu i els estris comunals del sindicat agrícola de Mollet.
Són reparacions col·lectives que només

Els descendents dels represaliats ja
fa anys que intentem la reparació
dels nostres avantpassats i sempre
ens sembla que la llei arriba tard
l’ajuntament, com a institució de govern local pot iniciar i intentar dotar-se de la legitimitat col·lectiva que aquestes reclamacions
necessiten.
Els descendents de represaliats ja fa anys
que intentem la reparació i rehabilitació dels
nostres avantpassats i sempre ens sembla
que les normes d’aquestes característiques
arriben tard. Però ara que ha arribat i que
el Govern de l’Estat en proclama la seva importància, podríem reprendre, a més a més
d’iniciar el que he mencionat, les reclamacions presentades l’any 1998-99 a la Direcció
General del Tresor, reclamant les quantitats
confiscades a l’Ajuntament de Mollet del Vallès durant la Guerra Civil, ja que els saldos
monetaris que formaven part de l’erari públic municipal, estaven i encara haurien d’estar (amb valor actualitzat) destinats a millores urbanes o serveis públics de la ciutat.
També resta pendent la documentació
requerida a l’alcaldia el dia 16 de febrer de
1939 per al ministre de Governació i que ja
fou sol·licitada l’any 2002.
Alguns poden pensar que és una engruna
petita si ho comparem amb la necessitat de
recuperar els cossos de qui encara no s’han
pogut enterrar dignament, i tindran raó.
Però un poble, com a comunitat, està més
preparat per a fer front al present si no deixa
cap injustícia per resoldre, cap fil del passat
per conèixer.
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Pensament lliure

JOAN SALA VILA

Per un servei de Rodalies digne!

Educador i promotor cultural

POESIA DEL POBLE, PEDAGOGIA DE CONVIVÈNCIA
araules del Papa Francesc en la
seva encíclica Fratelli tutti: "No fa
falta dir per què serveix el diàleg.
En tinc prou de pensar que seria
el món sense aquest diàleg pacient de tantes
persones generoses que han mantingut unides famílies i comunitats". La situació política de Catalunya, víctima d’un procés injust
és una resposta. I la resposta és creativa, un
poema històric de la germanor dels pobles.
Un poema escrit amb el llenguatge popular
de manifestacions festives, de pancartes del
dolor del cor amb llaços grocs d’amistat del
jardí de la natura arrencats dels carrers per
l’odi a la llibertat. Un poema rubricat amb
llàgrimes i recitat amb la joia de ser catalans.
La política espanyola no ha llegit la poesia catalana de l’amor del poble al seu país
i els esforços per esborrar aquesta poesia
del llibre de la història han estat estèrils
perquè la poesia de llibertat de Catalunya
en les presons i en l’exili cada dia que passa
té més lectors de casa i de fora. Dissortadament, encara hi ha persones que no els
hi agrada la poesia i l’esborren de la seva

P

vida. El Papa Francesc ens alliçona sobre
el comportament d’uns i altres. Diu en l’encíclica esmentada: "Quan els conflictes no
es resolen sinó que s’amaguen o s’enterren en el passat, hi ha silencis que poden
significar fer-se còmplices de greus errors

La política espanyola no ha llegit
la poesia catalana de l'amor del
poble al seu país i els esforços per
esborrar -la han estat estèrils
i pecats. Però la veritable reconciliació no
fuig del conflicte sinó que s’aconsegueix en
el conflicte, superant-lo a través del diàleg
i de la negociació transparent, sincera i pacient. La lluita entre diversos sectors, sempre que s’abstingui d’enemistats i d’odi
mutu, insensiblement es converteix en una
honesta discussió, fundada en l’amor i la
justícia". La poesia creativa és la paraula
de la llibertat dels pobles.

Bústia
Podemos exigeix respecte
He escoltat amb sorpresa i satisfacció les
recents declaracions de Pablo Iglesias a la
Uni de Tardor i a la Cadena SER. Amb sorpresa perquè la situació de l'esquerra que
ell descriu i critica el té a ell com a protagonista en primera persona. Amb satisfacció
perquè coincideix plenament amb el que
sentim i pensem molts afiliats a Podem i, en
el cas del nostre cercle de Mollet del Vallès,
de manera pràcticament unànime.
A Mollet del Vallès, l'esquerra a l'esquerra del PSC ha estat testimonial històricament des de ja fa molts anys; ens coneixem
bé. A les eleccions municipals de 2015, la
incorporació de Podem en coalició amb
els comunistes “de tota la vida” (es diguin
PSUC, IC, ICV, EUiA o En Comú), va portar
Canviem Mollet a igualar el PSC en nombre
de regidors; malgrat això no es va poder revertir l'Alcaldia per manca d'acord amb altres grups de dretes que van donar suport,
passivament, a la candidatura de Josep
Monrás. La coalició va patir fortes tensions
internes que posaven de manifest que la vella guàrdia comunista no acceptava aquests
nouvinguts i esdevenidors de Podem, i va
conduir finalment a la ruptura de la coalició, per falta de respecte a Podem.
Després de les eleccions municipals del
2019 es va posar de manifest una clara divergència d'estratègies. Mentre que Mollet
en Comú (els comunistes “de tota la vida”)
tenien una estratègia de “no a tot” i d'oposició frontal al govern del PSC, Podem Mollet
va apostar per donar suport al govern del
PSC, per influir en la seva política i obtenir
millores per als ciutadans i ciutadanes de

