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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
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Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
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Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
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Psiquiatria
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Traumatologia
Urologia

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling
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CERTIFICATS
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BAIX VALLÈS. Els municipis de la 
Llagosta i Mollet del Vallès col·la-
boraran amb els de Santa Perpè-
tua de Mogoda, Montcada i Ripo-
llet per abordar els episodis de 
males olors que afecten aquests 
municipis limítrofs i dels quals es 
desconeix l'origen.

Els Ajuntaments d'aquestes po-blacions es reuniran a �inals de 
la setmana que ve per trobar so-
lucions a un problema recurrent 
i que els veïns perceben sobre-
tot durant les "èpoques d'estiu, 

quan les �inestres dels habitat-
ges estan obertes", segons les 
declaracions a aquest diari de l'al-
calde de la Llagosta, Óscar Sierra.

La trobada ve precedida per 
l'episodi de males olors que van 
viure les poblacions de Mollet, 
Santa Perpètua i la Llagosta a 
principis del mes d'agost. En con-
cret, la pudor es detectava entre 
l'1 h i les 7 h del matí, sent espe-
cialment intensa entre les 3 h i les 
4 h de la matinada. 

Una fortor que després d'aquest 
episodi que va durar gairebé una 
setmana i ha estat dels més llargs 
que ha viscut el municipi de la Lla-
gosta, hauria desaparegut gairebé 

i "només s'ha detectat de forma 
residual algun altre dia", segons 
l'alcalde llagostenc.

Inici d'un estudi amb l'UPC
Per altra banda, amb l'objectiu de 
conèixer d'on provenen les pu-
dors i si aquestes males olors són 
nocives per a la salut dels veïns i 
veïnes, l'Ajuntament de la Llagos-
ta encarregarà a la Universitat 
Politècnica de Catalunya un estudi 
sobre la qualitat de l'aire del mu-
nicipi. El consistori té prevista una 
reunió amb els responsables de 
l'estudi el pròxim 19 de setembre. 
"Els veïns estan angoixats, i tot i 

que no tenim competències di-
rectes sobre la qualitat de l'aire 
del municipi, volem que la po-
blació estigui tranquil·la i sàpi-
ga què està respirant", detallava 
Sierra qui indicava que la intenció 
de l'Ajuntament és fer l'estudi més 
"exhaustiu" que tinguin. 

I és que amb l'episodi de males 
olors del mes d'agost, l'Ajunta-
ment va rebre una vuitantena de 
queixes de residents al municipi a 
través de la pàgina que havia habi-
litat al web municipal per aquesta 
qüestió.

Sinergies per 
combatre les 
males olors al 
Baix Vallès
Els ajuntaments de Mollet i la Llagosta es 

reuniran la setmana vinent per trobar una 

solució conjunta als episodis de pudors

L'estudi, del qual també volen 
fer extensiva la seva participació 
als altres municipis que seran pre-
sents en la reunió de la setmana 
vinent –a excepció de Ripollet que 
ja n'ha dut a terme un amb la ma-
teixa universitat–, avaluarà durant 
un any sencer l'aire de la Llagosta. 
En concret, a banda de col·locar 
mesuradors a diferents indrets 
del municipi i a les cases d'alguns 
veïns, també es faran qüestionaris 
a la població que ajudin a concre-
tar els components i d'on prove-
nen les males olors✎ ANNA MIR 

Vallromanes
ÉS EL MUNICIPI AMB LA RENDA MÉS 
ALTA PER CÀPITA DE LA COMARCA,
amb 25.300 euros per habitant -un 

52% per sobre de la mitjana de Cata-

lunya-. Mentre que Canovelles, él la 

localitat del Vallès Oriental amb una 

renda familiar disponible bruta més 

baixa, 14.500 €.

■ Membres del grup Mollet Respira i Baix Vallès, integrat per diferents col·lectius 
com la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès i Mollet Pedala, van 
lliurar dimecres al president del Govern català, Pere Aragonès, durant la visita que 
va fer a Mollet amb motiu de l'entrega de les Medalles d'or de la Generalitat, una 
carta reivindicativa sobre la contaminació i les males olors al Baix Vallès.  Per aquest 
grup és "imprescindible identificar d’on provenen aquestes pudors i que es faci 

un estudi exhaustiu per determinar el nivell de partícules contaminants que 

contenen". També demanen que Mollet prengui mesures com ara convertir carrers 
en zones de vianants, fer súperilles i crear un sistema de bicis compartides.

MOLLET RESPIRA LLIURA UNA CARTA SOBRE 
LES PUDORS AL PRESIDENT PERE ARAGONÈS
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25 años instalando y reparando puertas

  Reparación e instalación de cerraduras

  Bombillos antibumping, antirotura de alta seguridad

  Servicio de emergencia 24 horas a domicilio

  Asistencia técnica multimarca

CERRAJERÍA PROFESIONAL 

A DOMICILIO 

24 H
LLÁMANOS AHORA

             93 243 37 70 
             665 85 24 11

     CALIDAD 
EL MEJOR PRECIO
PROFESIONALES

     RAPIDEZ 

Cerrajería JJ

  Consultas          665 85 24 11

Deu anys de la Pedra Serrada, 
"una institució de referència"

PARETS.  La Residència i Centre de 

Dia Pedra Serrada de Parets del 

Vallès celebrava el juliol el seu 

desè aniversari en un acte on no 

hi va faltar el concert de l'escola 

de música Maria Grever, que els 

ha acompanyat des dels inicis, 

així com les intervencions de re-

presentants de la Fundació Sani-

tària Mollet, dels treballadors i de 

l'Ajuntament, entre d'altres.

En aquesta dècada de vida, la 

Fundació Sanitària Mollet, qui ges-

tiona la Pedra Serrada, ha apostat 

per implementar-hi progressiva-

ment serveis i projectes que siguin 

beneficiosos per als usuaris, al-

guns de ben habituals i d'altres de 

més alternatius, com són la unitat 

de psicogeriatria, un centre lliure 

de contencions, la fisioteràpia i 

el gimnàs adaptat així com noves 

teràpies com la musicoteràpia, la 

nova sala multisensorial, el pro-

jecte Evoca de realitat virtual, la 

teràpia assistida amb animals o els 

tallers de manualitats.

L'objectiu de tot plegat ha estat 

i continua sent "convertir la re-

sidència en una verdadera llar 

per a les persones que hi viuen".

A banda d'aquestes accions, 

l'FSM també destaca que en 

aquests 10 anys "s'ha anat millo-

rant l'equipament i els espais de 

la mà de l'Ajuntament de Parets, 

amb l’objectiu de disposar d'un 

entorn agradable, lluminós i 

ampli". La institució sanitària 

també valora la tasca que han re-

alitzat per esdevenir "una insti-

GENT GRAN  L'FSM DESTACA LA IMPLEMENTACIÓ DE TOT UN SEGUIT DE NOUS SERVEIS EN AQUESTA PRIMERA DÈCADA DE VIDA

CELEBRACIÓ  Usuaris de la Pedra Serrada, durant l'acte de commemoració de la primera dècada de la residència

FSM

Acord amb SagalésTala controlada del cedre de la plaça de la Salut
El ple del juliol va renovar el 

conveni amb l'empresa Sagalés SA 

per a la millora dels serveis regulars 

de transport públic per carretera a 

Parets per a l'exercici 2022.

El servei de verd urbà de l'Ajuntament de Parets va portar a terme a �inals 
d'agost la tala controlada del cedre de la plaça de la Salut. L'arbre estava 

totalment sec, sense composició foliar viva i amb branques importants seques i �issurades, fet que comportava un risc de la ruptura de branques importants o 
la caiguda de l'arbre. A l'hivern s'hi plantarà un nou exemplar per substituir-lo.

SOCIETAT

tució de referència en el model 

d’atenció integral adaptat a les 

necessitats i als desitjos de cada 

persona".

Aprenentatges pandèmics
Una de les darreres obres que s'hi 

han hagut de fer ha estat la secto-

rització de la residència i el centre, 

per evitar contactes entre usuaris 

dels dos serveis en el context co-

vidià. Amb tot, més enllà d'aquella 

casuística puntual, l'FSM assenya-

la que en continuen traient profit 

de les obres que hi van fer. "La 

pandèmia ens ha ensenyat els 

beneficis de disposar d’espais 

diferenciats: ens dona més flexi-

bilitat i l'oportunitat d’adaptar 

millor el programa d’activitats 

segons necessitats d’atenció".  

100
SÓN ELS USUARIS AMB QUÈ COMPTA 
ACTUALMENT LA PEDRA SERRADA.
Concretament 60 són de la residència 
i 40 del centre de dia. Cal destacar 
que hi ha 12 i 8 places privades, 
respectivament, en aquests serveis. 
Pel que fa a la xifra d'usuaris, la seva 
ampliació és una voluntat del govern 
del PSC i Sumem Esquerres a Parets: es 
van comprometre a ampliar el centre 
de dia amb 20 places més, com així 
ho recull el Pla d'Actuació Municipal 
2021-23. Tanmateix, el consistori no 
ha confi rmat a aquest mitjà si treballen 
per fer realitat  aquest punt de l'acord 
abans del fi nal del mandat. 

EQUIPAMENTS

S'adjudiquen les 
obres de l'institut 
escola per 2 
milions d'euros
PARETS. Després de diversos mesos 

des que va acabar el procés per pre-

sentar-ne les sol·licituds, finalment 

al juliol l'Ajuntament de Parets va 

formalitzar l'adjudicació del futur 

institut escola. L'empresa adju-

dicatària és Construcciones Deco 

SA, que haurà de fer-se'n càrrec de 

la redacció del projecte bàsic, del 

projecte executiu i de la posterior 

execució de les obres per un import 

de 2.046.710 euros (IVA exclòs). La 

construcció preveu un edifici adjunt 

a l’espai on hi ha l’Escola Lluís Pi-

quer, d’aproximadament 1.527,14 

metres quadrats.  

Reformes de la
sala de vetlles
PARETS.  A l'agost van arrencar les 

actuacions per reformar la sala 

de vetlles del cementiri. Aquestes 

obres consisteixen en la reforma 

interior integral de la sala de vet-

lles. Les actuacions tindran un cost 

de 166.199 € i s'estima que finalit-

zaran el 21 d'octubre. En aquestes 

dates, la sala de vetlles romandrà 

tancada i no es podrà utilitzar l'es-

pai per fer vetlles, que es podran 

realitzar al Tanatori de Monserdà 

de Mollet. El cementiri continuarà 

obert al públic amb l'horari vigent 

i s'hi podran dur a terme enterra-

ments.  
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Medalles i honors 

al Parc dels Colors
MOLLET DEL VALLÈS. El Parc dels Colors va 

ser dimecres l'escenari del lliurament de les 

Medalles d'Or de la Generalitat, que el cap de 

l'executiu català, Pere Aragonès, va presidir 

i que reconèixer la tasca de la il·lustradora 

i escriptora Roser Capdevila i el mecenes i 

empresari Antoni Vila Casas. A les 20.25 mi-

nuts, TV3 connectava amb el parc per emetre 

en directe un acte ple de protocol i amb una 

llista reduïda de convidats però amb una àm-

plia representació institucional. Membres del 

Govern i del Parlament i per part molletana, 

representants del Consistori i membres d'en-

titats culturals i socials. L'acte va començar 

amb el president Aragonès passant revista a 

la guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra, 

que, a continuació, va hissar la bandera cata-

lana amb El cant de la Senyera, a càrrec del cor 

molletà, Estoc de Veus, i el Quartet Brossa.

Premiats, "font d'inspiració"
El primer a rebre la medalla va ser el mecenes 

Antoni Vila Casas, qui amb la creació d’una 

xarxa d’espais museístics en diversos punts 

de la geografia catalana, ha aconseguit apro-

par l’art contemporani al conjunt de la ciuta-

dania. Vila Casas va assegurar que la seva tas-

ca de divulgació de l'art contemporani català 

l'ha dut a terme durant tota la seva vida per 

"fer un servei al país". En el seu parlament, 

Vila Casas va agrair el reconeixement i va te-

nir un record per a la seva família i els pares 

"que em van educar per estimar Catalu-

nya i em van recomanar que fos treballa-

dor i honest i que portés sempre al cor el 

país on vaig néixer", explicava emocionat.

Tot seguit va ser el torn de Roser Capdevila, 

il·lustradora traduïda a 35 llengües i mare de 

Les tres bessones. "He tingut una professió 

que m'ha fet molt feliç", deia Capdevila des-

prés de rebre el guardó de mans d'Aragonès. 

Capdevila va voler compartir el guardó amb 

tots els il·lustradors i professionals de l'ani-

mació, músics, editors, i nens i nenes, a qui ha 

enviat un "gran petonàs". "Aquesta meda-

INSTITUCIONAL  EL GOVERN VA TRIAR L'ESPAI MOLLETÀ PER LLIURAR LES MEDALLES D'OR DE LA GENERALITAT, UN DELS TÍTOLS HONORÍFICS MÉS IMPORTANTS DEL PAÍS 

PREMIATS A primera fila, els guardonats Capdevila i Vila Casas, amb el president Aragonès

àlex recolons / acn

AL CONSISTORI El president amb els regidors dels diferents grups municipals de l'Ajuntament

ajuntament

PROTOCOL Aragonès passava revista a la guàrdia d'honor

govern

lla m'anima a continuar dibuixant".

En el seu discurs, el president català, des-

tacava dels premiats que “són un exemple 

de com es construeix la nació i font d'ins-

piració”. El cap de l’Executiu destacava “la 

vitalitat, l’energia i la creativitat” de Roser 

Capdevila, i l'aportació d’Antoni Vila Casas a 

la cultura del país: “El món de l’art contem-

porani català no s’entén sense la seva tasca”. 

L'acte s'ha tancat amb el públic dempeus amb 

la interpretació de l’Himne Nacional de Cata-

lunya amb la veu de la cantautora martore-

llesenca Sandra Bautista.

Abans de l'acte de lliurament, Aragonès va 

fer una visita institucional a l'Ajuntament de 

Mollet, on va mantenir una breu trobada amb 

l'alcaldessa, Mireia Dionisio. 

govern

MEDALLES  Capdevila (a dalt) i Vila Casas 

(a baix) en el moment de rebre la medalla

ARRIBADA A L'AJUNTAMENT

govern

mireiadmollet
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Martorelles engegarà un projecte 
per pal·liar la solitud dels ancians
MARTORELLES. Cada vegada més 

persones es troben en situació de 

solitud no volguda a causa de can-

vis en les estructures familiars i 

l’impacte de les crisis socio-econò-

miques i sanitàries, condició que 

predisposa a situacions d’exclusió 

social i pot arribar a comprometre 

la  salut a tots els nivells.

Davant d’aquesta problemàtica, 

les regidories de Gent Gran i Ben-

estar i família de Martorelles im-

pulsen el projecte Radars, que té 

per objectiu prevenir i pal·liar els 

efectes negatius de la soledat no 

volguda de la gent gran de Marto-

relles, posant-la al centre i garan-

tint així la millora del seu benestar. 

Radars es presenta com un pro-

jecte d’Acció Comunitària que, li-

derat pels Benestar i família i en un 

marc de corresponsabilitat entre 

la ciutadania i els serveis públics 

i privats, es proposa dos reptes: la 

detecció i prevenció de  situacions 

de risc de les persones grans, i la 

disminució de l'impacte de la soli-

tud no volguda en la seva qualitat 

de vida i benestar. 

Per a fer-ho, a principis del pro-

per mes d’octubre es constituirà la 

Taula Radars, que es conformarà 

pels diferents serveis, entitats i as-

sociacions que treballaran conjun-

tament per tal de decidir de forma 

participativa quin rumb prendrà 

el projecte. 

Trobades periòdiques
La Taula Radars, que es reunirà 

periòdicament, tindrà l’objectiu 

de promoure accions de vinculació 

de la gent gran al teixit comunitari. 

Així mateix, un dels primers punts 

a tractar en aqesta primera sessió 

de la constitució de la Taula serà 

la captació del voluntariat, el qual 

serà un pilar essencial del projec-

te, ja que participarà en aquestes 

accions de vinculació. 

GENT GRAN L'AJUNTAMENT CONSTITUIRÀ EL PRÒXIM MES D'OCTUBRE LA TAULA RADARS FORMADA PER DIFERENTS SERVEIS I ENTITATS

PREVENCIÓ El projecte el liderarà l'àrea de Benestar i família

aj. nartorelles

Dani  Cornellà: "Hem d'aturar 
aquest urbanisme especulador "
MOLLET. Dani Cornellà, diputat de la CUP 

al Parlament de Catalunya, va participar 

divendres en una roda de premsa a Mollet 

muntada per la secció local del partit amb 

l'objectiu de continuar reivindicant la seva 

oposició a la urbanització del Calderí. 

Cornellà lamentava que aquest cas no és 

una rara avis a Catalunya: "Estem perdent 

espais agraris a Mollet i a tot el país, amb 

una especulació urbanística que ha anat 

apartant tot el sector agrari i tots aquests 

espais d'interès agraris que tenim als 

nostres pobles i ciutats han anat desapa-

reixent". 

Puntualitzant en el cas del Calderí, el di-

putat deia: "Hem d'aturar aquest urba-

nisme especulador que no té cap sentit 

en aquests moments en què no s'està 

creixent a nivell urbanístic; tot al con-

trari, Mollet no està guanyant població i 

té moltes altres alternatives per créixer 

com recuperar els habitatges que estan 

en desús o que són de fons voltors".

Concretament en comptabilitzen uns 

2.000 habitatges buits: "Per tant, no hi ha 

cap necessitat de fer-ne de nous", deia. 

POLÍTICA EL DIPUTAT DE LA CUP APOSTA PER REACTIVAR ELS HABITATGES BUITS

AL CALDERÍ  Membres de la CUP de Mollet amb en Dani Cornellà, divendres

s.c.

La Taula Radars es reunirà
periòdicament i té per

objectiu promoure accions
de vinculació amb els avis

El projecte té per objectiu
pal·liar els efectes 

negatius de la soledat no 
volguda de la gent gran

MOBILITAT

Campanya dels 
Comuns per la 
gratuïtat a Rodalies

MOLLET. Membres d'En Comú Po-

dem  dilluns campanya a l'accés a 

l'estació de Mollet - Sant Fost per 

informar els viatgers de l'entra-

da en vigor dels descomptes en el 

transport públic, entre els quals 

la gratuïtat dels abonaments de 

Rodalies, que s'han posat en mar-

xa aquest mes de setembre i que 

tindran vigència fins a finals d'any. 

