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L'autoconsum solar creix al Baix Vallès 
més del 1.000% en només dos anys
El Baix Vallès disposa de 182 instal·lacions de panells 

fotovoltaics d'autoconsum, i una potència de 1.900 kW 

El 40% d'aquestes s'han col·locat aquest 2021 i són 

més presents allà on hi ha més cases unifamiliars

BAIX VALLÈS. Des de l’any 2017 �ins a l’actualitat, el sector de l’auto-consum fotovoltaic al Baix Vallès ha crescut de manera molt signi-�icativa, especialment a partir de l’any 2019. La supressió l'octubre de 2018 per part del Govern cen-tral del conegut com a impost al sol –que imposava un càrrec als autoconsumidors per l'energia generada i consumida a la mateixa instal·lació– entre altres mesures, va propiciar un marc normatiu més favorable a aquesta tecnolo-gia. Ara, aquesta alternativa ener-gètica ha trobat un nou impuls en el context d'encariment de la fac-tura elèctrica dels darrers mesos. Fins a 30 de juny de l’any 2021, al Baix Vallès hi havia 182 instal·la-cions d’autoconsum fotovoltaic en servei, amb una potència total instal·lada de 1.903,22 kW. Però el boom més evident del creixement de l'aposta per l'autoconsum es detecta aquest any 2021, amb 72 noves instal·lacions d'autoconsum noves en només els dos primers trimestres de l'any, una xifra no gaire inferior a les 90 que es van instal·lar durant tot l'any 2020, i que representa el 40% del total d'instal·lacions existents. "La ten-

dència observada indica que 

cada cop es posen en marxa ins-

tal·lacions d’autoconsum foto-

voltaic més petites, és a dir, amb 

un major pes de l’autoconsum 

domèstic", expliquen des de l'Ins-titut Català de l'Energia (ICAEN). Una dada que demostra aquesta evolució, és que segons dades de 

Evolució del nombre d'instal·lacions 
d'autoconsum fotovoltaic per 
trimestres al Baix Vallès (2014-2021) 

2014

Trimestre 1 2 3 4

2016 20182017 2019 2020 20212015

AUTOCONSUM 
FOTOVOLTAIC
al Baix Vallès

MOLLET        227,38        31

PARETS        452,84        51

MONTORNÈS        305,97        18

LA LLAGOSTA             2          1

MONTMELÓ         82,78        18

SANT FOST        199,95       33

MARTORELLES        624,70       28

SANTA MARIA          7,60         2

Potència (kW) Núm. d’instal·lacions

l'informe Autoconsum fotovoltaic 

a Catalunya (juny 2021), el 76,1% de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només el 4,7% corres-pon a grans instal·lacions d’auto-consum per sobre de 25 kW, més associades al sector industrial o al sector serveis.
Cases unifamiliarsEn nombres absoluts, Parets del Vallès és el municipi baixvallesà amb més instal·lacions d'autocon-sum amb 51. Amb tot, si es com-para amb la població, el municipi amb una taxa més alta de plaques 

fotovoltaiques d'autoconsum per cada 1.000 habitants, és Martore-lles, amb un índex del 5,8, seguit de Sant Fost de Campsentelles, amb un 3,8, i Parets, amb un 2,7. Aquest índex mostra com aquelles pobla-cions amb més presència de cases unifamiliars disposen de més ins-tal·lacions. "S’observa una clara 

correlació, com més gran és el 

pes dels habitatges unifamiliars 

en el municipi, més instal·la-

cions per habitant existeixen", corrobora l'estudi de l'ICAEN. Amb tot, segons el sector dels instal·la-dors de panells solars, cada cop són més les comunitats de veïns interessades a instal·lar als seus 
blocs de pisos i zones comunitàries sistemes d'energia fotovoltaica.Un altre factor que mostra tam-bé una correlació entre el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fo-

tovoltaic per habitant, és la renda familiar disponible. "Com més 

alt és el nivell de renda, més 

presència d’instal·lacions", con-clou l'informe. ❉ laura ortiz mateo
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"Pagàvem 250 € cada dos 
mesos de llum i ara són uns 
47 € de mitjana mensual" 

La feina de les empreses 
instal·ladores de plaques 
fotovoltaiques es dispara

SANT FOST. "Estava fins als nassos 
de pagar tant a la factura de la 
llum". Aquesta va ser la principal 
motivació del Pedro Aguilar, un 
veí de Sant Fost de Campsente-
lles, per fer el salt a l'autoconsum 
d'energia solar. "Em vaig anar in-

formant de les alternatives que 
teníem i ens vam decidir", expli-
ca. La família Aguilar viu en una 
casa unifamiliar i el novembre de 

2019 va instal·lar-se 12 plaques 
fotovoltaiques a casa amb una po-
tència de 4.200 Wp. 