Mollet, que el mateix PSC no hagués introduït a la política municipal per si mateix, és
a dir, oposició des de dins per forçar millores a les polítiques en lloc d'una oposició
de rebequeria, des de fora. Una posició no
sempre còmoda, però possibilista.
I ens apropem al 2023 amb noves eleccions municipals. Des de la direcció de Podem
se'ns indica que ens hem d'apropar als Comuns per anar junts a les eleccions. Podem
Mollet està totalment d'acord amb aquesta
línia però, com manifesta el mateix Pablo
Iglesias, en les seves recents declaracions,
Podem exigeix respecte. Respecte que cal
materialitzar en un programa i unes llistes
elaborades conjuntament per ambdues formacions sense imposicions prèvies de cap
d'elles. En aquesta tessitura, Podem Mollet
ha efectuat dues propostes als Comuns, propostes que mai no han obtingut cap resposta
per part d'aquests. Silenci absolut. Evidentment, aquest camí ens portarà a la impossibilitat d'anar junts en una llista electoral a
les properes eleccions, presentant Podem el
seu propi cartell electoral. Si no volen dialogar ara, com seria possible un govern conjunt, amb les tensions que el govern comporta? Sí, ens agradaria anar conjuntament
a les eleccions. Però, de nou, Podem exigeix
respecte. No es pot permetre que alguns
pretenguin apropiar-se del patrimoni ideològic que va portar a crear Podem, com a
força sorgida del moviment del 15-M, ni dels
vots de Podem però deixant apartada la gent
de Podem, en la més absoluta irrellevància.
No es pot intentar humiliar qui es pretén tenir en el futur com a soci de govern.
LLUÍS BAYÓ / Membre de Podem Mollet
MOLLET DEL VALLÈS

TXUS

CARRASCO
CUP Mollet

ls trens de Rodalies són un dels
sistemes de transport més sostenibles a l’abast de la classe treballadora. Un servei que connecta el
territori i del qual la gran majoria de la gent
depenem per desplaçar-nos a la feina, als estudis o les obligacions personals. Els trens de
Rodalies no són un luxe. Són un servei públic
imprescindible.
El desastre de gestió dels trens de Rodalies
que anem patint des de fa anys a Catalunya
és una autèntica vergonya. Obliga a optar pel
vehicle privat i provoca més col·lapse i més
contaminació. No pot ser que agafar el tren
sigui una odissea diària i ens obliguin a anar
com a sardines, si tens la sort de poder pujar-hi. No pot ser que optar pel tren sigui una
pèrdua continuada d’hores d’espera, amb la
incertesa de no saber quan arribaràs.
El servei de rodalies de Catalunya és el
gran ignorat dels diferents governs espanyols que han preferit gastar-se els nostres
calés, sovint amb el suport de la Generalitat,
en promoure opcions elitistes i destructores
del territori que no serveixen a les classes
populars, com un tren d’alta voracitat, l’AVE,
en lloc de modernitzar els trens de tothom
que són els de rodalies.
Fa més de vint-i-cinc anys que no s’obre un
metre nou de via de Rodalies i les milionàries inversions que cíclicament ens prometen,
sempre abans de les eleccions, només queden en fum. Per exemple, dels 4.000 milions
del pla 2008-2015 d’inversions de Rodalies
només en van arribar 400, res per millorar
infraestructures, només per reparar alguna
estació.
Portem mesos amb incidències i problemes de funcionament. Ara a més s’han sumat

E

LA VINYETA de Manel Fontdevila

les derivades d’unes obres a Barcelona que
afecten prop de 80.000 persones usuàries
de les línies del Maresme (R1) i de Granollers-Girona (R2 nord i R11) que obliguen a
efectuar canvis de transport i allargar itineraris per arribar al teu destí. Són obres previstes de fa temps... de veritat no han tingut
temps de preveure les afectacions?
Serveis tan imprescindibles com el ferroviari s’han de gestionar des del territori. El
Govern Espanyol i la seva empresa gestora
ADIF, han donat ja prou mostres de la seva
ineptitud per gestionar unes Rodalies com
calen. La seva és una gestió colonial que maltracta dia a dia les classes populars. De què
serveixen les gratuïtats electoralistes si això
no funciona?

La política espanyola no ha llegit
la poesia catalana de l'amor del
poble al seu país i els esforços per
esborrar aquesta poesia de la
història han estat estèrils

És per això que des de la CUP, braç a braç
amb el col·lectiu de Gent x Mollet, mentre
Generalitat i Ajuntament s’ho miren, estem desplegant una campanya de denúncia
d’aquest maltractament que patim dia a dia.
Ja n’hi ha prou! Cal una reestructuració del
servei de Rodalies. Traspassar la seva gestió
amb els fons corresponents. Recuperar totes les inversions que se’ns han negat durant
dècades. Dotar el territori de noves línies i
millorar les existents i les seves freqüències.
Perquè hi tenim dret, volem servei de Rodalies digne!
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Maria Pérez, convocada amb la selecció absoluta

Sorteig de la Copa Catalunya

Maria Pérez podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. La
futbolista de Sant Fost ha estat convocada per primer cop amb el
combinat nacional després de la baixa de Maitane López. La jugadora
del Barça estarà amb la selecció als amistosos contra l'Argentina i el
Japó, que es jugaran dilluns i divendres a les 20 h a Melilla i a Sevilla.