Anar amb transport públic té pre-

mi, deia el fulletó que repartien.

Parets renovarà els 
contenidors de vidre

PARETS. A partir de la propera set-

mana l'Ajuntament renovarà tots 

els contenidors de la secció de vi-

dre del municipi. A més, els tècnics 

municipals estan posant pilones si 

hi ha aparcaments al voltant per 

facilitar la recollida dels camions 

encarregats de recollir el vidre. 

SERVEIS
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Arrenca el curs amb només dos candidats
i les incògnites als partits del govern

ELECCIONS MUNICIPALS 2023   JORDI SEGUER I NEUS JORDÀ SÓN ELS ÚNICS QUE S'HAN PRESENTAT OFICIALMENT, I REPETIRAN CANDIDATURA ELS PRÒXIMS COMICIS

Jordi Turull: "Soc fan de la Neus Jordà"

Si Jordi Seguer es va presentar el juny acompanyat del conseller d’Empresa 
i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, Neus Jordà no va comptar amb un 
company menor. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, va ser 
el convidat estrella el juliol de l'acte de presentació de la candidata de Parets 
per la República, en una sessió en la qual va elogiar la paretana: "Soc fan de 

la Neus Jordà; sempre ha sabut estar a les verdes i a les madures". Per la 
seva part, la candidata admetia que als comicis del 2019 encara estaven "una 

mica verdes", però hi afegia: "Els 19 mesos de govern van ser un màster i, 

ara sí, per a les eleccions del 2023 estic absolutament preparada".

s.c.r.
PARETS.  S'acaben les vacances d'es-
tiu, els infants tornen a les aules, la 
tardor ja espera ansiosa el seu torn 
i arrenca un nou curs polític que 
clourà el maig amb les eleccions mu-
nicipals. Ara per ara, a vuit mesos 
perquè la ciutadania torni a ser con-
vocada a les urnes, només hi ha dos 
candidats anunciats oficialment. Es 
tracta de Jordi Seguer (Ara Parets 
ERC) i Neus Jordà (Parets per la Re-
pública), que ja van tocar govern els 
primers 19 mesos de mandat i tre-
ballaran per tornar a aconseguir-ho.

Pel que fa als dos partits que go-
vernen, PSC i Sumem Esquerres a 
Parets, encara no s'han pronunciat 
al respecte. Per part dels socialistes, 
Francesc Juzgado, l'alcalde, ja va dir 
el març a SomParets que ell voldria 
repetir al capdavant del partit. "Pos-
siblement jo sigui el candidat, o 
almenys jo transmetré aquesta 
petició al meu partit per ser cap 
de llista a les pròximes elecci-
ons", deia Juzgado aleshores.

Quant a la candidatura de Sumem 
Esquerres, la vicealcaldessa, Casan-
dra Garcia, també deixava entreveu-
re el març a aquest mitjà que podria 
tornar a encapçalar el projecte del 
partit. Amb tot, sí que s'han avançat 
ja a constituir-se com a partit polí-
tic local per poder presentar-se als 
pròxims comicis municipals amb 
aquesta marca, ja que el 2019 ho van 
fer com a coalició de partits, formats 
per Podem, Catalunya en Comú, 
NOPP i MES. Ara, però, ja poden 
concórrer a les eleccions municipals 
sense haver de pactar amb cap altre 
partit. Tanmateix, tot i que ja no te-
nen el suport de Podem ni de Catalu-
nya en Comú, encara compten amb 
MES i NOPP. El següent pas a fer serà 
decidir els òrgans del partit i alesho-
res engegarà el procés que clourà 
desvetllant si l'actual vicealcaldessa 
repetirà com a candidata o ho farà 
una altra persona.

L'altre partit que també té repre-
sentació al consistori, Ciutadans, 

tampoc ha decidit encara el candi-
dat. "Estem fent els debats interns 
i crec que el procés s'allargarà 
a finals d'any", explica en Manuel 
Losada, portaveu del partit taronja.

La dispersió de les esquerres
Com a incògnites també manca sa-
ber quin serà el paper dels dos par-
tits que van deixar Sumem arran 
de la moció de censura –Podem i 
Catalunya en Comú– i de Comunis-
tes Parets, que el passat novembre 
van constituir la cèl·lula local Josep 
Roca i Collell. Per part de Podem, ja 
avancen que les relacions amb els 
comuns no són bones: "És impos-
sible que ens puguem presentar 
amb ells a les pròximes elecci-
ons". Pel que fa als comunistes, 
també és encara aviat per desvet-
llar les fòrmules com s'hi presen-
taran, però sí que anuncien que 
volen formar "una candidatura 
àmplia" amb l'objectiu "d'afron-
tar un projecte seriós".  

PARETS.  L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llo-
bregat (ATL), de la Generalitat de Catalunya, 
iniciarà a finals de mes els treballs de renova-
ció de la conducció d'aigua al Vallès Oriental 
Oest, una àrea que comprén els municipis de 
Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt.

 La canonada actual de distribució és de 
fibrociment i els tècnics estimen que està ar-
ribant al final de la vida útil, augmentant la 
probabilitat de desperfectes i trencaments 
als tubs, amb els consegüents riscos d'alli-
berament de fibres d'amiant a l'aigua i d'al-
tres riscos per a la salut.

És per això que es considera necessària 

l'actuació, i la normativa dictamina la reno-
vació de les canonades actuals per unes de 
fosa dúctil de la mateixa capacitat hidràulica.

Pel que fa a l'afectació paretana, concre-
tament es renovaran 2.900 metres lineals 
de canonades, en unes actuacions que està 
previst que finalitzin el mes de maig.

L'Ajuntament de Parets del Vallès té pre-
vist reunir-se amb els veïns afectats a mesu-
ra que comencin les obres, que es faran per 
trams. En aquest sentit, l'alcalde de Parets 
i regidor de Via Pública, Francesc Juzgado, 
diu: "Hem demanat que les obres provo-
quin les mínimes molèsties possibles a les 
paretanes i paretans. Les obres s'han de 
fer i n'informarem amb detall als nostres 
veïns i veïnes quan aquestes avancin".

Nou clavegueram al carrer Independència
D'altra banda, a l'agost van cloure les obres 
de substitució de la xarxa de clavegueram 
del carrer Independència, promogudes pel 
Consorci Besòs Tordera a petició de l'Ajun-
tament de Parets del Vallès. Els treballs 
van fer-se inicialment al passeig de Ronda i 
posteriorment van dur-se a terme al carrer 
Independència i a les vies adjacents. Juzga-
do explicava que "es tractava d'una antiga 
demanda veïnal que, per fi, hem fet reali-
tat amb un resultat molt satisfactori".  

SERVEIS  LES OBRES COMENÇARAN A FINALS DE MES I ANIRAN A CÀRREC D'ATL

Es renovaran 2.900 metres de 
canonades d'aigua fins al maig

n   També en l'àmbit aqüífer, Ara Parets ERC instava 

al govern municipal el plenari del passat juliol que 

demanés ajuts europeus Next Generation per mi-

llorar l'eficiència de la xarxa d'aigua potable. Com a 

municipi de menys de 20.000 habitants, Parets po-

dria concórrer en aquesta convocatòria, que atorga 

fins al 80% dels costos assumibles, amb un màxim 

de 500.000 euros per projecte. La dotació màxima 

de la convocatòria és de 9.823.916,70 euros.

ERC INSTA A DEMANAR AJUTS 

PER A LA XARXA D'AIGUA
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BAIX VALLÈS.   Més de 12.000 alum-
nes van tornar a les aules a inicis de 
setmana al Baix Vallès. Un retorn 
avançat una setmana a instàncies 
del departament d'Ensenyament i 
que ha comportat alguns desajus-
tos en els centres, com explicava 
en declaracions a aquest mitjà la 
directora de l'Agrupació Escolar 
Anselm Clavé Soledad Pérez, el 
primer dia lectiu: "Ha estat molt 

atropellat. No ens ha donat 

temps a preparar com cal la tro-

bada amb els nens i la prepara-

ció de les classes". Pérez també 
ressaltava els problemes que ha-
via tingut per aconseguir monitors 
per a les extraescolars de la tarda.

Xifres per municipis
Per municipis, a Martorelles van 
iniciar el curs a les escoles Simeó 
Rabasa i Les Pruneres un total de 
411 nens i nenes de primer i segon 
cicle d'educació infantil i primària. 
Mentre que a l'escola bressol mu-
nicipal Els Cirerers van ser 65 els 
infants matriculats. 

Més de 12.000 alumnes tornen a les 
aules dels centres baixvallensans

ELS ALUMNES D'INFANTIL I PRIMÀRIA VAN TORNAR DILLUNS I ELS DE SECUNDÀRIA DIMECRES EQUIPAMENTS UNA QUINZENA D'ACTUACIONS A 14 CENTRES

L'escola Sagrada Família inicia de 
nou el curs amb greus deficiències
LA LLAGOSTA. L'escola Sagrada Fa-
mília (Safa), el centre educatiu més 
antic de la Llagosta, ha començat 
el curs escolar 2022-2023 amb 
una situació similar a la que tenia 
quan van acabar les classes el mes 
de juny passat: amb deficiències de 
gravetat en alguns espais de l'equi-
pament. 

Fa anys que el centre té l'auditori 
clausurat per l'arquitecte munici-
pal per perill de despreniment del 
sostre a causa dels forats que han 
provocat les goteres, i el menjador 
i la cuina –que comparteixen un 
mateix espai– presenten deficièn-
cies que fan que no superin les ins-
peccions del Departament de Salut. 
També hi ha una aula, on no es pot 
accedir perquè el terra podria cau-
re si hi pugés molta gent. 

Desperfectes, d'una "alta peri-

llositat", segons l'alcalde de la Lla-
gosta, Óscar Sierra, qui diu no en-
tendre que s'hagin de tancar espais 
d'una escola perquè és molt vella: 
"Això no és el que hauríem de te-

nir com a centre educatiu", con-
sidera el batlle qui recorda que des 
de l'Ajuntament "estem presio-

nant a la Generalitat perquè doni 

prioritat al projecte de reforma 

i l'executi el més aviat possible". 
Però, tot i que Ensenyament 

compta amb un nou projecte per 

reformar l'escola pressupostat 
amb 1,8 milions d'euros, encara es 
desconeix quan s'executarà: "La 

reforma de la SAFA està sobre la 

taula. Des de l'Ajuntament li vam 

proposar a la Generalitat fer un 

conveni i nosaltres avançar els 

diners o inclús pagar-ne una part 

EDUCACIÓ L'ALCALDE DE LA LLAGOSTA DEMANA A LA GENERALITAT QUE DONI "PRIORITAT " AL PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE

SIMEÓ RABASA  L'escola de Martorelles, dilluns, durant el primer dia lectiu

aj. martorelles

ESVORANC L'alcalde a l'auditori, en una de les últimes visites al centre escolar

aj.llagosta

L'Ajuntament de Mollet 
destina 170.000 euros a 
obres a les escoles a l'estiu
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet ha 
destinat prop de 170.000 euros a les 
obres de reparació, adequació i mi-
llora als centres educatius públics 
de la ciutat, que s'han fet durant 
l'estiu. Enguany, s’han realitzat una 
quinzena  d’actuacions a 14 centres, 
com ara les escoles d’educació in-
fantil i primària, l’Escola Municipal 
d’Educació Especial Can Vila i les 
escoles bressol municipals. 

Algunes de les actuacions més 
destacades són la instal·lació 
d'un tendal a l'Escola del Bosc; la 
renovació de persianes a l'Escola 
Montseny; la instal·lació de llums 
d’emergència a les tres escoles 
bressol municipals; el nou pavi-
ment a l'Aula Integral de Suport 
de Can Vila; l’arranjament de la 
tanca perimetral de l’Escola Salvat 
Papasseit i la instal·lació de jocs 
infantils a diferents escoles. Així 
mateix, també s’han pintat dife-
rents zones de les escoles Col·legis 
Nous, Sant Vicenç i Sant Jordi.

A més, durant l’any 2022 s’ha 

impulsat un projecte a l’Escola 
Joan Salvat Papasseit, que combi-
na elements de seguretat amb un 
nou espai educatiu de biodiversi-
tat en el pati de l’escola. Addicio-
nalment, també està previst que 
durant les properes setmanes es 
substitueixi la caldera de l’Escola 
Cal Músic. Aquestes dues actua-
cions, de caràcter extraordinari, 
suposaran una despesa de més de 
70.000€ en el pressupost munici-
pal de l’exercici 2022.

A banda d'aquestes obres, l’Ajun-
tament destinarà més de 700.000€ 
a la instal·lació dels mòduls provisi-
onals de l’Escola Can Vila. En aquest 
cas, l'Ajuntament de Mollet, junta-
ment amb d'altres com la Llagosta 
i Montornès van presentar a finals 
de juliol el contenciós administratiu 
al jutjat perquè esclareixi qui té la 
responsabilitat de les inversions, si 
l'Ajuntament o la Generalitat. Fonts 
municipals esperen que la justícia 
dicti mesures cautelars en les pròxi-
mes setmanes.  

A la Llagosta, més d'un miler 
d'alumnes començaven dilluns el 
curs en els quatre centres d'educa-
ció infantil i primària del municipi 
–Safa, Joan Maragall, Les Planes i 
Gilpe– i l'escola bressol municipal 
Cucutras i dimecres va ser el torn 
de l'Institu Marina.

Pel que fa a Mollet, més de 7.400 
alumnes entre educació infantil, pri-

mària i secundària va tornar a  em-
prendre el curs escolar a la ciutat. 

A Parets, ho van fer un total de  
3.495 escolars. Mentre que a San-
ta Maria de Martorelles han estat 
104 els alumnes que han comen-
çat a Les Mimoses, entre els quals 
els infants que han estrenat escola 
bressol. Les dades de l'alumnat de 
Sant Fost no han estat facilitades.  

del que costava i ens van dir que 

no", explica Sierra qui detalla que 
el projecte és un dels quatre que 
Ensenyament té com a prioritaris 
al Vallès Oriental-Maresme, però 
critica els "pocs recursos" que el 
departament destina al territori. 

El nou projecte inclou, entre al-
tres, la reforma del pati nord i tam-
bé la de l'auditori per convertir-lo 
en un gimnàs i un menjador. També 
es vol reformular el pati de les ca-
ses dels mestres i convertir-lo en 
un pati infantil.  

De moment, en aquest inici de 
curs ha estat l'Ajuntament qui s'ha 
fet càrrec de petites obres al centre 
–s'ha reformat el terra d'una de les 
aules i s'han canviat persianes amb 
una inversió de gairebé 4.000 €–. 

Per altra banda, el batlle també 
denuncia "greus problemes d'ac-

cessibilitat" a l’Institut Marina. De 
moment, l'Ajuntament ha instal·lat 
una rampa a l’entrada de l’edifici 
per facilitar l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda.    anna mir

SERVEIS

Més d'un centenar 
d'activitats, cursos 
i tallers als centres 
cívics molletans

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
obrirà dilluns 19 de setembre les 
inscripcions de les Activitats, Cur-
sos i Tallers 2022-23 per a aquesta 
temporada, que organitza amb la 
col·laboració de diverses entitats. 
Les inscripcions per als cursos de 
salut, arts escèniques i música es 
poden fer des del mateix 19 de se-
tembre a partir de les 15.30 h. Pel 
que fa a la resta de cursos, des del 
20 de setembre a partir de les 15.30 
h. En ambdós casos, les inscripcions 
s’han de fer per internet. Més enllà 
d’aquestes dates, si queden places, 
a partir del 21 de setembre, es po-
drà continuar fent inscripcions per 
internet o a cada centre.

La programació és molt exten-
sa i inclou tot tipus de disciplines, 
interessos i habilitats i hi ha acti-
vitats específiques per a públics 
diversos. Es divideix en dos qua-
drimestres: el primer començarà 
el 3 d’octubre i s’acabarà el 10 de 
febrer. El segon s’iniciarà el 13 de 
febrer i finalitzarà el 12 de juny.   
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Vestigis franquistes que perduren
LA LLAGOSTA / PARETS. El Depar-
tament de Justícia ha actualitzat 
i ampliat el Cens de simbologia 
franquista del Memorial Democrà-
tic, fet que ha permès concloure 
que més de la meitat dels elements 
franquistes registrats arreu del 
territori català han estat intervin-
guts. Amb tot, continuen existint 
elements de l'època de la dictadu-
ra als carrers d'alguns municipis. 

En la seva majoria, els símbols 
franquistes del cens són plaques 
d'habitatge, monuments, forges, 
tombes i làpides, relleus, inscripci-
ons, retolació de carrers i grafits, i 
també commemoratius a les vícti-
mes de la violència social del 1936 
o bé creus a víctimes del bàndol 
franquista.

Al Baix Vallès encara se'n po-
den trobar d'aquests vestigis a la 
Llagosta. Segons el cens, existeix 
una placa d'habitatge instal·lada 
al bloc de pisos de la plaça de la 
Concòrdia número 2, un edifici 
que, "tot i haver estat reformat i 

pintat, ha mantingut el símbol", 
apunten els responsables del cens. 
Es tracta d'una placa metàl·lica 

rectangular de color gris que data 
del 1971 i que conté un requadre 
negre en el qual es troba represen-
tada la icona del jou i les fletxes, 
més la representació d’una casa i 
les sigles INV, en al·lusió a l’Insti-
tuto Nacional de la Vivienda.

L'altre element que perdura al 
municipi de l'època de la dictadura 
és el carrer Nicolás Longarón, que 
recorda el nom de qui va ser inspec-

tor provincial d’ensenyament des 
del 1941 i responsable de les zones 
de Vilafranca del Penedès, Santa 
Coloma de Gramenet i Granollers. 

El cens també recull elements 
franquistes a Parets del Vallès. El 
llistat del Memorial Democràtic 
parla de dues plaques d'habitatge 
que es trobarien a la plaça Mossèn 
Pere Batlle 3 i 4, al Barri Antic. Amb 
tot, veïns de la zona asseguren que 

BAIX VALLÈS. Els Ajuntaments baixvallesans 
commemoraran, un any més, la Diada Naci-
onal de Catalunya. En el cas de Mollet, i des-
prés de dos anys de restriccions, es tornarà a 
fer l’acte amb normalitat amb l'ofrena floral al 
monument de Rafael Casanova. La celebració 
comptarà amb la presència de l’alcaldessa de 
Mollet, Mireia Dionisio Calé, la corporació mu-
nicipal i prop de 60 entitats de la ciutat.