El cost aproximat va ser d'uns 
7.000 euros, una inversió de la 
qual està totalment satisfet. I és 
que Aguilar assegura que des que 
s'autoprodueixen l'energia han 
aconseguit rebaixar a més de la 

MOLLET. La proliferació d'instal·la-
cions de sistemes fotovoltaics d'au-
toconsum ha disparat la feina de les 
empreses del sector. És el cas, per 
exemple, de Solaristas, una engin-
yeria amb seu a Mollet dedicada a 
les energies renovables i sistemes d'eficiència energètica. "Hem pas-

sat de fer una instal·lació cada 
tres mesos a fer-ne 30 al mes", as-
segura Àngel Vera, soci de Solaris-
tas, juntament amb Roger Llorens, 
amb qui el 2006 va obrir el negoci al 
carrer Sant Oleguer. Ara, l'empresa 
es troba en ple trasllat a un local de 
l'avinguda Gaudí per poder absor-
bir l'increment de la demanda amb 
unes instal·lacions més àmplies.
L'increment de la factura elèctrica 
i els ajuts i subvencions existents 
per fomentar aquesta tecnologia 
a nivell domèstic són, segons So-
laristas, els motius d'aquest aug-
ment de l'interès per l'energia 
fotovoltaica. "A nivell individual 
davant el canvi climàtic només 
es poden fer dues coses: auto-

produir la teva energia i consu-

mir menys", apunta Vera.  
Tot i que l'autoconsum energètic 

és possible des del 2012, Vera con-
sidera que els canvis normatius de 
fa un parell d'anys també han afa-
vorit aquest boom. "Abans es po-

dia fer autoconsum però sense 
compensació. No es podia abocar 
l'excedent a la xarxa i això obli-
gava a disposar d'unes bateries 
per acumular l'energia generada 
durant el dia", una circumstància 
que encaria el cost de la instal·lació 
i que no aportava un estalvi econò-
mic tan evident. Des del 2018, però, 
hi ha la possibilitat de no acumu-
lar aquest excedent i abocar-lo a la 

s.c.

PANELLS DOMÈSTICS  Aguilar amb les plaques instal·lades a casa seva

l.o.

SOLARISTAS Àngel Vera i Roger Llorens, a la seu de l'empresa molletana

Continua a la pàgina 4

CANVIAR ELS HÀBITS DE CONSUM, CLAU 
PER ESTALVIAR AMB L'ENERGIA SOLAR
n Pel que fa al cost de col·locar plaques a nivell domèstic, Vera apunta que depèn molt 
dels hàbits de consum. Per fer un càlcul ràpid de la quantitat de plaques que necessi-
taria un habitatge cal mirar el consum a la factura. "Una placa produeix 1 kW/dia de 
mitjana anual; si la factura mensual és de 300 kW, el consum diari seria de 10 kW, 
per tant, es necessitarien 10 plaques". Segons Solaristas, la potència instal·lada en 
un habitatge sol ser d'uns 4 o 5 kW. El preu de les plaques varia en funció de la qua-
litat. "Hi ha plaques fabricades a la Xina que surten per uns 170 euros cadascuna 
i després estan les alemanyes, amb 25 anys de garantia, que costen 270 euros", 
apunten. "El preu de les plaques ha anat baixant però cada cop estan pujant més 
el transport i les matèries primeres per a les estructures com l'alumini, el coure, el 
cablejat...", alerta Llorens. Per l'experiència de l'empresa, un cop feta la instal·lació, 
els clients triguen uns dos anys en ajustar el seu consum a la producció. "Si s'adapten 
els consums a les hores de sol és quan més s'estalviarà", explica Vera.

xarxa amb el retorn d'una part del 
que s'ha consumit, que actualment es quantifica en uns 5 cèntims per 
cada kW injectat. "Ja fa temps que 

és més barat produir energia 
fotovoltaica que consumir de la 
xarxa", assegura Llorens. 