La Copa Catalunya de futbol sala ha sortejat
les seves primeres rondes. Entre els equips
baixvallesans, destaca el derbi FS Unión
Llagostense - UFS Mollet, amb el guanyador
jugant contra l'FS Parets en la segona ronda.

PATINATGE ARTÍSTIC EL PATINADOR PARETÀ HA REPETIT AMB RÈCORD LA GESTA DE L'ANY PASSAT

LES BAIXVALLESANES FORMEN PART DEL QUARTET CLOVER
rfep

Pau Garcia es proclama de nou
campió del món amb rècord
històric de puntuació
raniero corbelletti

MÀXIMA PUNTUACIÓ Pau Garcia ha aconseguit un rècord de 289,04 punts
PARETS. Pau Garcia ha fet història
de nou. El patinador paretà ja va
aconseguir l'any passat la gesta
de proclamar-se campió del món
de patinatge artístic, i aquest cap
de setmana ha repetit als World

Skate Games d'Argentina. Garcia
ha assolit la primera plaça amb
289,04 punts, el rècord mundial
de la disciplina.
El paretà ja va començar destacant el dijous, quan es va posar

líder de la modalitat sènior lliure
gràcies al programa curt. Garcia va
obtenir 103,28 punts a la primera
fase, que ja era la màxima puntuació mai aconseguida a la primera
part de la competició. El patinador
de l'Skating Cunit va rematar la feina el divendres amb una altra gran
actuació al programa llarg, on va
aconseguir 185,76 punts i va assegurar tant l'or mundial com el
rècord històric.
El patinador paretà afirma que
està "molt content i feliç" amb
la gesta aconseguida perquè suposa que "tota la feina ha tingut
els seus resultats". Garcia reconeix que ha estat una temporada
complicada per a ell: "Vaig patir
una lesió que no sabríem si ens
permetria fer tota la temporada. Però al final he pogut estar a
Argentina". El de Parets també es
mostra satisfet perquè els dos programes "van anar molt bé, tant el
curt com el llarg".
D'aquesta manera, Pau Garcia
revalida el títol de campió del món
que ja va assolir l'any passat. De
moment, és l'únic patinador català
i espanyol en guanyar el títol mundial i ja en suma quatre: dos com
a júnior (2018 i 2019) i dos com a
sènior (2021 i 2022). s.casanovas

TERCERES DEL MÓN Les dues patinadores van pujar a l'últim calaix del podi

Ona Caminal i Aina
Martín, bronze mundial
MOLLET / PARETS. Les patinadores
Aina Martín, de Parets, i Ona Caminal, de Mollet, van aconseguir
un podi mundial als World Skate
Games, que s'estan celebrant a
l'Argentina. Martín i Caminal van
penjar-se la medalla de bronze a
la modalitat de quartets júnior de
patinatge artístic, dins de l'equip
Clover de l'ASPA Lliçà de Vall.
A la competició mundial, les
baixvallesanes van realitzar la

coreografia Clover, que els hi va
donar l'últim calaix del podi amb
11,500 punts.
El passat cap de setmana també va ser el torn per la paretana
Estel Martínez. La patinadora va
formar part del grup de xou gran
sènior del CPA Tona. L'equip osonenc va acabar en setena posició
amb la coreografia Typewrite, que
els hi va donar 119,600 punts, a 10
punts del podi.

Laia Martínez es penja la plata
a l'open internacional Interland Cup
MOLLET. La patinadora de Mollet Laia Martínez va aconseguir la segona
posició a la Interland Cup, una competició europea de patinatge artístic
disputada el passat dissabte a Gujan-Mestras (França). La molletana va
proclamar-se subcampiona de la modalitat lliure cadet en el seu primer
any a la categoria, amb una marca de 50,22 punts.
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ESPORTS

FUTBOL | Primera Catalana EL GRANOLLERS VA EMPATAR AL 89

HANDBOL | Lliga Catalana L'EQUIP NO ESTÀ ASOLLINT EL NIVELL I ÉS ÚLTIM AMB TRES PUNTS

XaVIer sOLaNas

Un inici de temporada
complicat per l'Handbol Parets
ch parets

PARETS. A l'Handbol Parets se li

FINS L'ÚLTIM MINUT El CF Parets tenia els tres punts fins als instants finals

Taules al derbi entre el
CF Parets i l'EC Granollers
EC GRANOLLERS
CF PARETS

2
2

PARETS. El CF Parets es va haver
de conformar amb un punt al derbi vallesà contra l'EC Granollers.
Els paretans anaven per davant
al marcador, quan un gol al minut
89 dels de Granollers els va deixar
amb l'empat final (2-2). El conjunt
de Parets suma tres empats consecutius i comencen a sortir dels

llocs de descens.
Aquest és el tercer empat consecutiu per al CF Parets, que a poc a
poc va sortint dels llocs de descens
i ja és tretzè amb cinc punts. La següent jornada no serà fàcil per als
paretans. Reben la UE Can Gibert,
un dels conjunts més en forma de
la lliga i que actualment ocupen
la segona plaça. El partit es jugarà
el diumenge a les 12 h al Josep Seguer.

està ennuegant la Lliga Catalana.
L'equip paretà ha tancat la primera volta de la primera fase amb una
victòria, un empat i cinc derrotes,
un balanç que el situa últim amb
tres punts. L'accés a la promoció
d'ascens està lluny i sembla que
els de Parets hauran de lluitar per
la permanència.
L'Handbol Parets va acabar la
primera volta el passat cap de
setmana a la pista del Gavà, on va
caure per només tres punts. L'entrenador, Josep Manel Herrero,
reconeix que el nivell és molt alt:
"Hem notat molt el canvi de categoria. Especialment en l'àmbit i de ritme de joc".