L’acte començarà a les 12 del migdia al 
monument de Rafael Casanova, situat a 
l’avinguda que porta el mateix nom i que és 
obra de l’artista molletà Cesc Bas. La colla 
castellera participarà fent un pilar i l’Asso-
ciació Pau Casals i Quintet coral acompanya-
ran l’acte amb la interpretació de diferents 
peces musicals. La hissada de bandera ani-
rà a càrrec de l’alcaldessa acompanyada de 
Carla Lorente i Eric Carrasco, del Club Es-
portiu Mollet Team, per haver aconseguit 
13 podis a la Copa Internacional Ibèrica de 
Karate. Tot seguit s’iniciarà l’ofrena floral. 

El mateix diumenge, i previ a l'acte insti-
tucional, Ara Mollet ERC organitza un any 
més una cercavila que sortirà a les 11 h dels 
Quatre Bancs per anar fins al monument de 
Rafael Casanova.

D'altra banda, i per escalfar motors, dissab-
te a la nit, vigília de la Diada, partits i entitats 
independentistes organitzen la Marxa de 

Torxes per la Independència. La concentra-
ció serà a les 22 h a la plaça Prat de la Riba i la 
comitiva enfilarà cap al monument de Rafael 
Casanova, on es farà la lectura d'un manifest.  

Actes commemoratius arreu
Els municipis del Baix Vallès commemo-
raran la Diada amb sengles actes institu-
cionals. A Parets serà a les 11 h a la plaça 
dels Països Catalans amb una ofrena floral 
davant el monument al 1714. A continuació 
també es farà una ballada de sardanes. A la 

Llagosta, l'acte institucional serà a les 11.30 
h amb la hissada de bandera a la plaça d'An-
toni Baqué, on a les 18 h es farà el 33è Home-
natge a Catalunya, a càrrec de Grup Ball de 
Gitanes de la Llagosta. A Sant Fost, l'ofrena 
i hissada de bandera institucional serà a les 
10.30 h a la plaça Onze de Setembre, on tam-
bé hi haurà sardanes i ball de gegants. Per 
la seva part, ERC, Junts i l'ANC i Òmnium fa-
ran un acte alternatiu, que començarà a les 
11.30 h a la plaça de la Vila, amb poemes i 
sardanes i anirà amb batucada cap a la plaça 
Onze de Setembre on es farà una ofrena. A 
Martorelles, serà a les 11 h a la plaça de la 
Sardana i anirà seguit d'una ballada sarda-
nista amb la Cobla Selvatana. A Santa Maria 

de Martorelles serà a les 11 h a la plaça de 
l'Església.    

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL NOM DE NICOLÁS LONGARÓN, UN INSPECTOR D'EDUCACIÓ DE LA DICTADURA DURANT ELS ANYS 40, ES MANTÉ A UN CARRER DE LA LLAGOSTA

NOMENCLÀTOR  Una de les plaques del carrer Nicolás Longarón, guixada

A.M.

aquestes plaques, que estaven en un 
espai de propietat privada, van ser 
retirades per algun particular.

Cens en constant actualització
Catalunya va ser pionera el 2010 
amb la creació d'aquest cens que 
llista la simbologia franquista per 
tipologia. En xifres totals, dels 3.934 
elements feixistes detectats a Ca-
talunya s'han intercedit el 65,3%, 
dels quals 2.056 (54,3%) han estat 
retirats de la via pública i 417 (11%) 
alterats o reinterpretats.    

■ L’Ajuntament de la Llagosta vol retre 

homenatge als veïns del municipi que 

van ser represaliats durant la dicta-

dura franquista. El consistori preveu 

col·locar una quinzena d'stolperstei-

ne  –petits monuments, similars a una 

llamborda creats per l'artista alemany 

Gunter Deming en memòria de les víc-

times del nazisme– per recordar els 

veïns llagostencs que van patir aquells 

fets en primera persona. L'acte, en 

el qual es col·locarà la primera de les 

llambordes, es preveu fer el dia 15 

d'octubre coincidint amb el Dia d'ho-

menatge en memòria de les víctimes 

de la Guerra Civil i de les víctimes de 

la repressió franquista arreu de l'Es-

tat que el plenari municipal va aprovar 

celebrar l'any 2016. Per altra banda, 

l'Ajuntament prepara pel pròxim 8 

d'octubre un ple extraordinari amb el 

qual es vol distingir amb honors i com 

a fill adoptiu de la Llagosta l'exalcalde 

José Luís López Segura. El reconeixe-

ment es vol fer al Centre Cultural.

STOLPERSTEINE 

PELS REPRESALIATS 

DEL FRANQUISME 

A LA LLAGOSTA

El Baix Vallès recupera els actes 
habituals per l'Onze de Setembre 

DIADA NACIONAL A MOLLET SERÀ A LES 12 H AL MONUMENT A RAFAEL CASANOVA

J.L.R.B.

A LA PLAÇA DE LA CONCÒRDIA
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Descens de la contractacióItinerari formatiu de l'Ateneu adreçat a gestories
Durant l’agost es van formalitzar al Baix Vallès 

3.063 contractes, un descens del 5,2% respecte 

a la xifra registrada fa un any quan es van 

contractar 3.232 persones. Amb tot, a Mollet i a 

Sant Fost el nombre de contractes va créixer.

Del 20 de setembre al 4 d’octubre s’impartirà la formació en línia 

per a gestories Aquí assessorem l’ESS. L’any 2021 la Xarxa d’Ateneus 

Cooperatius va llençar el segell Aquí Assessorem l’Economia Social per unificar els antics segells que atorgava cada Ateneu i enguany es torna a 
oferir aquest segell. Les inscripcions estan disponibles i són gratuïtes.

ECONOMIA

L'últim trimestre, clau per a 
les empreses de la comarca
Els darrers mesos de l'any i els pri-

mers del 2023 marcaran el futur de 

les empreses del territori. Així ho ha 

assegurat Daniel Boil, el president 

de la patronal de la petita i mitjana 

empresa (Pimec), al Vallès Oriental 

i també Carles Rico, secretari gene-

ral de l'Agrupació d'Industrials del 

Baix Vallès (AIBV), en declaracions 

a aquest diari. 

Segons explica el president co-

marcal de Pimec,  després que a 

principis d'estiu finalitzés la ca-

rència dels crèdits Covid, ha in-

crementat la morositat, "sobretot 

d'aquelles empreses que ja es-

taven afectades abans de la pan-

dèmia", assevera Boil. Una pujada 

que ha dut als bancs a retallar ris-

cos per possibles impagaments. 

Tot això lligat, a l'encariment del 

cost de l'energia, al descens d'im-

portacions provinents de la Xina i 

a la previsió d'una baixada del con-

sum que comportarà una desacce-

leració de la producció i per tant, 

de la contractació -una reducció en 

la xifra de contractes que ja s'ha fet 

palesa  a la comarca els darrers dos 

mesos- .

Amb aquest panorama a sobre de 

la taula, Boil no descarta un període 

de recessió i demana a les persones 

amb capacitat de decisió de les em-

preses que siguin "responsables" 

i que preparin "plans de contin-

gència"  per afrontar una situació 

de crisi global.

Crisi estructural
Per la seva banda, el secretari ge-

neral de L'AIBV, Carles Rico apun-

ta: "Aquest trimestre marcarà 

molt el 2023 i successius. L’evo-

lució de l'IPC d’ara i fins a finals 

d’any, si no tenim més creixe-

ments, serà una bona senyal". 

Rico també  destaca que el sector 

industrial viu moments de "molta 

incertesa" i comparteix amb Boil 

que les empreses han de començar 

a "prendre posicions" per si han 

d’ajustar preus i han de reprendre  

els ERTO.  anna mir

TEIXIT PRODUCTIU DES DE PIMEC I L'AIBV ALERTEN QUE CAL ESTAR "PREPARATS" PER UNA RECESSIÓ

Danone obre un 'hub' 
tecnològic a Barcelona
PARETS. L’empresa d’alimentació 

francesa Danone, amb seu a Pa-

rets, ha obert a Barcelona el seu 

primer hub tecnològic a l’Estat es-

panyol, un projecte que suposarà 

la creació de més de 30 nous llocs 

de treball qualificats especialitzats 

en tecnologia i anàlisi de dades. 

El nou centre, que ja es troba en 

funcionament, està dedicat a pro-

jectes d’innovació i digitalització 

dels processos operatius del nego-

ci de la companyia. 

El director de l’àrea d’IT & Data 

de Danone a la península Ibèrica, 

Nicolas Cosqueric, explica que 

“volem que el 2025 la tecnolo-

gia i les dades es converteixin 

en els grans diferenciadors es-

tratègics de Danone: per això 

hem accelerat la consolidació 

d'aquest hub a Barcelona on es 

coordinaran projectes digitals 

que escalaran a nivell global”.  

Cosqueric subratlla que “fa anys 

que innovem en totes les àrees 

del nostre negoci, però ara ne-

cessitem accelerar la digitalit-

zació del nostre negoci amb un 

espai que comptarà amb perso-

nes de diferents nacionalitats".

Uns 900 treballadors a l'estat
Es tracta del cinquè hub d’innova-

ció i tecnologia de la companyia a 

escala internacional i complemen-

ta els oberts l‘any passat a França, 

Mèxic, Polònia i Malàisia. 

Actualment, Danone compta 

amb 900 treballadors a Catalu-

nya ubicats a les oficines centrals 

de Barcelona, la planta de lactis i 

proteïnes alternatives vegetals a 

Parets del Vallès, la d’aigua mine-

ral a Sant Hilari Sacalm i els equips 

comercials. 

LABORAL EL CENTRE CREARÀ MÉS DE 30 NOUS LLOCS DE FEINA

A PARETS La planta de Danone fa 40 anys que opera des del municipi

arxiu

BAIX VALLÈS. El mes d'agost ha tan-

cat al Baix Vallès amb un increment 

d'aturats del 3,5% respecte el mes 

passat. Una pujada que ha estat ge-

neralitzada tant a la comarca com 

arreu de Catalunya i de l'Estat. En 

concret, el territori té 6.445 per-

sones sense feina i una taxa d'atur 

del 10,98%. Unes dades que tot i 

l'augment, continuen per sota de 

les registrades fa un any.

Per municipis, Mollet ha tancat 

el mes d'agost amb 2.825 aturats 

i una taxa d'atur de l'11,25%; Mar-

torelles amb 240 aturats i una taxa 

del 10,82%; la Llagosta amb 763 

autrats i una taxa del 12,35%; 

Montmeló amb 403 desocupats 

i una taxa del 9,59%; Montornès 

amb 955 aturats i una taxa del 

12,25%; Parets amb 868 aturats i 

una taxa del 9,65%; Sant Fost amb 

356 desocupats i una taxa del 9,33 

i Santa Maria de Martorelles amb 

35 persones sense feina i una taxa 

d'atur del 9%. 

L'atur puja al Baix Vallès,
però és manté per sota de 
les xifres prepandèmiques

OCUPACIÓ EL MES D'AGOST TANCA AMB 6.445 PERSONES SENSE FEINA AL TERRITORI
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o us explicaré, perquè 

segur que esteu igual, 

les ganes que tenim tots 

i totes de tornar a cele-

brar una festa major en 

condicions, per fi aquesta vegada, 

ara sí, en majúscules. Encara tenim 

l’espina clavada del 2020, quan no la 

vam poder celebrar, i el sabor agre-

dolç del 2021, quan les restriccions 

i horaris retallats ens van fer tenir 

una festa descafeïnada. 

Però aquesta vegada sí, els car-

rers tornaran a estar plens de veïns 

i veïnes, amics i amigues, famílies 

senceres que tornaran a gaudir de 

l’ànima de la Llagosta. Una festa per 

a tots i totes. 

Hi haurà espai per a tothom, per 

a grans, joves i petits, per a grups 

d’amistat i de famílies, per a qual-

sevol persona que vulgui gaudir del 

millor ambient del món, un ambient 

ple, fins a rebentar, de persones ale-

gres per tot arreu. Perquè així és la 

nostra Festa Major, catalogada per 

molts com la més autèntica i alegre.

Us convido a gaudir de la Festa 

amb alegria i salut. Visca la Festa 

Major de la Llagosta!!

N

ÓSCAR
SIERRA
Alcalde de
la Llagosta

Ara sí!

FESTA MAJOR 
DE LA LLAGOSTA

2022
DEL 9 AL 12 DE SETEMBRE

Més d'una seixantena d'actes mu-

sicals, de cultura popular i teatrals  

ompliran durant quatre dies els 

carrers de la Llagosta per celebrar 

de nou la festa major.

Un programa amb propostes per 

a tots els gustos i edats, que estava 

previst que arranqués ahir dijous, 

a partir de les 22 h, amb el retorn 

de la Cercavila canalla. L'activitat 

organitzada per la Murga amb la 

col·laboració de Les Llagostes de 

l'Avern celebra enguany el 35 + 1 

aniversari, retornant la disbauxa 

als carrers llagostencs. La rua es-

tava previst que comencés a la pla-

ça d'Antoni Baqué i finalitzés a la 

cruïla del carrer de l'Estació amb 

l'avinguda del 1r Maig amb el tra-

dicional canó d’escuma amenitzat 

amb música.

Però el tret de sortida oficial de 

la gresca serà aquest divendres  a 

partir de les 19 h, a l'avinguda 1r 

de Maig, amb la banda local Lo-

tokotó i i els gegants de la Llagosta. 

El seguirà la cercavila que sortirà  

a les 19.30 h de la plaça d'Antoni 

Baqué, amb l’animació de la Ban-

darra Street Orquestra i Circalia.

Correfoc i plantada de gegants
Un altre dels actes de cultura po-

pular que no faltarà a la festa major 

d'enguany serà el correfoc a càrrec 

de Les Llagostes de l'Avern. Tindrà 

lloc dissabte a les 21 h al carrer de 

Caldes, just a la cantonada amb el 

carrer de l'Estació. Continuarà per 

la plaça de la Sardana i l'avinguda 

de l'Onze de Setembre, on es farà la 

major part de la crema. 

Finalment, diumenge, coincidint 

amb la Diada Nacional de Cata-

Una festa de nou sense restriccions
TRADICIONS TORNEN ELS ACTES DE CULTURA POPULAR COM LA CERCAVILA CANALLA, EL CORREFOC I LA PLANTADA DE GEGANTS

PREPARATS En Josapet, la Torradeta i la Blanqueta seran els protagonistes de la tradicional plantada i cercavila gegantera que es farà diumenge, 11 de setembre

ARXIU

"Els carrers tornaran a 

estar plens de veïns, amics 

i famílies senceres que 

gaudiran de la festa"

CON SISTEMA MULTIMEDIA

¡CÁMARA GRATIS
DE APARCAMIENTO!

Anselm Clavé, 10. 08120 La Llagosta (BCN) 
93 560 63 53 / 628 388 988  

autotronic_1991     mail: autotronic@telefonica.net          

Equipos de sonido - GPS / 
Navegación - Sistemas de seguridad  
Competición / Tuning - Sport Racing 
Personalizaciones exclusivas  
Tapizados a medida

lunya, se celebrarà un altre dels 

actes més tradicionals de la festa: 

la cercavila i plantada de gegants. 

L'acte, que organitza com cada any 

la Colla Gegantera de la Llagosta, 

començarà a les 11 h i els gegants 

faran la sortida des del Centre Cul-

tural. 
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Els concerts de versions seran els 
protagonistes del programa mu-
sical de la Llagosta durant la festa 
major d'enguany. Una gresca que 
comptarà amb l'actuació –diu-
menge a les 23 h a l'espai de con-
certs del Centre Cultural– del grup 
Remember Queen qui oferirà un 

homenatge tribut a la banda brità-
nica, a la seva música, i a l'emble-
màtica figura del seu líder, Freddie 
Mercury. Un recorregut per molts 
dels grans èxits de Queen amb fins 
i tot, la coreografia i el vestuari que 
la banda liderada per Mercury va 
utilitzar en les seves actuacions. 

A banda d'aquest tribut, els lla-
gostencs tindran dues cites musi-
cals amb les versions de diferents 
èpoques i estils musicals com a 
protagonistes. Es tracta del con-
cert de The Papa's and the Popo's, 
que es farà dissabte dia 10 a l'espai 
de concerts del Centre Cultural a 

les 23 h i el de Los 80 principales, 
que actuarà al mateix espai de con-
certs, divendres 9 a les 22 h. 

Per als més joves, les nits de 
divendres i de dissabte acabaran 
amb sessions de Dj organitzades 
per l'Associació de Dj's de la Lla-
gosta VIPS. 

Tribut a la banda britànica Queen
MÚSICA  DOS GRUPS DE VERSIONS, LOS 80 PRINCIPALES I THE PAPA'S AND THE POPO'S , TAMBÉ POSARAN RITME A LA GRESCA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Ral·li Fotogràfic 
celebra el seu 10è 
aniversari 

El Foto-Club la Llagosta i la Co-
lla Gegantera de la Llagosta han 
obert el període d’inscripció per 
participar en la desena edició del 
Ral·li Fotogràfic de la Llagosta que 
tindrà lloc l’11 de setembre entre 
les 10 h i les 20.30 h en el marc de 
la Festa Major. Els participants 
tindran temps d'apuntar-se fins al 
dia 11. El jurat donarà a conèixer 
el seu veredicte i es procedirà al 
lliurament de premis el 16 de se-
tembre a les 19 h a la Sala de plens.

Punt lila i multicolor 
al costat del CAP

La Llagosta festes majors lliures 

de masclismes i LGTBIfòbies és el 
lema del nou punt lila i multicolor 
que estrenarà el municipi durant 
aquesta festa major. L'espai de 
sensibilització i informació estarà 
al costat del CAP els dies 9, 10 i 11 
de 20 h a 24 h.

SEGURETAT

La música serà una de les protago-
nistes de la festa major llagostenca 
amb propostes per a tots els gus-
tos i edats. Per als amants de les 
cançons d'origen crioll, no hi podi-
en faltar les havaneres que duran 
a l'escenari de la plaça d'Anotni 
Baqué, dilluns a les 20 h, els com-
ponents del grup vallesà Ultramar, 

format l'any 2000 per Nuria Be-
rengueras i Ángel Riba. L'especta-
cle anirà acompanyat d'un tast de 
rom cremat pels assistents.