Una lliga massa curta
El problema d'aquest mal inici és
que el format "no deixa marge
d'error", ja que "la lliga és molt
curta, acaba al març", segons explica Herrero. A més, la lliga tindrà
més descensos aquest any. Tot

TOCA REMUNTAR Els de Parets necessiten una gran segona volta per somiar
això provoca que lluitar per la permanència per l'Handbol Parets sigui "molt difícil, sent realistes".
Malgrat la situació, Josep Manel Herrero creu que l'equip està
"jugant millor de mica en mica"
i que per aquest motiu no es planteja una revolució: "Fer grans

canvis seria una errada. Hem de
mantenir el nostre estil i el que
sabem jugar".
L'Handbol
Parets
visitarà
aquest dissabte l'únic equip al qual
ha guanyat, l'Espanyol. Els paretans buscaran repetir el triomf per
creure en la salvació. s.casanovas
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MOTOR | Raid IGNASI I LAIA POL HAN TORNAT D'UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA A LA PANDA RAID

FUTBOL

FUTBOL / FUTBOL SALA

"Va ser dur i acumulàvem
cansament, però els
moments ho compensen tot"

El documental
d'Alèxia Putellas
s'estrena el 30 de
novembre

Adolfo Fernández
i Alèxia Putellas,
nominats a la Gala
de les Estrelles

i.p.

prime video

Estrelles de la Federació Catalana
de Futbol (FCF) comptarà amb
doble presència baixvallesana. La
molletana Alèxia Putellas i el veí
de Sant Fost Adolfo Fernández estan nominats als premis a millors
jugadors de l'any. La gala se celebrarà a l'antiga fàbrica Damm de
Barcelona el 28 de novembre.

canvi de diners", detalla la filla.

Solidaritat entre participants

ENMIG DEL SÀHARA Pare i filla han recorregut el desert durant set dies
MOLLET. L'Ignasi i la Laia Pol han
tornat de la seva experiència al
Marroc amb la Panda Raid, la cursa per etapes no competitiva que
han realitzat durant una setmana
a bord d'un Seat Marbella. Els dos
molletans es mostren molt satisfets amb l'experiència viscuda, tot
i que reconeixen que van passar
moments complicats.

El pare, mecànic de professió,
explica que l'experiència ha estat
"molt variada" amb "dies durs i
també emotius". La Laia recorda
la quarta etapa com una de les més
dures perquè es van quedar encallats a la sorra. La solució per a ells
van ser els 'pirates del desert': "Són
gent d’allà que van passant per
la zona traient els participants a

Els dos relaten com durant el trajecte van fer pinya amb altres participants, especialment amb un
grup de persones de Ciudad Real i
de Canàries. "Anàvem set cotxes
junts cada dia i ens anàvem ajudant", explica l'Ignasi.
Pare i filla també recorden a la
població marroquina, que, majoritàriament, els va ajudar: "Van
ser molt amables i servicials",
però no va ser igual a Merzouga, on
"la gent tenia més mala llet. Ens
canviaven les referències i ens
tiraven pedres", reconeix l'Ignasi.

Una experiència recomanable
Els dos coincideixen a dir que repetirien l'aventura: "Vam dormir
poc i acumulàvem cansament,
però els moments ho compensen", afirma el pare. També recomanen l'experiència, sobretot a
"la gent amb esperit aventurer",
però adverteixen que "cal anar
preparat". sergi casanovas

ATLETISME | Cros ELS CLUBS BAIXVALLESANS VAN TENIR-HI UNA ÀMPLIA REPRESENTACIÓ

El Cros Escolar de Parets
reuneix més de 400 atletes
aj. parets

PARETS / BAIX VALLÈS. La 15a edició del Cros Escolar Comarcal de
Parets va reunir més de 400 participants a les pistes d'atletisme
el passat dissabte. Esportistes de
tota la comarca van participar a les
16 categories organitzades,passant per totes les franges d'edat.
Marc Tort, del CA Mollet, va ser
el guanyador de la categoria open
masculina, seguit de Sergio Moreno, del Triatló Montornès, i de
Cristian Plaza, company de Tort al
club molletà. En categoria femenina, van pujar al podi Ariadna Codis, del CA Granollers, Marta Mora,
del CA Canovelles, i Esther Montosa, de l'amfitrió CA Parets.
Els clubs baixvallesans van tenir-hi molts atletes competint. Per
part del club organitzador, el CA
Parets, van córrer 78 esportistes,
que es van endur un total de 10 po-

MOLLET / SANT FOST. La Gala de les

Alèxia Putellas opta al quart

ALEXIA LABOR OMNIA VINCIT
MOLLET. El documental Alexia Labor Omnia Vincit ja té data d'estrena, el 30 de novembre. La producció tracta sobre la vida de la
jugadora de Mollet, des dels seus
inicis fins al moment actual, on
és la millor jugadora del món i un
ídol per moltes nenes i joves futbolistes. El documental, dirigit per
la catalana Joanna Pardos, estarà
disponible a la plataforma Amazon Prime Video.
El títol del documental es tradueix com Alèxia, El treball dur ho
conquista tot, i té un total de tres
capítols. La producció compta amb
el testimoni i opinió de diverses
figures rellevants del futbol, tant
masculí com femení. La producció
també compta, òbviament, amb la
participació de Putellas i de diverses imatges gravades a Mollet i a
altres indrets del Baix Vallès.

La de Mollet recollirà el guardó
de màxima golejadora catalana,
aconseguit pels 18 gols que la futbolista va marcar a la lliga de la
temporada passada. Putellas també està a millor jugadora catalana
de futbol de l'any, juntament amb
Aitana Bonmatí i Ona Batlle. La futbolista de Mollet és la màxima triomfadora d'aquest guardó, ja que
compta amb tres al seu palmarès,
els de 2015, 2017 i 2021.

Adolfo, a pel de futbol sala
Per la seva part, Adolfo Fernández
ha estat nominat a millor jugador
de futbol sala, un premi que lluitarà amb Dídac Plana i David Álvarez. El premi tampoc és desconegut pel pívot del Barça, que ja el va
guanyar l'any passat. Aquest cop el
veí de Sant Fost compta amb encara més arguments per guanyar-lo,
ja que ha estat una peça clau pel
Barça del triplet, que va aconseguir Lliga, Copa, Champions i també la Supercopa espanyola la temporada passada.

ENTITATS GRAN NOMBRE D'INSCRITS PEL DINAR DE DIUMENGE

Ple al Mercat Vell pel
50è aniversari de la
Penya Barcelonista

DE TOTES LES EDATS Més de 400 atletes van omplir les pistes paretanes
dis. El CA Mollet va ser el més exitós
amb 13 podis entre els seus 64 participants i el Triatló Sant Gervasi va
tenir 10 atletes. Finalment, el CA

Montornès va comptar amb 24 esportistes i un podi, mentre que el
Club Triatló va sumar 4 podis amb
els seus 10 atletes.

MOLLET. La Penya Barcelonista de
Mollet celebra el seu 50è aniversari aquest diumenge amb un dinar
al Mercat Vell. La voluntat de l'entitat era reunir el màxim de gent
propera a l'entitat i ho han aconseguit, omplint les 250 places oferides ràpidament.
La celebració es basarà en un dinar amb els membres de l'entitat,
gent d'altres penyes blaugranes i
representants del FC Barcelona.
La jornada començarà a les 14 h
amb alguns actes d'homenatge a la

penya molletana.
La Penya espera omplir el Mercat Vell: "Vam oferir 250 places i s'ha apuntat moltíssima
gent", afirma Joan Ros, membre
de la comissió del cinquantenari. D'altra banda, Santi Sánchez,
president de l'entitat, explica que
els hi ha "faltat temps" per organitzar més activitats pels 50 anys.
Malgrat això, espera poder celebrar-ho "amb molta gent, moltes penyes i personalitats del
Barça".
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CULTURA

Cinefòrum sobre 'Nosferatu' a la biblioteca

Castanyada al barri de Lourdes

Aquest divendres (18.30 h) es projectarà el �ilm Nosferatu, de
F.W. Murnau. Es tracta de la primera pel·lícula relacionada amb
la novel·la Dràcula, de Bram Stoker, i que enguany celebra el seu
centenari. El cinefòrum serà a la Biblioteca Can Mulà - Jordi Solé
Tura i està coorganitzada amb el Grup d'Activitats Culturals (GAC).

Dissabte tindrà lloc una nova edició de la
castanyada del barri de Lourdes, a càrrec de
l'Associació de Veïns. Engegarà a les 16 h, la
celebració serà a la pista coberta del parc de
Rafael Alberti i es repartiran castanyes i vi bo.

CINEMA ELS CURTMETRATGES ‘NADIA’, D'ANNA MORAGRIEGA, I ‘HARTA’, DE NÚRIA DUNJÓ, SÓN DOS DELS ONZE QUE HAN PASSAT EL PRIMER CRIBRATGE DEL FESTIVAL

Dues cineastes paretanes,
preseleccionades als Premis Gaudí
ARXIU

ARXIU

PARETS. La productora de cinema

Anna Moragriega i la guionista
Núria Dunjó —totes dues paretanes— han estat preseleccionades
per a la 15a edició dels Premis
Gaudí. D'entre els 61 curtmetratges inscrits, l'Acadèmia del Cinema Català n'ha seleccionat 11, dos
dels quals són els de les paretanes.
La productora de cinema Anna
Moragriega, candidata amb el
curtmetratge Nadia amb el qual
ha fet un recorregut bastant gran
per festivals d'arreu, apunta: “Esperem tenir molta sort, però de

MÚSICA

Concert de la
cantautora Mireia
Fowler al Lledoner
MOLLET.

La cantautora Mireia
Fowler actuarà aquest divendres
(19 h) al Lledoner, en un concert
emmarcat en el programa Arts i
Escena. Fowler, graduada en art
dramàtic en l'especialitat de teatre musical a Eòlia ESAD, decideix
traçar el seu propi camí pel món
de la música amb la creació de la
seva banda. El seu característic estil beu de les influències de Judit i
Meritxell Nedderman, Dodie o Jacob Collier, entre altres.