Per altra banda, durant la gresca 
estiuenca també hi seran presents 
les orquestres que s'encarregaran 
de dur els llagostencs i les llagos-
tenques a la pista de ball. 

Swing Latino actuarà al carrer 
de l'Estació divendres a les 00 h; 
l'orquestra Cadillac ho farà al ma-
teix escenari un dia després, dis-
sabte, també a partir de les 00 h i 
finalment, la Tropikana amenitza-
rà la pista amb el ritme dels seus 
músics i cantants, diumenge a les 
00 h. 

Els amants de les sevillanes tam-
bé tindran una cita amb el grup 
Amigos de Ginés. El concert serà 
dissabte a les 22.30h a la plaça 
d'Antoni Baqué. 

Havaneres i rom cremat a 
la plaça d'Antoni Baqué

LES ORQUESTRES CADILLAC, SWING LATINO I TROPIKANA AMENITZARAN ELS BALLS DE NIT

remember queen

A L'ESCENARI  El concert tribut a la banda britànica serà el dia 11 a les 23 h

the papa's and the popo's

PER BALLAR  El grup de versions actuarà dissabte a partir de les 23 h

El Centre Cultural serà un dels principals escenaris dels concerts de la festa major

sevillainfo

AMIGOS DE GINÉS El grup de cante por sevillanas actuarà dissabte

DEL 9 AL 12 DE SETEMBREFESTA MAJOR DE LA LLAGOSTA 2022
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Low Cost Petrol
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GASOIL
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(INCLOU BONIFICACIÓ RD 6/22)

+
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ES TRASPASSA JARDINERIA
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PER JUBILACIÓ

     667 74 53 22

“Treballem per a 
un futur millor”
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L'humorista David Amor donarà 

el tret de sortida a la festa

L'Ajuntament de la Llagosta manté 
l'aposta pels humoristes com a pre-
goners de la festa major local. Des-
prés que en Salva Reina (el 2019) 
i en Miguel Ángel Marín (el 2021, 
conjuntament amb Protecció Civil) 
fessin els darrers dos pregons de 
la gresca estiuenca, enguany serà 
el torn d'en David López Veleiro 
conegut artísticament com David 
Amor.

El salt a la televisió estatal
L’humorista gallec, nascut a Pon-
tevedra el 12 d'abril del 1980, va 
començar la seva carrera el 2001 
a la televisió autonòmica gallega i 
uns anys després va fer el salt a la 

televisió estatal amb programes de 
renom, com ara GymTony, Tu Cara 
Me Suena, El Club de la Comedia o 
El Club del Chiste.

A la Llagosta farà el pregó el di-

vendres 9 de setembre a partir de 
les 21 h des del balcó consistorial 
i tot seguit, a les 22 h, realitzarà un 
xou d'humor des de l'escenari de 
la plaça d'Antoni Baqué. D'aques-

EL PREGÓ EL CLUB DE LA COMÈDIA ÉS UN DELS PROGRAMES MÉS POPULARS ON HA ACTUAT AMOR

EL PREGONER David Amor donarà el tret de sortida oficial a la festa major 2022

d.a.

El gallec ha estat l'escollit per fer el pregó de la gresca 

llagostenca i tot seguit farà un xou a la plaça d'Antoni Baqué

Un espectacle amb humor 
i màgia, el colofó festiu
Amb l'humorista Sara Escudero, la 
màgia d’Ezker Esperanza i la pre-
sentació d’Elisabet Carnicé, així 
serà l'espectacle que clourà la fes-
ta llagostenca d'enguany. Una pro-
posta  amb dosis d'humor i trucs 
de màgia on dues dones i un home 
seran els protagonistes.

Escudero, actriu i còmica, cone-
guda en el panorama televisiu 
estatal per les seves diverses 
col·laboracions entre elles la dels 

programes Zapeando (La Sexta), 
La Noche De Mota (Atreseries) i El 

Intermedio (La Sexta). Esperanza, 
popular il·lusionista, creador de 
l'espectacle Magic Show de gran 
èxit tant fora com dins de l'Estat. 
Finalment, Elisabet Carnicé, pe-
riodista i comunicadora catalana. 
Actualment presenta el programa 
Quarts de 9, un magazine informa-
tiu sobre l'actualitat del món cas-
teller. 

ESPECTACLE HI ACTUARÀ LA POPULAR CÒMICA SARA ESCUDERO

SARA ESCUDERO L'humorista ha col·laorat en programes com 'Zapeando'

javier cortés

Diverses activitats gastronòmi-
ques ompliran enguany el progra-
ma de la festa major. Així, el primer 
dia oficial de la gresca (divendres) 
torna una de les propostes més po-
pulars, el Corretasques. El grup La 

Feria-Lotokotó organitza de nou 
aquesta ruta de bars que comen-
çarà a les 22.30 h a la plaça Pere 
IV. Una altra de les propostes que 
es recupera és la paella que orga-
nitza La Murga, dissabte a les 14 h 

al Parc Popular. També la Murga 
Tapa tornarà dilluns a les 13 h  amb 
la col·laboració de diversos comer-
ços locals. Els diners recaptats es 
destinaran a la investigació  de la 
la cavernomatosis quística. Tam-
poc hi faltarà la Sangriada popular 
amenitzada amb música en viu que 
organitzen els Sangrinaris i es farà 
a l'Avinguda del Primer de Maig 
dissabte a les 00 h. Així com la Ver-
mujitada volada, de la colla dels Vo-
lats, que es farà diumenge a les 11 
h a la rotonda del carrer Estació. 

Tornen el Corretasques, la 
Sangriada, la Murga tapa, 
la paella i la vermujitada

GASTRONOMIA LES ACTIVITATS AMB MENJAR I BEURE OMPLIRAN DE NOU ELS CARRERS DEL POBLE

Tradicions

Després de gaudir d'una seixantena 

d'activitats per a tots els públics, la 

Llagosta s'acomiadarà de la festa ma-

jor 2022 amb el tradicional castell de 

focs. L'espectacle de focs artificials es 

podrà veure l'últim dia festiu, dilluns 12 

de setembre, a les 22 h, al carrer del 

Montseny, al costat de la fira.

ELS FOCS D'ARTIFICI 
OMPLIRAN EL CEL DE 
LA LLAGOSTA DILLUNS

L'humorista gallec ha 
participat en programes

de renom , com ara
GymTony i Tu Cara Me Suena

ta manera, David Amor donarà el 
tret de sortida oficial a quatre dies 
intensos de festa amb activitats de 
tota mena i aptes per a totes les 
edats. 

DEL 9 AL 12 DE SETEMBREFESTA MAJOR DE LA LLAGOSTA 2022
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Les festes majors sempre compten amb 

propostes culturals adreçades a la ca-

nalla, i en aquest cas la Llagosta també 

n'ofereix de ben diverses. Un dels espec-

tacles serà dissabte a les 12.30 h a la pla-

ça d'Antoni Baqué, amb Coloraines Band, 

que, amb un aire molt rocker, aquests 

bojos de l’animació i amants de la bona 

música presentaran un viatge musical 

amb cançons inèdites i d’estils molt di-

ferents que faran ballar a grans i petits.

L'endemà diumenge a les 12 h (també 

en el mateix emplaçament) serà el torn 

per al Sidral Brass Band, en un xou que 

serà interromput per una nau espacial 

d'on sortirà el Clap, un habitant d’un as-

teroide llunyà de l’univers en busca de la 

música, una cosa que al seu planeta no 

existeix, convençut que aquesta música 

el portarà a complir el seu somni de po-

der volar. En aquest xou musical teatra-

litzat tothom hi acabarà cantant i ballant.

D'altra banda, el diumenge 11 de se-

tembre a partir de les 20 h es podrà gau-

dir d'un cabaret de circ adreçat a un pú-

blic familiar. Serà a l'avinguda de l’Onze 

de Setembre.  

Coloraines Band i Sidral Brass 
Band, concerts per a la canalla

MÚSICA  ELS MÉS PETITS GAUDIRAN CANTANT I BALLANT AMB AQUESTES DUES PROPOSTES A LA PLAÇA D'ANTONI BAQUÉ ACTIVITATS D'AIGUA

Tobogans, inflables 

d'aigua i festa

de l'escuma per 

acabar ben molls
Amb unes temperatures que poden arribar 

als 30 graus al llarg del cap de setmana, una 

bona manera de gaudir de la festa major és 

acabar moll participant de les activitats d'ai-

gua que s'han programat.

D'una banda, Saltats i Volats organitza-

ran dissabte de 17 h a 20 h el megatobogan 

aquàtic, amb dos carrils de 47 metres de 

descens al carrer Nicolás Longarón (davant 

de l'escola Sagrada Família).

Per la seva banda, diumenge a partir de les 

13 h La Murga organitzarà la diada infantil 

al carrer de l'Estació, amb inflables aquàtics.

L'endemà dilluns, dia festiu al poble i dar-

rera jornada de la gresca estiuenca, el Jordi 

Callau encapçalarà un xou d'animació infan-

til acompanyat d'una festa de l'escuma, que 

tindrà lloc a partir de les 12 h a l'espai de 

concerts del Centre Cultural.

Per últim, també cal destacar que l'Asso-

ciació de Voluntaris de Protecció Civil de la 

Llagosta oferirà dissabte a partir de les 11 

h activitats també adreçades als infants. 

Aquests jocs es realitzaran a l'avinguda del 

Primer de Maig (entre els carrers de Sant 

Miquel i Brutau).  

S.B.B.

SIDRAL BRASS BAND  Els músics i en Clap, qui hi arribarà cercant la música per poder volar

DEL 9 AL 12 DE SETEMBREFESTA MAJOR DE LA LLAGOSTA 2022

REPARACIÓN GENERAL 

DEL AUTOMÓVIL 

POLÍGON INDUSTRIAL CAN MILANS 
CARRER TUXANS, 14 · MONTCADA

    93 572 50 71
talleres@xapisteriamontcada.es

ALQUILER DE 
AUTOCARAVANAS

El primer acte del programa era el torneig 

mixt de petanca pel 50è aniversari del Club 

Petanca La Llagosta. El campionat va tenir lloc 

dissabte a les pistes municipals i va comptar 

amb 32 tripletes participants, entre les quals 

hi havia alguns campions d’Espanya. Els gua-

nyadors van ser Javivi, Aleix i Alba, dels clubs 

Ràpid Bosco i Gran Via. Lola, Tete i Jonathan, 

del club local, van ser finalistes de la repesca 

de consolació, i Mimi, també de l'entitat llagos-

tenca, va ser finalista amb una altra tripleta.

Més competició esportiva
També es podran gaudir d'altres disciplines 

esportives al llarg del cap de setmana. 

Aquest divendres a les 20.30 h al poliespor-

tiu García Robledo hi haurà partit d'handbol 

amb el Joventut Vallag La Llagosta.

Al mateix emplaçament, dissabte a partir 

de les 9 h es farà el 3x3 de bàsquet, a càr-

rec del Club Bàsquet La Llagosta 2017; i el 

Fútbol Sala Unión Llagostense hi jugarà dis-

sabte (15.30 h) i diumenge (9 h). L'altre club 

de futbol sala del poble, el Club Deportivo 

La Concordia, jugarà al Complex Esportiu 

Municipal El Turó dissabte a les 10.45 h; i 

el Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert 

acollirà dissabte els partits del Club Depor-

tivo Viejas Glorias (17 h) i del Club Esportiu 

La Llagosta (19 h).  

ESPORTS  VAN PARTICIPAR-HI MÉS D'UNA TRENTENA DE TRIPLETES

Torneig de petanca pels 50 anys
LA LLAGOSTA INFORMA

COMPETICIÓ DE DISSABTE  Un membre de l'entitat llagostenca, al torneig de festa major
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rriba la nostra Festa Major, 

que ens transporta al pas-

sat, quan la ciutadania de 

Martorelles celebrava la 

recollida de les abundants vinyes de 

l'entorn i aprofitava el final de la ve-

rema per fer la festa gran del poble.

Recuperem el format clàssic d’una 

festa participativa i amb molt de co-

lor. Això es deu, en gran part, a la fei-

na de la Comissió i les Colles de Festa 

Major amb la voluntat que continuï 

sent una festa que serveixi d’espai de 

trobada i germanor, i on tothom gau-

deixi dels espectacles. Això vol dir 

recuperar els espais clàssics, entre 

Carrencà i el Parc de Can Sunyer, amb 

l’envelat com a espai per als princi-

pals espectacles i les barres de bar.

Gaudiu al màxim de la nostra 

Festa Major, però sobretot que la 

gaudiu amb la vostra gent, amistats 

i veïnat amb tolerància i respecte. 

Volem seguir gaudint d’unes fes-

tes lliures d’agressions sexistes. La 

reivindicació també és mediambi-

ental, on un any més hi haurà gots 

retornables que podreu adquirir al 

Punt d’Informació. Finalment vull 

agrair i desitjar que gaudeixi de la 

festa aquella gent que des de les en-

titats porta setmanes preparant-ne 

activitats, elles són l’ànima de la fes-

ta. Gràcies per l'esforç i dedicació.

Tot esperant que ens trobem en 

alguna de les activitats, us vull de-

sitjar una molt bona Festa Major!

A

Retorn a la festa del 
color i la participació

Dijous al vespre arrencava oficial-

ment la festa major de Martorelles 

d'enguany, amb el pregó a càrrec 

d'en Joan Ruiz, membre de l'Asso-

ciació 100 aniversari Rabasa Der-

bi, amb motiu del centenari de la 

marca de bicicletes i motos.

Ruiz, des del balcó de la Ma-

sia de Carrencà, recordava que 

aquest era un acte més per cele-

brar aquesta efemèride, "el 100 

aniversari de Bicicletes Rabasa, 

que al final de la dècada dels 40 

ja va passar a ser Bicicletes Ra-

basa Derbi". Alhora, va anunciar 

que el divendres vinent (16 de se-

tembre) s'inaugurarà el Museu de 

Motos i Bicicletes Derbi al Celler. 

"Les motos exposades seran de 

la dècada dels 50, 60, 70 i 80, i 

amb unes motos de carreres 

molt significatives per a la seva 

època".  

Una festa amb protagonisme motard
POPULAR   L'ASSOCIACIÓ 100 ANIVERSARI RABASA DERBI VA ENCAPÇALAR AHIR EL TRET DE SORTIDA DE LA GRESCA, AMB EL PREGÓ

aj. martorelles

ELS PREGÓ  L'alcalde, Marc Candela, i el Joan Ruiz, membre de l'Associació 100 aniversari Rabasa Derbi

Dissabte passat arrencava la com-

petició de les Colles, amb l'humor 

amarillo, els concursos de paelles, 

sangria i flams a la plaça El·líptica. 

Dijous n'hi va haver una nova pro-

va, la donació de sang. Els següents 

reptes seran la gimcana (divendres 

a les 20 h a la plaça El·líptica), el 

bingo musical (divendres a les 20 

h a Can Sunyer), el tobogan aquàtic 

(diumenge d'11 h a 14 h al carrer de 

l'Església), i les darreres proves se-

ran diumenge al vespre a l'Era Jove. 

A banda, dissabte a les 17 h (Safa-

reig) les Colles faran el corretapes i 

diumenge a les 6 h a Carrencà tindrà 

lloc l'esmorzar de festa major.  

En marxa la competició collera

'HUMOR AMARILLO'  Va ser la primera prova puntuable de les colles

aj. martorelles

Les motocicletes tenen sempre un forat a 

la programació de la festa major de Mar-

torelles, i enguany també ha estat així. La 

trobada de motos antigues de diumenge 

passat va ser un dels primers actes del 

programa festiu, i aquest dissabte a les 

18 h tindrà lloc una competició de la Lliga 

Catalana infantil i del Campionat de Ca-

talunya femení de motocròs, acollit per 

l'entitat Amics Motoclub Martorelles.

MOTOCRÒS
INFANTIL I FEMENÍ

MARC

CANDELA
Alcalde de

Martorelles
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L'humorista Pep Plaza encapçala 
una programació teatral diversa

L'humorista i imitador Pep Plaza 

(Mataró, 1972) serà el cap de car-

tell de la programació d'especta-

cles de la festa major, amb el seu 

espectacle Ara més!. No serà l'úni-

ca proposta, ja que el programa 

també compta amb quatre pro-

postes més: Fulles ambulants, de 

la companyia Ortiga; Laberint, de 

la companyia Itinerària; Essenci-

al, de la companyia Vaivén Circo; i 

l'Impro Music Show, de la compa-

nyia Planeta Impro, previst la nit 

d'aquest dijous a l'Envelat.

El mataroní arriba a Martore-

lles amb un espectacle on pren tot 

el protagonisme, però semblarà 

que ho facin moltes persones di-

ferents, gràcies als seus dots en 

la imitació. A Ara més!, Plaza pre-

senta un munt d'històries enllaça-

des on l'humorista presenta tot el 

seu repertori de veus, imitacions 

i personatges per desfermar els 

riures de tot el públic. L'actor està 

acompanyat a sobre de l'escena-

ri pel pianista Nito Figueres, qui 

posa un fil musical en directe al 

xou de Plaza. L'humorista celebra 

amb aquest espectacle els seus 

25 anys sobre els escenaris, una 

carrera que el va portar a la fama 

especialment amb les seves imita-

cions als programes de TV3 Polò-

nia i Crackòvia. Pep Plaza actuarà 

el dissabte a les 20 h a l'Envelat, 

per un preu d'un euro de bo d'ajut. 

L'espectacle té una durada aproxi-

mada de 90 minuts.

Abans de l'humorista, la com-

panyia Ortiga porta una proposta 

adreçada a tota la família, especi-

alment als més petits de la casa. 

L'espectacle Fulles ambulants es 

presenta com un projecte social 

de convivència a través de l'art i 

consisteix en una instal·lació que 

ofereix als nens i nenes un espai 

de joc on poder explorar i inte-

ractuar amb objectes naturals i 

reciclats. El seu objectiu és que 

els infants construeixin nous jocs 

amb aquests elements que posen 

a la seva disposició. L'espai també 

compta amb una biblioteca de con-

tes sobre temàtiques socials i emo-

cionals. La proposta trencadora de 

la companyia Ortiga es podrà veu-

re divendres entre les 17 h i les 20 

h al Celler de Carrencà.