ANNA MORAGRIEGA

NÚRIA DUNJÓ

moment estem molt contentes
d’haver arribat fins aquí”.
La guionista Núria Dunjó —que
també està preseleccionada per
als Goya amb el mateix curt, Harta— destaca que tenen “molta
il·lusió i molta esperança” i malgrat que fins al 15 de desembre
no sabran si seran finalistes dels
Gaudí, “arribar fins aquí ja ens fa
felices”.
L’Acadèmia del Cinema Català
va arrencar divendres la primera
ronda de votacions de la quinzena
edició dels Premis Gaudí i romanJOSEP PONSÀ

Banjos a escena
i jams espontànies, al
21è festival Al Ras
El Mercat Vell de Mollet es va omplir
dissabte per gaudir de l'acte principal
de la 21a edició de l'Al Ras Bluegrass
& Old Time Festival, i que va comptar
amb "molt bona assistència de públic",
segons valora l'organització. Uns tres
centenars de persones s'hi van apropar
per gaudir de les actuacions de les
bandes convidades, i tampoc no van ser
pocs els assistents que hi duien el seu
instrument per muntar jams espontànies
durant les pauses o a l'exterior del
Mercat, precisament un dels factors més
destacats de l'esdeveniment.

drà oberta fins al 2 de desembre.
En total onze curtmetratges competiran enguany per una de les
estatuetes per la Gala del cinema
català, que se celebrarà el 22 de
gener de 2023.

PROJECCIONS A
CAN RAJOLER
■ Coincidint amb aquestes preseleccions als Gaudí, Parets per la República
ha programat les projeccions dels dos
curtmetratges de les cineastes paretanes. Serà el 2 de desembre a les 19 h, a
Can Rajoler, i en acabar els visionats de
Nadia i Harta hi haurà un col·loqui amb
la productora Anna Moragriega Farrés
i la directora Núria Dunjó López, que
compartiran amb els assistents les seves
vivències al món del setè art.

Conte musical,
a Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES. El
bibliobús La Mola –de la Diputació de Barcelona– oferirà aquest
divendres a la tarda un conte musical a Santa Maria de Martorelles.
Serà al parc de la Torrentera
a partir de les 17 h, amb un xou
que porta el nom d'Explica'm una
tardor. En Moi Aznar, fundador,
director i actor de la companyia
Jomeloguisjomelo.com, explicarà
els contes Maria Castanya la Castanyera, Les monedes del Follet i el
conte de bruixes La potinga Verda,
amb cançons interpretades amb
guitarra.
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ARTS ESCÈNIQUES HUMOR I REFLEXIONS SOBRE EL PAPER DE LES DONES A LA CIÈNCIA, A LA SALA BASART DE LA COOPERATIVA I A CAN RAJOLER, RESPECTIVAMENT

David Fernández i 'Valentina Quàntica'
les propostes teatrals del cap de setmana
MPC MANAGEMENT

PARETS. Els escenaris paretans
acostumen a omplir-se d'arts escèniques de primera línia els caps
de setmana, tal com passarà en
aquesta ocasió.
L'actor i humorista David
Fernández –que ha representat a
personatges tan reconeguts com
l'esperpèntic Chikilicuatre o el Gilipollas– portarà el seu espectacle
No estoy bien a la Sala Basart de la
Cooperativa, en el qual les rialles
estan assegurades. Fernández ja
avisa d'entrada que no està bé,
perquè per fer l'humor tan boig
i divertit que practica no es pot
estar molt bé del cap. En aquest
xou, el David s'amaga darrere d'un
personatge que no vol desvetllar, l'únic que garanteix és que la

proposta està feta perquè tothom
rigui molt. "Perquè, com va dir
Aristòtil, 'l'humor és a la vida el
mateix que l'ou a la truita. Sense ou no hi ha truita, sense humor no hi ha vida'. La frase no és
d'Aristòtil, esclar, però el David
ja ens havia avisat: no està bé".
Així es presenta el No estoy bien
de David Fernández, que es podrà
gaudir dissabte a les 22.30 h.
L'endemà serà el torn per a la
companyia Anna Roca amb Valentina Quàntica, una obra programada per Rialles, interpretada
per Anna Aumatell i Raúl Martínez
i que parlarà d'empoderament
femení, de ciència en directe i
d'emergència climàtica. Per què
hi ha tan poques científiques reco-

Premis internacionals per a La Tramolla

SÍLVIA POCH

'VALENTINA QUÀNTICA' Anna Aumatell i Raúl Martínez, de la companyia Anna Roca

DAVID FERNÁNDEZ

negudes?, es qüestionaran al llarg
d'aquest espectacle que es podrà
gaudir a les 18 h a Can Rajoler.
Per últim, cal destacar, a més,

POPULAR

ART HAN ESTAT AL MUSEU, ALS CARRERS I AL DIARI SOM

24a caminada
Petjada Gallecs

Postals sense context

que dissabte també hi haurà el
concert de Miss Raisa a Can Rajoler a partir de les 19 h, emmarcat
en el programa Prou d'hòsties.

O.M.

PARETS. Aquest diumenge a partir de les 8.30 h tindrà lloc la caminada popular conjunta Petjada
Gallecs. Es tracta de la 24a edició
d'aquest esdeveniment organitzat per la Penya Blaugrana Parets
i que compta amb la col·laboració
de l'Agrupament Escoltes i Guies
Sant Jaume de Parets. La sortida
serà al local de la Penya Blaugrana
(avinguda Lluís Companys, 25) i
el recorregut tindrà una distància
de 13,6 quilòmetres. El preu de la
inscripció és de 8 euros i en acabar
hi haurà botifarrada i obsequis per
als participants.