Tornant a dissabte, la compa-

nyia Itinerària porta una altra 

proposta per a tots els públics. 

Laberint és, com el seu nom indica, 

un laberint on les famílies hauran 

de fer ús del seu enginy per tro-

bar la sortida. La instal·lació està 

formada per parets transparents 

i passadissos plens de portes que 

posaran a prova l'habilitat dels 

participants. El laberint es mun-

tarà a la plaça El·líptica i es podrà 

participar dissabte entre les 17 h i 

les 20 h.

Finalment, la companyia Vaivén 

Circo porta un espectacle que bar-

reja el teatre amb el circ. Essencial

parla de les transicions i per fer-

ho explica la història de cinc per-

sonatges que somien i que viuran 

aventures que els portaran a llocs  

recòndits on hauran de prendre 

decisions vitals. L'obra buscar 

crea un ambient màgic basat en 

l'equilibri, on petites diferències 

poden fer que es passi de l'har-

monia al caos en qualsevol mo-

ment. L'espectacle compta amb 

una escenografia basada en l'arc 

de Sant Martí de Waldorf, una de 

les joguines més reconegudes per 

la seva estructura de pilars. En 

aquesta estructura serà on els in-

tèrprets mostrin el seu talent cir-

cense. El xou es farà el dissabte a 

les 18.30 h a la plaça El·líptica.  

ESPECTACLES | Teatre EL MATARONÍ PRESENTA 'ARA MÉS!', ON L'ACTOR SORPRENDRÀ EL PÚBLIC AMB LES SEVES MÚLTIPLES VEUS

PEP PLAZA L'humorista portarà el seu xou Ara més! el dissabte a l'Envelat

P.P.

Les companyies Ortiga, Itinerària i Vaivén Circo completen l'oferta d'especatcles 

de la festa. A ells se'ls hi suma l''Impro Music Show', previst aquest dijous a l'Envelat

FUTBOL A LA FESTA MAJOR

ESPORTS

Futbol i bàsquet 
posen el punt 
esportiu

El Club Futbol i la UE Bàsquet om-

pliran la part esportiva de la festa 

amb els seus habituals partits. El 

CF Martorelles prepara un cap de 

setmana complet amb partits els 

tres dies. Divendres jugaran el ju-

venil A i el primer equip al vespre, 

mentre que dissabte i diumenge 

serà el torn dels diversos equips 

de base durant tot el dia.

Pel que fa al bàsquet, la UE Bàs-

quet ha concentrat tots els partits 

el dissabte, on jugaran des dels 

més petits al matí fins als dos sèni-

ors a la nit. 

La caminada popular 
estarà present 
un any més

Com és habitual, la caminada de 

festa major torna un any més. En-

guany, la sortida serà el dissabte a 

les 8.30 h des de la Masià de Car-

rencà. Per participar-hi cal fer una 

inscripció gratuïta des del web de 

l'Ajuntament. L'activitat compta 

amb la col·laboració de l'entitat 

excursionista Trotacamins.  

Fi de festa sense soroll i amb 
un espectacle de làsers

Els focs d'artifici no seran els prota-

gonistes de la fi de festa d'enguany. 

En lloc del tradicional xou pirotèc-

nic, aquest any s'ha optat per un es-

pectacle audiovisual basat en llums 

làser. Els lasers shows estan agafant 

popularitat darrerament, per la 

seva espectacularitat i els avantat-

ges respecte als clàssics focs. 

L'alcalde Marc Candela explica 

els motius d'aquesta decisió: "Hem 

decidit canviar per l'alt risc d'in-

cendi i les restriccions actuals, i 

també per la problemàtica que 

tenen els focs artificials per a to-

tes aquelles persones i animals 

que en són sensibles".

El laser show tindrà lloc el diu-

menge a les 21.45 h al pati de la 

Masia de Carrencà. 

ESPECTACLES  EL LASER SHOW SUBSTITUEIX EL CASTELL DE FOCS
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Las Migas i el seu inconfusible 
flamenc porten el plat fort musical
El grup barceloní Las Migas serà 

el cap de cartell de la programació 

musical. Marta Robles (compo-

sició i guitarra), Carolina La Chis-

pa (veu), Alicia Grillo (guitarra) i 

Roser Loscos (violí) actuaran a la 

festa major després de no poder 

-ho fer l'any passat. El quartet por-

tarà el seu flamenc clar, modern i 

comprensible, que les ha portat a 

triomfar a mig món, amb reconei-

xements com una nominació als 

Latin Grammy i un premi de la mú-

sica independent (MIN).

Després d'una intensa gira que 

les ha portat per tota Europa, Es-

tats Units i Llatinoamèrica, Las 

Migas han tret a la llum aquesta 

primavera el seu nou treball dis-

cogràfic, Libres, el seu disc "més 

lluminós, alegre, diferent i arris-

cat", amb picades d'ullet a estils 

tan diversos com el country, el pop 

americà i la música urbana.

Las Migas pujaran a l'escenari el 

divendres a les 22.30 h a l'Envelat.

Les propostes musicals seguei-

xen amb grups com Ambauka, una 

banda de Molins de Rei que ve per 

animar els més petits de la casa. 

Ambauka presenta el seu concert 

De cap per avall el divendres a les 

11 h al pati de Carrencà. 

L'Always Drinking Marching 

Band posarà la festa al dissabte al 

matí amb la seva actuació a les 11 

h al pati de la Masia. La companyia 

fa més de 20 anys que recorre els 

escenaris i carrers de tot el món i 

proposa un xou musical i humo-

rístic amb un toc molt mediterrani 

que anima a sortir al carrer.

L'apartat de concerts també té al 

grup Dalton Bang, que vol fer sal-

tar i vibrar el públic de Martorelles 

amb les seves versions de temes, 

des dels anys 70 fins als èxits més 

actuals. Els Dalton Bang estan en 

ple creixement mediàtic, després 

del salt a la fama del seu antic líder 

i fundador Miki Núñez. El grup va-

llesà tindrà el seu moment el dis-

sabte a les 0 h a l'Envelat.

La proposta musical la completa 

el grup Rumba Alborada (dissabte 

a les 22 h al pati de la Masia) i di-

versos DJ. DJ Maceta s'encarregarà 

d'animar la nit de divendres a l'En-

velat, després del CarrancàRock, 

mentre que DJ Sendo s'ocuparà del 

dissabte, quan acabi el concert de 

Dalton Bang. 

MÚSICA | Concerts  LA BANDA BARCELONINA LIDERA UNA PROGRAMACIÓ QUE COMPTA AMB GRUPS DE DIVERSOS GÈNERES I ESTILS

LAS MIGAS La banda flamenca actuarà després de no poder-ho fer l'any passat

las migas

Psychotropic Swamp i Conchas 
del Asco, al CarrancàRock

La nit del CarrancàRock tindrà com a 

protagonista al grup local Psychotropic 

Swamp. La banda està formada pels mar-

torellesencs Albert Suñé (bateria), Manu 

Cano (guitarra i cors), Adrián López (baix) 

i Sergio Fuentes (guitarra i veu). Actual-

ment, estan a ple rendiment amb la gira del 

seu últim disc Coitus Interruptus, que els ha 

portat per tota Espanya, França i el Regne 

Unit, a ciutats com Londres o Madrid. El 

grup farà una de les parades d'aquesta gira 

internacional a la festa major per tocar da-

vant el públic del seu municipi.

Psychotropic Swamp presenta una mú-

sica rock de caràcter alternatiu amb influ-

ències de diversos estils, entre ells el blues 

o el rock psicodèlic.

La nit la completarà el grup Conchas del 

Asco, una de les bandes locals que assa-

ja a la Masia i que forma part de l'entitat 

Carrencà Rock. El grup defineix l'estil de 

la música com punk rock folklòric. Els as-

sistents al concert del grup martorellesenc 

poden esperar una actuació que no els dei-

xarà indeferents.

El CarrancàRock serà la nit del diven-

dres. El concert començarà a les 0 h amb 

Psychotropic Swamp i seguirà a la 1.30 h 

amb Conchas del Asco, tot al pati de la Ma-

sia de Carrencà. 

PSYCHOTROPIC SWAMP La banda local torna a actuar a Martorelles dins el CarrancàRock

P.s.

L'UCAM posa sabor 
andalús amb dos 
actes el dissabte

La Unión Cultural Andaluza de 

Martorelles (UCAM) torna a par-

ticipar en la festa major amb dos 

actes musicals i de ball el dissabte. 

El primer seran els quadres de ball 

a les 19.30 h, on els seus grups de 

ball faran una exhibició de les dan-

ses que interpreten. El segon acte 

és l'actuació de la coral rociera de 

la Unió a les 21 h, on cantaran di-

verses peces de la música folklòri-

ca andalusa. Tots dos actes seran 

al patí de la Masia de Carrencà el 

dissabte, oferint així una tarda de 

cultura andalusa. 

El ball de gala, amb 
Jordi Moncayo

El cantant Jordi Moncayo serà l'en-

carregat d'oferir el concert per 

l'habitual ball de gala, on els veïns i 

veïnes podran gaudir d'una vetlla-

da més clàssica.

El ball de gala se celebrarà el dis-

sabte a les 12 h a l'Envelat i compta 

amb la col·laboració del Consell de 

la Gent Gran. 
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OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

Ens trobaràs a:

BONA FESTA MAJOR!
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La festa transita de les ballades de 
sardanes a la dansa de les gitanes
Les danses tradicionals catalanes 

sempre han tingut un paper des-

tacat a la festa martorellesenca. El 

tret de sortida va venir de la mà de 

la Joventut Sardanista de Martore-

lles que dissabte passat va poder 

recuperar el format habitual de 

l'Aplec de Sardanes, que ha arribat 

ja a la 44a edició. "Estem molt sa-

tisfets de l'assistència, tenint en 

compte els dos anys de pandè-

mia. Va ser una nit molt maca i 

el temps va acompanyar", expli-

quen des de l'entitat. 

Les cobles encarregades de po-

sar música a les rotllanes van ser 

la Sant Jordi Ciutat de Barcelona 

i la Ciutat de Girona. Abans de la 

ballada, però, es va celebrar la 

botifarrada i l'elecció de la pubi-

lla. Enguany ha estat triada l'Abril 

Valls López, germana de la pubilla 

sortint, Iris Valls López, que ho era 

des d'abans de la pandèmia.

Els aficionats a la sardana tindran 

una nova oportunitat durant la festa 

major de sentir el flabiol i la tenora. 

Serà diumenge (12.30 h) a la plaça 

de l'Ajuntament en el marc de la 

FOLKLORE  EL 44È APLEC SARDANISTA CELEBRAT EL PASSAT CAP DE SETMANA TRIA ABRIL VALLS LÓPEZ COM A NOVA PUBILLA 

BAIXADA DEL MERCAT  Va ser l'escenari de l'aplec sardanista que enguany ha arribat a la 44a edició

ajuntament

commemoració de l'acte institucio-

nal de la Diada de l'Onze de Setem-

bre. La ballada, que anirà a càrrec de 

l'Orquestra Selvatana, estarà acom-

panyada de vermut per a tothom.

I si la sardana és ben present, a 

la festa no hi pot faltar el ball de 

gitanes, una dansa ben arrelada 

al municipi. El Ball de Gitanes de 

Martorelles oferirà la seva ballada 

de festa major el diumenge a les 

18 h a la plaça El·líptica. 

DISSENY

Un cartell poc 

convencional de la 

mà de la creadora 

Glòria Fernández 

Una pubilla amb un caire més fe-

minista i retro. Aquesta és la idea 

que ha volgut evocar la dissenya-

dora gràfica Glòria Fernández, que 

ha estat l'encarregada de la imatge 

de la festa d'enguany. Fernández 

ha estat la guanyadora del concurs 

de cartells, que ha arribat a la 9a 

edició. El protagonisme del color, 

l'aire alegre i desenfadat i un toc 

vintage va fer decidir el jurat del 

certamen. 

GLÒRIA FERNÁNDEZ

arxiu

Durant la festa major, l'Ajunta-

ment ha habilitat un punt d'infor-

mació fixe al costat de l'Envelat, 

on es podran adquirir els gots i 

mocadors, banderes del municipi i 

obtenir tota la informació sobre la 

festa. L'horari d'obertura és cada 

tarda de 17 h fins a la mitjanit.

Punt d'informació, 

al costat de l'Envelat

El Celler acull l'obra de 

l'artista baixvallesà Xavi Mira
L'artista baixvallesà Xavi Mira ocu-

parà enguany l'espai de les exposi-

cions, que s'habilita cada any a Car-

rencà. El celler acollirà un recull de 

les obres de Mira, un apassionat del 

dibuix i la pintura amb estudi a San-

ta Maria de Martorelles, que hi mos-

trarà obres tant de gran com de petit 

format. Mira centra la seva obra en 

la figura humana amb obres crea-

des sobre llenç amb tècnica mixta 

i amb el color com a element molt 

present. L'exposició es podrà veure 

divendres (11 a 13 h i de 17 a 23 h), 

dissabte (11 a 13 h i de 18 a 23 h) i 

diumenge (18 a 22 h).  

ART   LA MOSTRA ESTARÀ OBERTA DE DIJOUS A DIUMENGE
arxiu

L'ARTISTA  Mira al seu estudi de Santa Maria de Martorelles
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· GOOD KIDS A PARTIR DELS 3 ANYS

· TOTS ELS NIVELLS FINS APROFICIENCY

· PRESENCIAL O LIVE ONLINE

· CLASSES PARTICULARS

· CLASSES A EMPRESES
(GESTIONEM LA TEVA SUBVENCIÓ)

· GOOD TRIPS - AGENTS DE VIATGES

· REALITZACIÓ D’ EXÀMENS OFICIALS

Fes el test de nivell al nostre web!
www.goodidiomes.cat

93 593 27 11 / 620 74 26 50
good@goodidiomes.cat

Mollet Coworking
Tu oficina compartida de alquiler mensual

No pagues de más por tu oficina

ESPACIO 
DE TRABAJO

SALAS 
DE REUNIONES

DOMICILIACIÓN 
DE EMPRESAS

Avda. Antoni Gaudí, 71 · 08100 - Mollet del Vallès · T. 93 593 52 44 · hola@molletcoworking.com

www.molletcoworking.com
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Aquest estiu s'han tornat a reproduir al Baix Vallès diversos episodis de 

pudors que han provocat notables molèsties al veïnat afectat. Han estat 

nombroses les queixes de ciutadans de Mollet, la Llagosta o Santa Perpètua 

de Mogoda, que han hagut de patir les molèsties derivades d'aquestes 

pudors que encara són més emprenyadores en un estiu amb temperatures 

de rècord i sense poder obrir finestres. 

El Baix Vallès és un espai industrialitzat, amb molta presència de la 

química i farmacèutica, i els episodis de pudors són freqüents. Però la forta 

presència de factories d'aquest sector no pot ser l'argument exculpatori 

i les administracions han de vetllar per garantir que el desenvolupament 

de l'activitat industrial es fa respectant la legalitat vigent i els drets dels 

ciutadans a viure sense molèsties que superin els llindars raonables 

de tolerància. Les pudors també són contaminació atmosfèrica i el 

desconeixement del seu orígen i de les conseqüències que puguin tenir en 

la salut de les persones encén totes les alarmes del veïnat afectat. Cal que 

l'administració posi tota la maquinària en marxa per esbrinar la procedència 

d'aquesta contaminació odorífera perquè es puguin prendre mesures. 

CONVIURE AMB LES PUDORS

Editorial

a vida de moltes persones grans 

avui es veu afectada per una reali-

tat que preocupa professionals de 

la medicina, psicologia , musico-

terapeutes, geriatres i, sobretot, famílies. 

La solitud i el que comporta a nivell físic i 

psicomeocional. No tothom compta amb els 

recursos per a pagar residències o centres de 

dia. Aquest escenari ens planteja persones 

que passen molt temps a les seves casa soles 

o sols. La figura del cuidador aporta soluci-

ons que a vegades no són tan professionals 

com aquest rol merita.

La bona notícia és que avui la tecnologia 

permet de manera real i no especulativa so-

lucions que fa uns anys eren relats de ficció 

o amb costos desorbitats. Estem parlant de 

l'IOT, l'internet de les coses ens dibuixa un 

momentum de revolució tecnològica i filo-

sòfica, en què la casa que coneixem pot co-

mençar a escoltar les necessitats dels seus 

usuaris i reaccionar davant aquestes interac-

cions. Tot connectat al núvol.

La Casa Empàtica com a concepte és una 

llar, no solament ergonòmica i domotitzada, 

sinó que mitjançant la IA i la connectivitat fo-

La casa empàtica
calitzada en la persona detecta les necessitats 

en temps real dels usuaris i retorna solucions.

Aquesta tecnologia aquesta basada en el 

reconeixement de la veu, imatges amb ni-

vells de seguretat molt alts.

Un espai de confiança, casa teva, on sensors 

de caiguda, comunicació fàcil 24/7, seguiment 

de biofeedback, notificacions personalitzades, 

estimulació física i cognitiva, complemen-

tessin i milloressin la qualitat de vida de les 

nostres persones grans. Una tecnologia que 

complementa la presència de la cuidadores 

i complementa el rol dels professionals que 

tracten i acompanyen les nostres àvies i avis.

El nostre Projecte Evoca actualment aposta 

per la tecnologia Alexa d'Amazon per donar 

aquest servei. Tecnologies Catalana creada a 

Parets del Valls amb Bluemirrortech.Desenvo-

lupem programari o skills basats en musicote-

ràpia i estimulació polimodal perquè qualse-

vol persona tingui a casa seva un assistent que 

generi valor en la seva qualitat de vida, perme-

tent al seu torn que l'equip mèdic i professional 

pugui fer un seguiment a distància en temps 

real de l'estat i condició de l'usuari.

Evoca és un tecnologia amb 6 anys d'histò-

ria que actualment s'utilitza en residències, 

centres de dia i hospitals de Catalunya, Puer-

to Rico i Mèxic. Podem apreciar a la Casa Em-

pàtica i Evoca una lectura optimista i realista 

de la simbiosis humans i tecnologia. Salut i 

qualitat de vida de la mà de l'acompanya-

ment humà i tecnològic.

L

ERNESTO
BRICEÑO

Director del Centro Grever

impacta la soledat de la gent 

gran. Un problema de la nos-

tra societat del benestar al 

que fàcilment girem la cara 

sense poder suportar pensar que algun 

dia potser ens arribarà i no podrem evitar 

sentir-ho a la pròpia pell i més endins. El 

declivi del cos i la ment forma part del pro-

cés de la vida però parar-se a pensar-hi pot 

resultar incòmode o dolorós. 

No fa pas massa anys que la vida del que 

anomenem tercera edat ha fet un tomb. Les 

persones envellien dins l’entorn familiar i la 

dinàmica natural era tenir cura els uns dels 

altres,  el rol de cuidadors s’anava invertint 

i es transmetia com una herència, malgrat 

totes les dificultats, conflictes generacio-

nals i de convivència que això pogués com-

portar. I un dels ingredients d’aquest tomb 

significa sovint, entre d’altres coses, sole-

dat. El temps que els fills es quedaven a viu-

re amb els pares ha passat i les dones que 

sempre hem ostentat prioritàriament el rol 

de cuidadores ens hem incorporat al món 

laboral. No cal dir dels molts avantatges de 

tot plegat i que en cap moment defensaria 

tornar enrere, però el ritme dels canvis i la 

solució de les seves conseqüències no sem-

pre van alhora. Segurament forma part de 

la imperfecció de l’ésser humà. 

M'

QÜESTIÓ DE PRIORITATS

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

On hauria de recaure la responsabilitat?

Segurament la major part en les famí-

lies, quan n’hi ha. Però és un fet també que 

acompanyar i tenir cura dels nostres avis 

requereix un temps que no tenim i una de-

dicació a vegades a temps complet, que en 

la nostra organització de vida genera difi-

cultats i repercussions emocionals, estrès, 

sentiments de culpa o la pèrdua d’inde-

pendència entre d’altres. Els fills, els néts, 

no disposem del temps suficient, la idea de 

la conciliació familiar en el marc laboral és 

més un ideal que una realitat. 

Però què passa amb el fet que hi ha mol-

ta gent gran sense família?

 Al final i en tots els casos tot té un cost 

econòmic difícil d’afrontar y es fan neces-

saris els ajuts socials. Hi dedica l’estat del 

benestar els recursos suficients? 

Mentrestant, els nostres governs seguei-

xen invertint en material per fer la guerra. 

Qüestió de prioritats.

Els fills, els néts, no disposem del
temps suficient per cuidar dels 

nostres grans; la idea de la
conciliació laboral i familiar és més

un ideal que una realitat

n regal de la vida de cada dia són 

els poemes que el vent escampa 

pels carrers i places del meu poble. 

La poesia no té edat, és vida. Homes 

i dones, nois i noies, nens i nenes, avis i àvies 

embolcallen poèticament els seus fets i parau-

les. Em direu que somio, però és un somni que 

cada dia em regala un ram de flors del jardí 

que és el meu poble. El somni és un regal del 

silenci de la nit que alimenta la il·lusió i vivifica 

l’esperança. Passejant pel meu poble endevino 

en les mirades de la gent la lectura d’un futur, 

uns cops il·lusionat i uns altres plens de tristor. 

Però el cop dels seus peus al caminar és un crit 

a un futur més digne. Totes les persones quan 

passegen són poetes de la vida en el bé i en el 

mal. Els crítics literaris ens parlen de la poesia 

bona i de la poesia dolenta. Però és poesia. Allò 

important és que el somni m’expliqui quina és 

la meva. El goig és la satisfacció d’obrar el be, 

U

RECITAL POÈTIC DEL MEU POBLE

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

però també gaudeix del seu bé qui practica el 

mal. Un i altre són lliures. Són savis? L’art és 

l’obra més important de la creativitat huma-

na. I l’obra d’art més meravellosa la creen el 

pare i la mare. Un ésser humà és la millor es-

cultura dels creadors i el millor poema dels 

poetes. L’escultura i el poema és el ram de 

flors de la maternitat i la paternitat. 

Tu que passes pel meu costat, sia quina sia 

la teva vida, els teus ulls parlen i el seu objec-

tiu és el bé; els teus peus caminen i corren 

per arribar el primer; els teus braços parlen 

amb l’espai demanant creativitat. Homes i 

dones que caminen pels carrers i places del 

meu poble són poetes de la vida, de la seva i 

molts també de la dels altres. Quan tots els 

homes i dones del meu poble siguin poesia, 

la fraternitat col·lectiva serà la verdadera po-

esia i obra d’art, la pau. M’agrada escoltar els 

recitals de la gent pels carrers i places.
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stius de calor i sequera 
rècord i calamarses mai 
vistes, més enllà de les 
nostres fronteres riua-

des i catàstrofes esfereïdores. Les 
conseqüències cada cop més tangi-
bles de l’emergència climàtica fan 
imprescindible  repensar l’activitat 
humana. No obstant, encara malvi-
uen massa polítiques obsoletes,  
propostes zombis, fent camí en 
una època que ja no és la seva. És el 
cas de la modificació del PGOU de 
Parets per impulsar el projecte del 
Plàtan.  Una zona que habilitarà una 
gran superfície de supermercat 
acompanyada d'un macroaparca-
ment, fet que provocarà més trànsit 
al centre sense cap millora per a la 
ciutadania, sense generar espai pú-
blic de qualitat per viure i atacant 
directament al model de comerç 
local de proximitat.

Segons dades de la Comissió Euro-
pea, el 2017 el transport per carrete-
ra va suposar el 21% de les emissions 
de CO2 al conjunt de la Unió Europea. 
És imprescindible repensar la nos-
tra mobilitat per deixar de posar-hi 
al centre el vehicle privat. La Ellen 

De plàtans i zombis

E

JAUME
MARTORELL

Doctor en Administració i 

Negocis i tècnic del Grup 

Parlamentari d’ERC

Tornem-hi per vèncer! Independència

L’expert respon

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

Primera sentència que 
condemna Triodos per la 
comercialització de CDA

Finalment, un jutjat ha dictat la 
primera sentència que con-
demna l’entitat neerlandesa 
Triodos Bank per no proporci-
onar als seus clients informació 
suficient sobre la naturalesa i 
els veritables riscos d’adquirir 
els Certificats de Dipòsits d’Ac-
cions (CDA) comercialitzats pel 
banc. La sentència, dictada a 
Navarra pel Jutjat de Primera 
Instància número 1 d’Iruña, 
obliga Triodos a retornar 
tots els diners invertits per 
la seva clienta en l’adquisició 
d’aquest producte financer 
juntament amb els interessos 
legals generats des del mo-
ment de la compra.

El passat mes de març, des 
d’aquestes mateixes pàgines 
del SOM, ja publicàvem un arti-
cle on denunciàvem la situació 
de les més de 7000 persones 
que a tot l’Estat (més de 4000 a 
Catalunya)  han adquirit els CDA 
de l’entitat i que fa més de dos 
anys que no poden accedir als 
seus estalvis d’ençà que el pro-
pi Triodos va decidir suspendre 
l’activitat del mercat intern on 
es gestionaven les ordres de 
compra i venda d’aquest pro-
ducte. Una situació que resul-
tava inimaginable quan aquests 
clients van comprar uns CDA 
que consideraven un produc-
te absolutament garantit pel 

banc i que se’ls va assegurar 
que l’entitat recompraria en el 
moment que volguessin recu-
perar el valor de la inversió. Per 
contra, el mercat on vendre els 
CDA continua suspès, Triodos 
s’ha desdit de posar en marxa 
el procés restringit i limitat 
de recompra que va anunciar 
a principis d’any i l’única pers-
pectiva d’accés als seus diners 
pels tenidors de CDA és la futu-
ra i encara incerta creació d’un 
Sistema Multilateral de Nego-
ciació (SMN) on suposadament 
podran tornar a operar amb 
aquest producte, però sempre 
amb la certesa d’assumir enor-
mes pèrdues en el valor de la 
seva inversió. Una perspectiva 
ben fosca per a unes persones 
que confiaven els seus estalvis 
a una entitat que pregona un 
model bancari allunyat de l’es-
peculació i l’ànim de lucre habi-
tual en el sector.

Sortosament, i malgrat que en-
cara no és ferma, la sentència 
dictada pel jutjat navarrès ali-
menta l’esperança de totes les 
persones que des de fa mesos 
ens visiten per tal de reclamar 
judicialment la devolució dels 
seus diners invertits en CDA, 
doncs avala la tesi defensada 
pel nostre despatx que la in-
formació proporcionada per 
Triodos era insuficient per 
poder preveure el risc que ha 
acabat materialitzant-se i s’ha 
alterat de forma substancial la 
naturalesa del propi producte 
com a conseqüència de la va-
riació de les seves principals 
característiques i en la forma 
de relacionar-se amb el mercat 
per obtenir liquiditat. Circums-
tàncies que, en ambdós casos, 
conviden a considerar, tal i com 
ha fet la magistrada, que s’han 
vulnerat greument els drets
dels clients i les clientes que 
van confiar en Triodos a l’hora 
d’adquirir un producte que ha 
esdevingut un veritable parany 
pels seus estalvis. 

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

Macarthur Foundation ha xifrat en 
un 50% l’espai de ciutats i pobles 
europeus que està destinat al cotxe. 
Una part substancial és l’aparcament 
privat en espais públics que, al cap i a 
la fi, és on els vehicles passen el 95% 
del seu temps: emmagatzemats de la 
forma més ineficient possible, man-
llevant espai que es podria dedicar a 
una munió d’usos ciutadans i socials. 

També hi ha el seu efecte ambien-
tal: els grans aparcaments produei-
xen el que es coneix com una “illa de 
calor urbana” que pot augmentar la 
temperatura fins a 2 o 3 graus, tam-
bé contribueixen a fer un clima i sòl 
més sec i són la pedra de volta d’una 
mobilitat caduca.     

Les grans extensions suburba-
nes dels Estats Units són un exem-
ple alliçonador d’on ens porten a 
aquest tipus de polítiques: hectà-
rees de ciment sense serveis, ni co-
merç, sense vida, ni comunitat. 

A Parets no hi falten llocs d’aparca-
ment, a diferència d’altres municipis 
del nostre entorn no ens cal cap zona 
blava per regular els aparcaments, 
atès que disposem de grans espais 
tant al nucli antic, com a l’Eixam-
ple, que les fan innecessàries. Per 
exemple, el sector Iveco: grans es-
tabliments comercials dependents 
del cotxe i d’enormes espais d’apar-
caments.  Un model qüestionable 
quan es va fer i avui obsolet en el qual 
l’Ajuntament de Parets hi reincideix. 

També hi hem de sumar la crea-
ció d’un Park and Ride a l'estació 
de tren de Parets. Un tipus d’apar-
cament que només té sentit si, efec-
tivament, contribueix a reduir la 
utilització del vehicle privat a favor 
del transport ferroviari i col·lectiu.  
I si es garanteix que serveix per aga-
far el tren i no només per aparcar 
vehicles particulars. 

Un exemple el podem trobar a 
Cardedeu amb la prova pilot d’un 
tiquet digital gratuït que s’assegura 
que el park and ride és per a les per-
sones usuàries del tren. Per no par-
lar d’instal·lar espais que permetin 
deixar les bicicletes amb seguretat a 
l’estació, com les “bicicledes”, gàbies 
per a deixar la bicicleta amb segure-
tat i desprès agafar el tren amb tota 
la comoditat que sigui possible.

Els economistes solen parlar del 
cost d’oportunitat, el que deixem 
de fer quan destinem els nostres 
recursos a qualsevol activitat. Avui, 
les polítiques zombis, com el desen-
volupament del Plàtan, tenen un 
cost d’oportunitat enorme perquè 
destinen recursos a allunyar-nos 
de les ciutats i pobles que neces-
sitem en un context d’emergència 
climàtica, en comptes d’aprofitar 
per a impulsar un eix comercial de 
proximitat i peatonal al casc antic, 
tal com ja existeixen en molts po-
bles del nostre entorn, com Mollet 
o Granollers, sense anar més lluny.

De la nostra memòria recent, enguany és l’11-S més complicat 
però molt interessant. Un 11-S que volem “acompanyar” ex-
pressament del 1r d’octubre, en què hem volgut generar unes 
expectatives que han d’estar relacionades amb l’esperança. 
Ningú no pot escapar a la percepció que el que ens està pas-
sant és molt preocupant. El nostre sistema de representació 
política ha entrat en crisi total, i ja no és el que “l’estat espanyol 
ens fa”, sinó que sentim com els nostres representants, esco-
llits democràticament, canvien els objectius amb un desver-
gonyiment tan gran que difícilment ens ho podíem imaginar.

El resultat de tot plegat, sumant-hi altres factors que tots 
podem intuir, és una situació de desmobilització enorme, 
un sentiment de desencís molt gran. Vet aquí on està el 
quid de la qüestió! Davant el fet de no sentir-nos gens re-
presentats, fins i tot de sentir-nos traïts, i davant el fet de 
veure que no hi ha una estratègia ben definida per intentar 
aconseguir el que volíem majoritàriament els que estem 
al carrer, ens trobem amb dues possibilitats: una, enge-
gar-ho tot a rodar, o dues, continuar lluitant, conscients del 
panorama que tenim al davant i segurs, ara, que els nostres 
representants polítics no faran res del que van dir que farien 
quan els  vam donar el nostre vot.

Si ho engeguem tot a rodar, ja sabem el que ens toca. Dona-
rem la raó als que han fet de la “unidad de la patria” l’excusa 
per fer el que més els ha convingut, sense cap escrúpol ni ver-
gonya. I també donarem la raó als que han volgut disfressar 
de diàleg una relació impossible i descaradament interessa-
da. L’única esperança serà esperar per veure com, indefugi-
blement, aquest estat/empresa de 400 famílies castellanes 
s’acaba podrint i es desfà com el sucre a l’aigua de la història.

Si continuem lluitant, però, no perdrem quelcom que ens 
dóna sentit: la dignitat. Apel·lar a la dignitat no és un recurs 
èpic, és una necessitat que hem de cultivar. Sense dignitat no 
som res. I a partir d’aquí, la lluita ha de significar poder seguir 
parlant clar. Tenim dret a la independència i a ser un nou Estat. 
Tenim dret a poder pensar en construir un model de país di-
ferent al que fins ara ens han imposat. O no veiem el preu que 
estem pagant per continuar formant part de l’estat espanyol? 

Si llegiu i escolteu el que es comenta a tort i a dret, veureu 
com les úniques idees que apareixen com a alternatives per 
aconseguir el nostre objectiu, passen per descriure la mobi-
lització popular com la força més necessària. I ens ho diuen just 
en un moment en què és possible que estiguem en la situació 
de major desencís des que tot això va prendre cos. Ambdues 
coses són certes. Som la gent del carrer els qui tenim la parau-
la, i haurem de treure forces d’on calgui per fer realitat el que 
creiem que és l’única solució: la independència del nostre país.

Com a societat civil hem de tornar al centre del moviment 
d’alliberament i prendre la iniciativa. Ho haurem de fer pro-
gressivament, assimilant els aprenentatges que els darrers 
temps ens han ofert. Hem de construir un camí, amb un ca-
lendari realista, que ens permeti democràticament decidir la 
independència. Tornar a vèncer vol dir marcar aquest camí. I 
s’hi està treballant seriosament per fer-ho. Tard o d’hora tots 
hi tornarem, perquè sabem que és l’única via. Us esperem l’11 
de setembre. La independència és a les nostres mans!

ISABEL RAMON, TERESA SABÉ I MANEL GENER /

Membres del Secretariat Nacional de l’ANC 

en representació del Vallès Oriental
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Maria Pérez amb la seleccióDues paretanes campiones del Torneig del Nord
La santfostenca Maria Pérez, jugadora del 

Barça B, ha participat en el darrer amistós de la 

selecció espanyola sub 23 a Jönköping (Suècia).  

La futbolista va jugar els 90 minuts en l'empat 

de les espanyoles i les sueques (0-0).

Les paretanes Laia Grande i Daniela Montávez han guanyat el Torneig 

del Nord de bàsquet amb el Joventut de Badalona. Les jugadores 

formen part de l'equip infantil de la Penya, que s'ha endut la victòria al 

trofeu sub 14. Les de Parets han competit amb equips com el Manresa 

CB, el València Basket o el Soporini Daraszak d'Hongria.

L'obra al Riera Seca comença amb 
la reforma de la pista i les grades

MOLLET. La primera fase del procés 

de reforma del Pavelló Riera Seca 

s'ha iniciat aquesta setmana. Tot i 

estar prevista per començar abans 

de l'estiu, diversos problemes tèc-

nics han endarrerit la seva posada 

en marxa fins ara, al setembre.

Durant els primers tres o quatre 

mesos, es milloraran la pista inte-

rior i les graderies, deixant aquests 

espais sense ús. Un cop acabada la 

primera part, es procedirà a exe-

cutar les actuacions pertinents als 

vestidors i a altres espais comple-

mentaris de la instal·lació.

El regidor d'Esports, Josep Mon-

ràs, afirma que la millora era ne-

cessària perquè "els problemes 

són evidents" i també creu que 

ajudarà a "generar un nou espai 

social a la ciutat". El regidor afir-

ma que han buscat solucions pels 

clubs: "Hem treballat amb els 

clubs per buscar alternatives, 

tant a la pista exterior, com a al-

tres instal·lacions o municipis".

Compartint la pista exterior
Les dues entitats més afectades 

per aquestes obres són el Mollet 

HC i el Club Patinatge Artístic. 

Mentre duri la reforma de la pista 

interior, els dos clubs hauran de 

compartir l'exterior, tal com expli-

ca el president del Mollet HC, Leo 

Conde: "Serà un embolic. Hem 

de passar una vintena d'equips 

a la pista exterior i la seguirem 

compartint amb el patinatge 

artístic". Per això, Conde afirma 

que ja estan "buscant alternati-

ves", però de moment estan adap-

tant-se a les circumstàncies: "Es-

tem veient el que ens trobem".

El president explica que una 

d'aquestes solucions és la que han 

trobat amb l'equip escola, que en-

trenarà a la pista del Centre d'Es-

tudis Mollet.

Els sèniors a Polinyà
El que sí que està ja decidit és la 

mudança dels dos equips sèni-

ors de l'Hoquei Club a Polinyà, tal 

com explica Conde: "Allà hi ha 

una pista que es feia servir per 

a l'hoquei, però ja no està en ús i 

s'ha d'adaptar. Hem arribat a un 

acord per anar allà, però hem 

d'acabar de parlar de les condi-

cions amb els ajuntaments dels 

dos municipis".  sergi casanovas

POLIESPORTIU | Equipaments  LA PRIMERA FASE DELS TREBALLS DEIXARÀ SENSE ÚS LA PISTA INTERIOR DURANT UNS 3 O 4 MESOS

LA REFORMA EN MARXA La primera fase del projecte ja ha començat i afecta a la pista interior i a les graderies

s.c.