La Petita Companyia de La Tramolla va pujar al podi en les dues competicions en
què participaven de la final europea del concurs CND celebrada a Bèlgica fa dos
caps de setmana: la coreografia grupal de dansa contemporània va endur-se el
tercer premi i el solo de ballet clàssic de Marta Troyano, el Segon Premi. El darrer
cap de setmana, una nova representació de La Tramolla també va participar a les
finals del mateix concurs, en aquest cas celebrat a Luxemburg. FOTO: LA TRAMOLLA

EL TEMPS
DIVENDRES 11

DISSABTE 12

DIUMENGE 13

per

Felip Comas

Divendres amb domini del
sol, alguns núvols a primera i darrera hora, i amb
vent d'entre llevant i gregal. La temperatura pujarà
un xic.
Matí amb cel serè i algunes boires. A partir de
mitja tarda, augment de
la nuvolositat pel NE,
sense més conseqüències.
Temperatures sense canvis.
Molts núvols, de tipus alt
i mitja principalment, que
circularan tot el dia des
de el NE. La temperatura
baixarà lleugerament.

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, 3

23ºC

13ºC

19ºC

-

26 km/h W

DIVENDRES, 4

21ºC

12ºC

17ºC

-

39 km/h W

DISSABTE, 5

21ºC

9ºC

15ºC

-

26 km/h SE

DIUMENGE, 6

23ºC

6ºC

17ºC

-

23 km/h SW

DILLUNS, 7

22ºC

8ºC

17ºC

-

19 km/h SW

DIMARTS, 8

23ºC

10ºC

19ºC

-

21 km/h SSW

DIMECRES, 9

23ºC

12ºC

20ºC

-

26 km/h W

OSCAR MOYA Col·locant la lona al costat de l'escultura de l'Arlequí
MOLLET. Diumenge finalitzava l'exposició itinerant Història de les
mans, que a Mollet ha comptat amb
una intervenció del paretà Oscar
Moya Villanueva –Connotacions–.
El veïnat de Mollet hi ha participat de forma anònima escrivint en
unes postals verdes a mà un missatge que haguessin enviat per WhatsApp –incloent-hi les emoticones– i
que fos important per a l'emissor.
Si el dia de la inauguració de l'exposició ja n'hi havia una setantena, al
llarg d'aquests dos mesos, la xifra
s'ha ampliat fins a unes 130, omplint així tota la sala del Museu Abelló –soterrani–. Més enllà d'exposar
aquests missatges descontextualitzats a l'espai museístic, l'objectiu
era que la ciutadania s'anés trobant
diversos d'aquests missatges al
municipi i en llocs que estan destinats a la publicitat.

D'aquesta manera, l'Oscar Moya
ha penjat lones amb els missatges
de WhatsApp en espais ben reconeguts de Mollet –com La Marineta, L'Arlequí, la plaça de l'Artesania durant la Fira d'Artesans,
entre d'altres–. Al mateix temps, el
diari SomMollet i la revista Mollet
a Mà hi han col·laborat incloent-hi
alguns d'aquests escrits en espais
que es destinen a publicitat.
L'autor volia "crear un espai
perquè les persones tornin a
pensar en missatges que han enviat i, alhora, en el que comporta
el procés d'escriptura manual".
Moya considera que cada postal
"dona molta informació de la
persona, per la seva cal·ligrafia"
i creu que "el fet d'estar escrites
manualment genera inquietud;
si estiguessin a ordinador, no arribarien de la mateixa forma".
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ART LA MOLLETANA EXPOSA 'DISTOPIA' A LA MARINETA, UNA MOSTRA DE COLLAGES BEN ACOLORITS

LITERATURA L'ÀLEX NOVIALS PRESENTAVA L'OBRA A L'ABACUS

Anna Bannana, pintant de
colors cridaners un futur gris

'Tutankamon, un llibre fet
per un fanàtic d'Egipte
abacus
s.c.r.

MOLLET. La molletana Anna Bannana inaugurava divendres a La
Marineta la seva exposició Distopia, que es podrà gaudir fins al
17 de desembre, i que mostra un
cosmos surrealista i visceral, amb
personatges lletjos i descurats
que viuen en un escenari hortera i
profundament acolorit, tot plegat
fet a partir del collage. A la seva
distopia, l'Anna fantasieja amb la
infrabellesa de l'ésser humà i amb
sàtires que mostren el mal esdevenir d'una societat adormida.
"Distopia és el meu univers fictici, tots els pensaments, totes les
paranoies que tinc les he intentat
transmetre aquí", explica l'artista,
qui ha volgut transformar un futur
que considera que serà gris en un
món ple de colors cridaners. Precisament, els colors són l'element
principal de les obres. L'Anna juga
amb tres o, com a màxim, quatre colors i composa els personatge "segons el que em transmet aquella
energia de colors".
Però juga amb els colors fins al
punt d'unir-ne alguns que sembla
impossible que puguin encaixar.

A LA MARINETA L'Anna Bannana davant d'una de les seves obres
ÀLEX NOVIALS AMB EL LLIBRE
La col·lecció de collage exposada la va engegar el 2020, quan
va agafar la Covid, i "la paranoia
del moment", li va fer començar a
plantejar-se el futur, a pensar més
enllà de la vida que tenia.
De fet, cal destacar, que al seu
perfil d'Instagram (@anna.bannanass) ha anat penjant algunes
de les obres, acompanyades d'una
història fictícia per a cada personatge creat. "M'agradaria fer un
llibre amb totes les històries",
desvetlla la molletana.