El Club Patinatge Artístic i l'Hoquei Club hauran de compartir la pista exterior fins a 

final d'any, com a mínim. Els sèniors de l'hoquei es mudaran a Polinyà durant les obres

Forus, nova 
empresa gestora 
de Ca n'Arimon

MOLLET. El Centre Municipal d'Es-

ports i Salut Ca n'Arimon té una 

nova empresa gestora. Európolis, 

l'antiga responsable ha deixat pas 

a Forus, un grup que ja compta 

amb diversos centres esportius a 

Barcelona i a tota Espanya. El can-

vi és de caràcter empresarial i aliè 

a l'Ajuntament, segons informa el 

regidor d'Esports Josep Monràs.  

Monràs afirma que "les condici-

ons no s'han modificat" i que "es 

manté el mateix contracte que 

teníem fins ara".

El regidor també explica que de 

cara a l'usuari "no hi hauria d'ha-

ver cap canvi" i que les modifi-

cacions que hi pugui haver seran 

internes de l'empresa. 

La Gurrinada arriba 
per la patrona de 
Santa Maria
SANTA MARIA. La quarta edició de 

La Gurrinada es podrà celebrar fi-

nalment aquest divendres. La cur-

sa, prevista pel juliol, se celebrarà 

aquest divendres a partir de les 

21.30 h, dins els actes de la festa de 

la patrona. La cursa nocturna tin-

drà un recorregut d'11,5 km amb 

un desnivell positiu de 330 m. La 

prova començarà a les 21.30 h a 

Can Gurri i tindrà un màxim de 200 

participants. 

MUNTANYA

COMPLEX MUNICIPAL
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PREU: 25€ SOCIS I 30€ NO SOCIS
PUNT DE TROBADA: PL. CAN BORRELL

Inclou: Taller teòric-pràctic amb instructors 
titulats, el préstec dels bastons, assegurança 

i un vídeo de progressió de la tècnica

Inscripcions a www.cmmollet.cat 
Places limitades

CURS 
D’INICIACIÓ
A LA MARXA 

NÒRDICA
DISSABTE

17.09.2022
DE 9.30 A 12.30 H
A L’ESPAI RURAL DE GALLECS

Èxits molletans al Campionat 
de Catalunya de scooter

MOLLET. Els patinadors i equips de 

Mollet van triomfar al Campionat 

de Catalunya de Scooter, celebrat 

el passat cap de setmana a Nou 

Barris (Barcelona).

L'equip de la botiga Radical 360 

va tenir una bona participació en 

el torneig amb els seus patinadors, 

que van tornar amb tres medalles, 

una de cada metall. Unai Alcázar 

va proclamar-se campió de la ca-

tegoria pro park, mentre que Pol 

Pocorull es va penjar la plata a sub 

16, també en la modalitat park.

Els dos patinadors van poder par-

ticipar i obtenir un resultat que fa 

"molta il·lusió després de les lesi-

ons", explica Pocorull. Alcázar reco-

neix que "feia molt temps que es-

perava una competició així amb 

aquest resultat" i creu que és una 

jornada que recordarà: "Se m'ha 

guardat a dins, és molt bonic".

A la modalitat street va pujar al 

podi un altre membre del Radical 

360. El molletà Adrián Navarro 

va assolir la tercera plaça a la ca-

tegoria pro. Navarro reconeix que 

esperava "una mica més", però 

es mostra "satisfet per pujar al 

podi". El patinador també destaca 

el fet d'haver-ho aconseguit a stre-

et: "M'ha fet més il·lusió perquè 

és una modalitat on no havia 

competit mai".

Nou títol per Lucía Martín
La patinadora molletana Lucía 

Martín també es va proclamar cam-

piona de Catalunya. Martín es va 

penjar la medalla d'or en la moda-

litat femenina de street i també va 

obtenir la plata a la de park.  S.C.

SCOOTER  L'EQUIP RADICAL 360 VA ACONSEGUIR TRES MEDALLES I LUCÍA MARTÍN VA GUANYAR UNA

TRIPLE MEDALLA L'equip Radical 360 va sumar tres medalles al campionat

S.C.

El Club Muntanyenc Mollet va ser present a la novena Trobada Senderista 
Transfronterera dels Pirineus, on es van reunir entitats excursionistes de 
Catalunya, França i Andorra. Aquest any la jornada es va celebrar al Coll de 
la Portella Blanca, l'indret on conflueixen les fronteres dels tres territoris. La 
trobada va comptar amb un centenar d'excursionistes, entre els quals hi havia 
membres del club molletà. La ruta va començar al Pas de la Casa (Andorra) i va 
recórrer indrets com els estanys de les Abelletes i el Negre.

FEEC

Trobada internacional pel Muntanyenc

BAIX VALLÈS. Aquest cap de setma-

na, el Circuit de Barcelona-Catalu-

nya reunirà un total de 39 equips, 

integrats per 170 pilots, en la qual 

serà la 23a edició de les 24 Ho-

res de Barcelona d'Automobilis-

me-Trofeu Fermí Vélez. La cursa 

continua sent una prova adscrita 

al calendari de les 24H Series, un 

certamen internacional que posa 

a prova als millors GTs i turismes 

del panorama internacional.

Aquest 2022, la mítica prova-

compta amb gairebé un 20% més 

de participació que l'edició passa-

da. A més, els equips provenen de 

20 països diferents, una dada tam-

bé en augment.

La cursa tindrà aquest any una 

nova hora sortida: les 13 h, una 

hora més tard de l'habitual arren-

cada a les 12 h.

Més enllà del contingut esportiu, 

els aficionats comptaran amb una 

Fan Zone que albergarà propostes 

per a tots els gustos i edats. Una 

pista de karts elèctrics, simula-

dors, música en directe i una zona 

infantil són algunes de les propos-

tes que hi haurà. 

Les 24 Hores reuniran 
39 equips de 20 països

MOTOR | Automobilisme  LA 23a EDICIÓ DE LA PROVA AUGMENTA LA QUANTITAT D'INSCRITS

MOLLET. La plataforma Amazon 

Prime Video estrenarà pròxima-

ment una sèrie documental sobre 

Alèxia Putellas. La producció re-

passa la seva vida i compta amb 

diverses personalitats del món del 

futbol que expliquen que fa espe-

cial a la futbolista molletana i com 

ha arribat a ser una de les millors 

jugadores del món.

El documental porta el títol Ale-

xia Labor Omnia Vincit, que es tra-

dueix 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. A la sèrie par-

len entrenadors com Xavi Hernán-

dez, Jonatan Giráldez o Martina 

Vos-Tecklenburg, però també ju-

gadors com Robert Lewandowski, 

Irene Paredes o Nadine Kessler. La 

producció també compta, òbvia-

ment, amb la participació de Pute-

llas i de diverses imatges gravades 

a Mollet i a altres indrets del Baix 

Vallès.

El documental s'estrenarà en 

una data encara per definir. 

Alèxia Putellas 
tindrà el seu propi 
documental

FUTBOL LA PRODUCCIÓ S'ESTRENARÀ A AMAZON PRIME VIDEO
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Una bona pretemporada en un 
any difícil per a l'Handbol Parets

PARETS. El CH Parets es troba en 

plena pretemporada per prepa-

rar el seu retorn a Lliga Catalana, 

categoria que no trepitjava des de 

la temporada 2018-2019. L'equip 

ha realitzat un stage a Andorra 

aquest cap de setmana i té previst 

un torneig a Calella aquest cap de 

setmana, tot abans de l'inici de lli-

ga la setmana que ve.

L'equip paretà va passar el cap 

de setmana al país veí, on va dispu-

tar la Copa Andorra contra l'Hand-

bol Poblenou, el CJH Mataró i la 

selecció andorrana. Josep Manel 

Herrero, entrenador del primer 

equip, afirma que "les sensaci-

ons són bones", amb un balanç 

de dues victòries i una derrota en 

aquesta competició. L'entrenador 

valora la pretemporada fins ara 

com bona: "Portem una bona di-

nàmica. Hem pogut fer diverses 

sessions".

Aquest cap de setmana el CH Pa-

rets es traslladarà fins a Calella on 

jugarà el quadrangular de l'UEH 

Calella. Allà jugarà contra l'equip 

amfitrió, el CH La Garriga i el CH 

Palautordera, per seguir prepa-

rant la temporada.

Poques places de salvació
Sobre la temporada entrant, el 

tècnic creu que la competició serà 

"dura" per la diferència de nivell. 

L'entrenador es posa com a objec-

tiu la permanència, que aquest any 

serà més difícil: "De 10 equips 

que som al grup baixen 5 segur 

i en poden baixar més. El tema 

descensos és una burrada". Tot i 

això, Herrero afirma que no afron-

ten l'any amb por: "L'equip està 

motivat i som un conjunt que 

treballa molt".  sergi casanovas

HANDBOL | Lliga Catalana  L'EQUIP ES PREPARA PER UNA TEMPORADA DURA A LA LLIGA CATALANA

A ANDORRA El conjunt paretà va participar en un torneig al país pirinenc

CH Parets

Inici de pretemporada 
irregular pel CF Parets

PARETS. El primer equip del CF Pa-

rets ha començat la pretemporada 

amb alts i baixos. El conjunt paretà 

va arrencar la preparació fa dues 

setmanes, amb un partit contra 

el CF Ametlla que va acabar amb 

derrota per 2-0. L'equip va seguir 

sense trobar la seva millor versió 

al segon amistós, disputat contra 

l'EE Guineueta al Josep Seguer, on 

els de Parets van caure per 0-3.

El club paretà va retrobar-se fi-

nalment amb la victòria el passat 

cap de setmana, quan van guanyar 

al Ripollet CF per 2-4. El primer 

equip encara té temps per trobar 

el seu joc, ja que la temporada no 

comença fins al 2 d'octubre.

Torneig pels més petits
Els equips prebenjamí, benjamí i 

aleví del CF Parets tenen una cita 

important aquest cap de setmana. 

Els tres conjunts participaran en el 

Torneig 50è aniversari del CD Can 

Perellada de Terrassa, on jugaran 

amb clubs de la zona de Barcelona 

com l'UE Sant Andreu o l'UE Rubí.   

FUTBOL | Primera Catalana  DUES DERROTES I UNA VICTÒRIA

PRETEMPORADA El CF Parets segueix buscant el seu millor joc als amistosos

Cf Parets

POLIESPORTIU

Convocades les 
beques per a 
esportistes

PARETS. L'Ajuntament ha obert el 

període de presentació de sol·lici-

tuds per a les beques per a espor-

tistes de la temporada 2022-2023. 

Els ajuts estan destinats als nois i 

noies d'entre 5 i 18 anys que vul-

guin practicar un esport al munici-

pi i estiguin empadronats a Parets.

El període d'inscripcions va co-

mençar el passat 1 de setembre 

i romandrà obert fins el dia 30 

d'aquest mateix mes. La sol·licitud 

l'han de presentar els pares, ma-

res o tutors legals del menor. La 

inscripció es pot fer a través de la 

seu electrònica de l'Ajuntament. 

FC BARCELONA 37

FRAIKIN BM GRANOLLERS 26

Antonio García Robledo 
comença la lliga amb 
derrota contra el Barça

LA LLAGOSTA. El Fraikin Granollers, 

capitanejat pel llagostenc Antonio 

García Robledo, ha iniciat la lliga 

Asobal amb una derrota a la pista 

del Barça, per 37 a 26.

A la primera part el vigent cam-

pió ha mostrat el seu domini, però 

a la represa el conjunt de García 

Robledo ha escurçat la diferència, 

s'ha mostrat molt competitius i ha 

fet creure en la remuntada, que fi-

nalment no ha arribat.

Als primers compassos, el Barça 

va demostrar la seva superioritat 

amb un parcial de 7-1 a favor de 

l'equip blaugrana, que va acabar en 

un 23-12 al descans. L'equip del lla-

gostenc va reaccionar a la segona 

part, aconseguint un parcial igualat 

(14-14), però no va poder culminar 

ala remuntada. D'aquesta manera, 

el conjunt granollerí va tornar a 

caure davant el Barça, igual que a la 

Supercopa de Catalunya.

El pròxim partit d'Antonio Gar-

cía Robledo i del Fraikin serà avui 

divendres contra el BM Guadala-

jara, en un partit que començarà 

a les 20.30 h al Palau d'Esports de 

Granollers. 

HANDBOL | Asobal  EL GRANOLLERS NO VA PODER AMB EL DOMINI DEL BARÇA A LA PRIMERA PART

ANTONIO GARCIA ROBLEDO

BM granollers

CICLISME

Arriba una nova 
edició de la Diada 
de la Bicicleta

PARETS. La Diada de la Bicicle-

ta torna al municipi de la mà de 

Bikers Parets. El diumenge 25 de 

setembre és la data escollida per 

la pedalada d'enguany, que tindrà 

un recorregut de 10 km accessi-

ble per a gent de totes les edats i 

nivells.

La jornada arrencarà a les 10 h 

al Pavelló Joaquim Rodríguez, on 

començarà el recorregut de 10 

km. La pedalada comptarà amb 

dos avituallaments: un a mig re-

corregut, a la piscina municipal; i 

un segon a l'arribada, novament al 

pavelló. 
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10 i 11 de setembre
Camp de futbol 

Zona Sud

Mollet del Vallès

Dissabte 10

de 9 a 14 h

Torneig prebenjamí

Diumenge 11

de 9 a 15 h

Torneig aleví

Organitza:

Col·labora:

Amb la participació 

de clubs catalans com ara: 

HOTEL IBIS
BARCELONA

MOLLET

Nicaragua, s/n

Tel. 93 579 00 05

h3309@accor.com

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

CONSULTORI

El règim serà diferent segons la data del contrac-
te d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny 
del 2013 fi ns al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’ha-
bitatge arrendat per necessitat són les següents:

1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de 
l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per 
a qualsevol familiar en primer grau de consan-
guinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els 
supòsits de sentència ferma de separació, divorci 
o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitat-
ge per necessitat sense que sigui necessari que 
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fi ns que 
no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article 
9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga 
obligatòria«, cosa que signifi ca que si el con-
tracte es troba en el termini contractual pactat, 
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat 
fi ns que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari 
haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos 
d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi 
a necessitar.
6. No és sufi cient només la mera comunicació 

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat, 
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus 
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres me-
sos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari 
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retor-
nar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una 
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indem-
nitzi per les despeses que ha comportat el seu 
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat 
equivalent a una mensualitat per cada any que 
quedés per complir fi ns a completar a tres, tret 
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de 
força major.

b) En els contractes subscrits des del 5 de març 
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha 
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar 
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàu-
sula no podrà invocar-se la recuperació.

Iker Cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat



DV, 9 SETEMBRE 202236

PARETS. Els espectacles a Parets, or-
ganitzat per l'Ajuntament, és sem-
pre un dels programes culturals 
més complets del Baix Vallès, tant 
pel que fa a quantitat com pel que 
fa a qualitat, combinant artistes re-
coneguts d'arreu de Catalunya i de 
l'Estat, i amb alguna opció de quilò-
metre 0 i alguna de més alternativa.

En aquest darrer quadrimestre 
de l'any també serà així. Emma Vi-
larasau, Javier Gurruchaga, Miguel 
Lago, David Fernández, Ramon Ma-
daula o Bruno Oro són alguns dels 
caps de cartell, però Sàndal Produc-
cions i Anna Luna & URuBÚ –amb 
participació del paretà Ernesto Bri-
ceño– també hi posen l'accent local.

Amb tot, pel que fa a la pre-
sència de dones i homes sobre 
l'escenari en aquest cas no hi ha 
gaire paritat. Tres de cada quatre 
artistes que actuïn a Can Rajoler 
seran homes; només vuit intèr-
prets seran dones (el 25,8%). A 
més, hi haurà quatre xous sense 
cap actriu o música dona, mentre 
que en totes les propostes hi hau-
rà com a mínim un home a escena.

Respecte al programa del pri-
mer semestre de l'any, el per-
centatge de presència femenina 
(29,5%) s'ha reduït lleugerament 
i aleshores hi va haver quatre 
ocasions per gaudir d'espectacles 
protagonitzats només per dones.

La proposta local

L'arrencada d'Els espectacles a Pa-
rets comptarà amb l'estrena d'una 

Un cartell d'espectacles en masculí
PROGRAMACIÓ 'ELS ESPECTACLES A PARETS'

        HISTORIAS EXTRAORDINARIAS de Javier 

Gurruchaga y la Orquesta Mondragón

–diumenge 16 d'octubre a les 18.30 h–
Aquest nou espectacle és un recorregut divertit i 
terrorífi c, nostàlgic, vitalista, teatral i musical per les 
genuïnes pàgines d’aquells contes i relats fascinants 
que el grup va introduir al llarg de més de quaranta 
anys. La màquina del temps traslladarà el públic a l’estiu 
del 76 per recórrer bandes sonores fi ns a l'actualitat.

L’ORENETA escrit per Guillem

Clua –diumenge 2 d'octubre

a les 18.30 h–
Una obra sobre l’amor, el dolor i la 

capacitat d’acceptar la identitat sexual 
d’un fi ll. Inspirada en l’atac terrorista 

LGTBI-fòbic al bar Pulse d’Orlando (EUA) 
el juny de 2016, està interpretada Emma 

Vilarasau (una de les vuit dones del 
programa) i Dafnis Balduz.

        ANNA LUNA & URUBÚ –diumenge 

20 de novembre a les 18.30 h– Una de 
les cantants de jazz de repertori brasiler 
més enlluernadores del país presentarà 
aquesta barreja de música brasilera, jazz i 
fl amenc, acompanyada d'un septet.

ARTS ESCÈNIQUES LA PRESÈNCIA DE DONES ALS XOUS PROGRAMATS A CAN RAJOLER ÉS MINSA, REPRESENTANT NOMÉS EL 25% D'ARTISTES QUE HI ACTUARAN

LIBERTÉ de Sàndal Produccions
–dijous 15 de setembre a les 19.30 h–

El tema principal és la cerca de la llibertat 
personal i, a més, l’empatia, el maltractament 

psicològic, la dependència emocional o la cerca 
de la felicitat s’exposen obertament en una 

metàfora entre una dona i un cavall, entrecreuant 
vides i emocions, fi ns al punt de dubtar si la 

relació entre els dos personatges és la realitat o 
la metàfora.