LEONOR SS A ESCENA
Més enllà de la mostra d'art, aquest divendres (20 h) també actuarà a La Marineta
amb la seva banda punk-rock mongoloide
Leonor SS, i com a tret diferencial ho faran
en acústic. "Ja només per això s'ha de venir a veure", diu l'Anna Bannana, qui forma
el grup conjuntament amb l'Skip O'neil i el
Guixu. Tots tres portaran a escena les seves lletres irreverents i provocadores.

POPULAR DESPRÉS D'UNA CAIGUDA, MANYACS NO VA PODER COMPTAR AMB L'ENXANETA

Optimisme
malgrat una Diada
sense enxaneta
silvia ferran / aj. parets

MANYACS Els paretans amb un dels pilars de la jornada de diumenge

PARETS. La colla castellera els Manyacs de Parets va celebrar diumenge la seva setena Diada, amb
la participació de l'entitat local i de
les colles convidades de Mollet del
Vallès i de Sant Feliu de Llobregat.
Els paretans van fer un pilar de 4
d'entrada i un de sortida, així com
un intent de 4 de 6 i un 3 de 6. Els morats no van poder carregar cap dels
dos castells, ja que no disposaven
d'enxaneta. La setmana anterior,
amb motiu dels actes de la Diada
dels seus padrins molletans, Manyacs va patir una caiguda en l'actuació de vigília. Tenint en compte
que era massa recent, per a la diada
paretana els hi va faltar la peça que
completaria els castells carregats.
Tanmateix, el president de l'entitat, Jordi Domènech, sí que es
mostra optimista, perquè després
de dos anys sense diada, enguany
han "recuperat camises noves i
hi han tornat persones de feia
temps". "Han estat uns anys
molt durs i hi ha colles de 6 passant-ho magres", hi afegeix.
Pel que fa als molletans, els de
verd claret van descarregar un pilar de 4, un 3 de 7, un 5 de 6, un 4
de 6 i dos pilars de 4 per cloure.

MOLLET. L'Àlex Novials, director de
la revista Petit Sàpiens, presentava
dissabte el seu llibre Tutankamon:
el nen faraó i el descobriment de la
seva tomba a Abacus Mollet.
Es tracta d'un encàrrec que
l'editorial Mosquito Books li va fer
a Novials, i aquest –veí de Caldes
de Montbui– hi va sintonitzar ràpidament. L'autor assegura que és
"fanàtic d'Egipte des de petit" i,
de fet, a l'institut ja va fer el seu tre-

ball de recerca sobre Egipte. Amb
aquesta publicació, per tant, considera que ha "tancat un cercle".
L'obra ha sortit coincidint amb el
centenari del descobriment de la
tomba de Tutankamon i Novials
destaca que els lectors es toparan
amb una tasca gràfica i de recerca "espectacular". Pel que fa al
contingut, el llibre relata "la descoberta de la tomba i el poc que
sabem del faraó històric" i també dona a conèixer "la civilització
de l'antic Egipte".
Si bé el llibre pot atraure persones de totes les edats, el públic
principal al qual s'hi adreça és
l'alumnat de primària, un fet que
encaixa molt, precisament, amb el
públic del Petit Sàpiens.

Actes del cap de setmana
Abacus Mollet organitza altres
activitats aquests dies: divendres
a les 19 h la presentació del llibre
Tierra de nieve y fuego, de Brenna
Watson; dissabte a les 11.30 h un
taller d'escacs amb Fide Jorge Ramírez, autor del llibre Los secretos
del ajedrez; i a les 18 h el contacontes Què passa, carbassa?.

Un recull de
poemes de Santi
Borrell, a L'Illa

Esther Ventura
presenta 'Cuatro
reinas' a Parets

MOLLET. La Llibreria L'Illa organit-

PARETS. L'escriptora molletana
Esther Ventura presentarà l'1
de desembre el seu llibre Cuatro
reinas a la biblioteca Can Rajoler.
L'acte arrencarà a les 18.30 h. La
novel·la té un toc d'espiritisme i
de reminiscència cap al tarot i està
protagonitzada per quatre reines:
una senyora gran que havia estat
actriu; una dona que li fa les feines
de casa a la primera; una periodista que escriu les memòries de
l'exactriu; i una jova que vol ser actriu de musical i s'instal·la a viure
amb la dona gran.

zarà dijous 17 a les 19 h la presentació del llibre Poemes. 1997-2010,
del poeta vilafranquí Santi Borrell.
Es tracta d'una selecció i una revisió de poemes, inèdits i publicats,
escrits al llarg de catorze anys; és
una obra sumatòria de sis llibres
que incorpora una revisió definitiva dels dos primers llibres que ha
publicat –Els dies a les mans i Fragments d’una pedra–. L'acte serà
conduït per l'humanitòleg i gestor
cultural –i exregidor de Mollet–
Oriol Fort.

ES PRESENTARÀ LA NOVEL·LA AL CENTRO CULTURAL ARAGONÉS

'La vida de Eva', dissabte
MOLLET. El Centro Cultural Recreativo Aragonés de Mollet del Vallès
acollirà aquest dissabte a partir de
les 19 h la presentació del llibre
La vida de Eva: ¿Me ayudas a construir su historia?, escrit per Beatriz
Fernández. Es tracta d'una no-

vel·la que barreja amor, filosofia i
reflexions de la vida. L'acte se celebrarà al bar-restaurant de l'entitat i els assistents podran gaudir
de tapes gratis amb cada beguda
i d'un esdeveniment carregat de
sorpreses.
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