SÍ O NO? de Bruno Oro –dissabte 

17 de desembre a les 18.30 h– Un 
monòleg sobre l’art de perdre’s, que 
està en via d’extinció en un món amb 

pressa que només busca l’efi càcia.

nova proposta de la companyia paretana Sàn-
dal Produccions, Liberté, que "parla de com 

ens tractem (i maltractem) els humans i de 

com tractem (i maltractem) el planeta", se-
gons explica la companyia. Aquesta proposta 
escènica empra els llenguatges de la dansa, 

del teatre físic i de la manipulació d’un titella 
de gran format i està recomanada per a infants 
a partir dels 10 anys.  ❉

CULTURA
'Més que contes', per a infants'Ítaca, històries i música', a Santa Maria
També a Santa Maria de Martorelles, la plaça de 
l'Església acollirà dissabte a les 11 h Més que contes, 
una proposta per a infants a càrrec de Mercè Martínez, 
qui narrarà contes, acompanyats de titelles, d'altres 
objectes i d'un concert i una ballada de comiat.

El parc de la Torrentera de Santa Maria de Martorelles gaudirà 
aquest divendres (18 h) de l'espectacle Ítaca, històries i música, 
de Sherezade Bardají. Es tracta d'un xou literari a partir dels 
relats de Mercè Rodoreda, dels àlbums il·lustrats de Beatriz 
Martínez i de la poesia de Gloria Fuertes, i amb música en directe.
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Un Guspira 
d'alt nivell per 
superar el 2023

SANTA MARIA DE MARTORELLES. Tot 

just s'ha realitzat la segona edició 

del Guspira, i el Pau Segalés i l'Ajun-

tament ja treballen per oferir el 

2023 una edició que, com a mínim, 

mantingui el llistó de les dues pri-

meres. No serà una tasca senzilla.

Divendres arrencava el festi-

val, amb la projecció de Salvación, 

coprotagonitzada per l'actor veí 

del municipi Ricard Balada, qui as-

segurava al pregó d'arrencada de 

l'esdeveniment que era "un honor" 

projectar al poble el seu primer film 

–estrenat a Sitges el 2016–. La dis-

senyadora del cartell del Guspira, 

Marina Cueto, també va participar 

al pregó demanant "que ens tra-

iem d'una vegada l'estigma de 

que som un poble petit; tothom 

es pot permetre la cultura".

Al llarg de dissabte i diumenge, 

disciplines culturals ben diverses 

van omplir el poble. La companyia 

Fadunito hi portava un xou itinerant 

protagonitzat per uns personatges 

de més de 75 anys que van sortir del 

geriàtric per passejar del poble i fer 

esclatar de riure els assistents.

La nota musical a la Torrentera 

la van posar la martorellesenca 

Sandra Bautista i la banda també 

vallesana Joan Garriga i El Mariat-

xi Galàctic, amb un centenar i mig 

d'espectadors cadascun. Diumenge 

també hi va actuar la Societat Coral 

La Fló, que per segon any consecu-

tiu ho va fer a la Font Sunyera, una 

actuació que segur que serà fixa.

També diumenge, cap al migdia, 

va tenir lloc el tastet de ball de gi-

tanes al poliesportiu, i el plat fort –

Pepe Viyuela– va cloure el festival.

Aposta per la continuïtat
Els organitzadors es mostren "molt 

contents" pel desenvolupament 

del Guspira, segons explica el direc-

tor artístic Pau Segalés. Es van ven-

dre més de 600 entrades entre els 

tres xous de pagament i oferint-ho 

sense pandèmia els ha donat més 

possibilitats en la programació.

Si bé encara mancaria un any 

per a la tercera edició, ja l'estan 

preparant, amb l'objectiu que esti-

gui tancada a la tardor, per tal que 

en l'aprovació dels pressupostos 

municipals del 2023 l'Ajuntament 

ja contempli exactament la partida 

corresponent. Segalés considera 

que "la continuïtat del festival 

seria bona per al poble", tant 

per oferir-hi espectacles culturals, 

com "perquè el situa al mapa".

Alhora, el mag i director artístic, 

veí de Santa Maria, destaca que ja 

hi ha hagut artistes del poble que 

li han contactat per poder parti-

cipar-ne el 2023. Per a Segalés, el 

Guspira també ha de ser un esde-

veniment "on donar-los lloc".

S'abarateix el pressupost
Quant a l'àmbit econòmic, les des-

peses d'enguany han estat més 

elevades que les del 2021, però 

l'Ajuntament n'acabarà gastant 

menys diners. El consistori ha 

hagut de pagar uns 28.000 euros 

per organitzar el festival, mentre 

que l'any passat la despesa va ser 

d'uns 22.600 euros. Amb tot, en-

guany s'han recuperat bastants 

més diners en subvencions (5.785 

euros més) i patrocinis (1.325 

euros més); també amb la venda 

d'entrades i samarretes s'han re-

cuperat 3.030 euros. Això fa que, 

si el 2021 el cost total que li va 

suposar a l'Ajuntament de Santa 

Maria de Martorelles el Guspira va 

ser de 19.325 euros, enguany s'ha 

reduït uns 4.700 euros i el cost ha 

estat de 14.575 euros.  

ARTS ESCÈNIQUES  QUAN TOT JUST SE N'HA REALITZAT LA SEGONA EDICIÓ, ELS ORGANITZADORS JA TREBALLEN PERQUÈ L'ANY VINENT ES MANTINGUI L'ALT NIVELL ARTÍSTIC

PEPE VIYUELA, 
DESPRÉS DE FER 
'ENCERRONA': "ALS 
POBLES PETITS S'HI 
GAUDEIX MÉS"

El plat fort del Guspira va ser l'actor Pepe Viyuela, amb una cadira i una escala, re-

presentant Encerrona. El sol, que al principi molestava, va ser part de l'actuació; i les 

espontànies intervencions de la canalla o els rum-rums del públic més adult també 

se'ls feia venir bé per trencar la quarta paret. Tot un personatge durant l'obra, i tot 

senzillesa en acabar, va fer-se fotos amb qui s'ho va demanar i va lloar el festival en 

paraules al SomMollet. "El Pau em va trucar fa molt temps i tot han sigut facilitats. 
No existeixen els mitjans iguals que en un teatre, però de la necessitat es fa vir-
tut, i adaptar-se a les circumstàncies és el que fa el Pau i l'organització per tirar 
endavant un festival molt necessari". Pel que fa a la seva actuació a Santa Maria, 

explicava: "Als pobles petits s'hi gaudeix més. M'ho passo molt bé i la gent és 
sempre molt agradable. També hi ha una implicació social important que contri-
bueix a què els espectacles surtin fins i tot millor que en un gran teatre".

Festival Guspira - Joanma Gómez

Festival Guspira - Joanma Gómez

SANDRA BAUTISTA  La cantautora martorellesenca hi va actuar dissabte
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BAIX VALLÈS.  Parets i la Llagosta 
són les dues seus vallesanes de 
les 50es Jornades Internacionals 
Folklòriques (JIF) 2022, organit-
zades per ADIFOLK (Associació 
per a la Difusió del Folklore). En 
les noces d'or d'aquest esdeveni-
ment, un dels festivals més antics 

i arrelats del país, grups folklò-
rics vinguts del Brasil, Bulgària, 
Kenya, Romania i Mèxic, així com, 
evidentment, grups catalans, actu-
aran en més d'una vintena de mu-
nicipis del país.

En el cas de Parets, aquesta és la 
primera vegada que s'hi celebra el 

festival, i l'actuació va ser diumenge 
a la plaça de la Vila, amb el grup in-
ternacional de Bulgària Folk Dance 
Ensemble Detelini, així com el Ball 
de Gitanes de Parets, els Diables, la 
Colla de gegants i els Manyacs.

La presidenta de Ball de Gita-
nes de Parets, Margarita Planas, 

comentava: "És un dia molt es-
pecial perquè ha vingut un grup 
internacional professional". Al-
hora deia: "Fem una prova pilot 
en l’àmbit de la multicultura-
litat on a banda de les nostres 
danses barregem actuacions de 
diables, gegants i castellers a 
més de les danses tradicionals 
de Bulgària".

Pel que fa a la Llagosta, diumen-
ge a les 22 h a la plaça d'Antoni 
Baqué hi actuarà el grup mexicà 
Katros, una agrupació juvenil for-
mada per joves multidisciplinaris 
amb habilitats necessàries per de-
senvolupar espectacles de quali-
tat. L’agrupació es va inspirar en la 
tradició del dia dels morts i en com 
els mexicans reten tribut a la mort.

El cap de setmana passat també 
es van dur a terme les altres dues 
actuacions programades al Vallès 
Oriental: a Santa Maria de Palau-
tordera hi va actuar un grup de Ro-
mania i a Lliçà d'Amunt ho van fer 
uns grups de Kenya i Bulgària.  

Grups de dansa folklòrica de Mèxic 
i Bulgària actuen al Baix Vallès

POPULAR  ELS MEXICANS ACTUARAN EL DIA 11 A LA LLAGOSTA I ELS BÚLGARS JA HO VAN FER DIUMENGE A PARETS DEL VALLÈS

DANSA BÚLGARA  El grup Folk Dance Ensemble Detelini va actuar diumenge a la plaça de la vila de Parets del Vallès

silvia ferran / aj. parets

El grup Assaig de Dansa (amb seu a Sant Fost i a Mollet) ha actuat aquesta setmana 
al programa Got Talent, de Telecinco, amb una proposta escènica recordant la 
tragèdia dels refugiats al Mediterrani i homenatjant Aylan Kurdi, el nen siri d'origen 
kurd que va aparèixer sense vida en uns platja turca. Foto: telecinco

Assaig porta els refugiats a 'Got Talent'

L'escriptora Laura Freixa (a la dreta) 
dinamitzava dimecres a La Marineta 
la conferència Per què vaig firmar 

amb nom d'home?, organitzada per 
l'associació Clásicas y Modernas, i 
centrant-se en aquest cas en Caterina 
Albert. Per a Freixa, si na Caterina 
signava com a Víctor Català era 
"perquè el patriarcat no admet que 
les dones puguin ser creadores".

          Per què Caterina 
Albert signava com a 
Víctor Català?

a.m.

ARTS ESCÈNIQUES

El CRA'P engega 
sessions des 
d'aquest setembre

MOLLET. L'entitat local CRA'P 
(Pràctiques de Creació i Recerca 
Artística) es desplaça des d'aques-
ta tardor a Barcelona per oferir un 
dels seus tallers. Concretament els 
entrenaments de l'art marcial hin-
dú kalaripayattu –impartits per 
Esther Freixa– aquest curs també 
s'ofereixen a la sala Inbody del Po-
ble Sec. Les sessions a Mollet seran 
els dimarts i dijous de 8.15 h a 9.30 
h, els dilluns de 17 h a 18.15 h i els 
dimecres de 19.30 h a 20.45 h. En 
format intensiu de cap de setma-
na, tornen a programar un retir a 
la Vall del Llémena (Girona), que 
serà del 23 al 25 de setembre, per 
integrar el kalaripayattu amb al-
tres disciplines en una experiència 
única en plena natura.

No serà l'única sortida de la 
tardor per descobrir o aprofun-
dir en aquest art marcial origina-
ri del sud de l'Índia: a l'octubre 
el CRA'P tornarà a oferir-ne una 
nova immersió en kalaripayattu. 
En aquest cas serà a l'espai Ilê do 
Canigó, a l'Alt Empordà, el dia 8 de 
10.30 h a 18.30 h.  

Salsa i batxata, 
dissabte al Jardinet
MOLLET. L'activitat del Casal Cultu-
ral torna a activar-se passat l'estiu, i 
després que el cap de setmana pas-
sat Las Bisagras protagonitzessin 
el vermut musical, aquest dissabte 
el Jardinet acollirà un acte per ba-
llar. Taller de salsa de 18 h a 19 h, i 
ballada de salsa i batxata de 19 h a 
21 h (5 €, amb consumició).  

El circ Coliseo aterra 
al parc de Ca l'Estrada
MOLLET.  Des d'ahir i fins al 18 de 
setembre, el circ Coliseo oferirà 
més d'una dotzena de funcions a 
Ca l'Estrada, on destaca l'increï-
ble home bala. Les actuacions dels 
dies 9, 12, 15 i 16 seran a les 19.30 
h; les funcions dels dos dissabtes 
seran a les 17 h i a les 20 h; i les dels 
diumenges, a les 12 h i a les 17 h.  

dissabte 10

diumenge 11

divendres 9

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

Temperatures sense grans 
canvis, amb mínimes un 
xic més baixes i màximes 
semblants. Possibilitat 
d’algun ruixat a la tarda.

Núvols baixos durant tot 
el dia, alternant amb clari-
anes. Les temperatures 
es continuaran mantenint 
estables.

Vent de sud, que provo-
carà un considerable aug-
ment de la temperatura, 
amb un matí amb restes 
de núvols i més sol a partir 
de migdia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 1 29ºC 17ºC 28ºC - 27 km/h SE

DIVENDRES, 2 29ºC 21ºC 25ºC 0,2 27 km/h SE

DISSABTE, 3 29ºC 21ºC 25ºC - 29 km/h ESE

DIUMENGE, 4 29ºC 21ºC 28ºC - 24 km/h ESE

DILLUNS, 5 30ºC 22ºC 28ºC - 24 km/h ESE

DIMARTS, 6 32ºC 22ºC 30ºC - 26 km/h SE

DIMECRES, 7 29ºC 20ºC 28ºC - 24 km/h ESE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Joan Liaño i la 
Salseta del Poble 
Sec, a Parets

MÚSICA  EL JOVE I TELEVISIU GRANOLLERÍ I LA MÍTICA BANDA CATALANA ACTUARAN DISSABTE A LA PLAÇA DE LA VILA, EMMARCATS EN EL PROGRAMA D'ACTES DE LA DIADA

arxiu

JOAN LIAÑO  

arxiu

LA SALSETA DEL POBLE SEC

PARETS.  La música tornarà a ser 
protagonista del programa d'ac·
tivitats de l'Ajuntament de Parets 
per commemorar la Diada de Ca·
talunya. Dissabte 10 de setembre 
a la nit, a la plaça de la Vila, s'hi 
podrà gaudir de dos concerts pro·
tagonitzats per dues generacions 
ben diferents.

A les 21.30 h serà el torn del Joan 

Liaño. El jove granollerí, partici·
pant del concurs musical Eufòria 
de TV3, interpretarà diversos èxits 
del seu pas pel popular programa 
televisiu.

Per la seva banda, a les 22 h en·
gegarà l'actuació de la Salseta del 
Poble Sec, una banda ja llegendària 
que en la gira del seu 45è aniversa·
ri farà ballar el públic amb el seu 

repertori fresc, dinàmic i divertit. 
Es tracta d'un grup de referència 

del panorama musical català que 
ha regalat a diverses generacions 

un bon grapat de temes memora·
bles.  

Martorelles projectarà cada 

mes un film del Cicle Gaudí
MARTORELLES. L'Ajuntament mar·
torellesenc s'ha incorporat a la 
programació del Cicle Gaudí, una 
xarxa estable de sales a Catalunya 
que porta 10 pel·lícules catalanes 
l’any, una cada mes, a un centenar 
de poblacions de tot el territori.

La primera projecció serà la pel·
lícula Escape room, que es projec·
tarà el divendres 30 de setembre a 
les 18.30 h al Celler de Carrencà. El 
film està dirigit per Héctor Clara·
munt i protagonitzat per Joel Joan, 
Paula Vives, Ivan Massagué i Mònica 
Pérez. Es tracta d'una comèdia esbo·
jarrada que situa els quatre prota·
gonistes dins d'un escape room, una 
de les opcions d'oci més en voga en 
l'actualitat. Les dues parelles hau·
ran de posar a prova la seva amistat 

i intentar sortir·ne superant proves 
tan enginyoses i divertides com pe·
rilloses. Per assistir·hi, cal comprar 
el tiquet a martorelles.cat/entrades 

i a la taquilla el dia de la projecció. 
L'entrada general té un preu de 4,50 
€ (3 € amb bonificacions).  

El Cicle Gaudí és un projecte que 
impulsa l’Acadèmia del Cinema 
Català amb l'objectiu d'arribar allà 
on la ciutadania no té un accés fàcil 
a l'oferta en pantalla gran, ja sigui 
per manca de sala de cinema o bé 
per absència de programació cata·
lana a les sales de cinema prope·
res. Martorelles és el setè municipi 
de la comarca en adherir·se'n, des·
prés de Montornès, Vilanova, Gra·
nollers, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Bigues i Riells del Fai i Cardedeu.  

CINEMA LA PRIMERA PROJECCIÓ SERÀ 'ESCAPE ROOM', EL DIVENDRES 30 DE SETEMBRE A LES 18.30 H AL CELLER DE CARRENCÀ

CARTELL D''ESCAPE ROOM'

n  Ara Mollet ERC projectarà aquest di-

vendres el film Sis dies corrents, dirigit 

per la molletana Neus Ballús. La pel·lí-

cula es podrà veure a la plaça de Pau Ca-

sals a partir de les 21 h i l'accés és lliure.

'SIS DIES CORRENTS', 
A LA PAU CASALS

FORMACIÓ

AMACAT integra el 
CEM Maria Grever 
i oferirà classes a 
Cal Jardiner
PARETS.  L'Associació de Musico·
terapeutes i Arterapeutes de Ca·
talunya (AMACAT) integra des 
d'aquest curs l'activitat que es re·
alitzava al CEM Maria Grever. És 
per això que les classes que fins ara 
oferia l'escola de música s'impar·
tiran sota el paraigües de l'entitat, 
un fet que permetrà també emprar 
equipaments públics. Precisament 
el principal canvi tindrà a veure 
amb la ubicació de les aules, ja que 
hi haurà uns grups que mantindran 
les classes al mateix local del CEM 
Maria Grever (avinguda Pedra del 
Diable 7), però n'hi haurà uns altres 
que faran classes a Cal Jardiner. Les 
inscripcions es poden fer a la seu de 
l'escola i les classes començaran el 
pròxim dilluns 12 de setembre.  

NEUS BALLÚS
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