Més enllà dels habitatges unifa-

miliars, Vera afirma que cada cop 
són més les comunitats de veïns in-
teressades a proveir-se de la seva 
pròpia energia, sigui per al consum 
de cadascun dels habitatges o per 
cobrir la demanda d'energia dels 
espais comunitaris. El problema 
en aquest cas, però, és que moltes 
d'aquestes comunitats veïnals no 
disposen de l'espai per ubicar-hi 
el nombre de plaques necessàries 
per a la potència demandada, però 
"es poden buscar fórmules per 

compartir l'energia generada". 
Sobre les motivacions que em-

penyen els clients a fer el pas de 
passar-se a l'autoconsum, Vera con-
sidera que hi ha una barreja entre 
la conscienciació mediambiental i 
l'estalvi econòmic en la factura. "Fa 

relativament poc temps que la 
gent d'aquí es preocupa de l'as-

pecte mediambiental. De fet, els 
nostres clients més antics són 
estrangers que tenen casa aquí", 
assegura Vera. i laura ortiz mateo
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MOLLET. Segons dades de 2019, un 2,40% del 
consum elèctric municipal prové de l'energia 
solar que produeixen les diverses instal·la-
cions públiques existents a Mollet. Actual-
ment, l'Ajuntament disposa d'un parc de vuit 
instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, 
amb una potència total instal·lada de més de  
145 kWp. Les instal·lacions es troben ubica-des en cobertes o façanes d'edi�icis munici-
pals, així com també pèrgoles a la via pública o dins el recinte d'un edi�ici municipal.

Cinc d'aquestes instal·lacions generen 
energia elèctrica que s'injecta directament 
a la xarxa de distribució, rebent la corres-
ponent retribució per part de l'empresa dis-
tribuidora. Aquestes són les de la Casa de la 
Vila (45 kWp), les del Parc de Ca l'Estrada 
(30 kWp), les escoles bressol La Filadora (19 
kWp) i la Xerranca (10,2 kWp) i la plaça Joan 
Miró (5 kWp). Les altres tres instal·lacions, 
ubicades a les escoles Sant Vicneç (15 kWp) i 
Sant Jordi (20 kWp) i el parc de Les Pruneres 
(5 kWp), són instal·lacions d'autoconsum, 
que proporcionen energia elèctrica al ma-

PARETS. L'Ajuntament de Parets treballa per 
col·locar panells solars a les escoles Pau 
Vila i Pompeu Fabra i a l'equipament cultu-
ral de Can Rajoler. La Junta de Govern Local 
ha aprovat el projecte per instal·lar 88 pa-
nells solars de 33 kw de potència a l'Escola 
Municipal Pau Vila. El pressupost de la in-
tervenció és de 50.000 euros (IVA exclòs). 
L'electricitat generada servirà per a l'au-
toconsum de l'escola, però tota l'electrici-
tat produïda i no consumida passarà a la 
xarxa elèctrica. És a dir, quan es produeixi 
més energia de la que es consumeixi, l'ex-
cés de producció tornarà automàticament 
a la xarxa i quedarà registrat al comptador. 
Així, cada mes, la companyia elèctrica fac-
turarà el balanç entre l'energia consumida i 
l'energia subministrada a la xarxa. D'aques-
ta manera, segons informa l'Ajuntament, la 
factura de l'escola podria quedar a zero i, 
a més, compensar el consum d'altres equi-

paments municipals propers com l'Escola 
Bressol Municipal El Cirerer. Es preveu que 
la licitació de les obres es faci a la tardor.

Paral·lelament, aquest setembre s'han de 
començar a redactar els projectes per ins-
tal·lar panells fotovoltaics a l'Escola Pom-
peu Fabra i a Can Rajoler. Està previst que 
durant el primer semestre del 2022 s'apro-
vin els projectes i es licitin les obres.

D'altra banda, els 122 panells solars del 
Camp de Futbol Municipal Josep Seguer 
generen electricitat per a tot l'equipament. 
Els panells s'han instal·lat al llarg del pri-
mer semestre del 2021. De l'energia extra produïda també se'n bene�icien altres equi-
paments municipals. Així doncs, "gràcies 

a la producció d'energia neta, l'Ajunta-

ment millora l'e�iciència energètica i 
redueix les factures de la llum mentre 

contribueix a mitigar el canvi climàtic", 
apunten fonts municipals. ❉

Panells solars a l’Escola 
Municipal Pau Vila de Parets

Un 2,40% del 

consum elèctric 

municipal prové 

de l'energia solar 

autoproduïda

Ve de la pàgina 3

meitat la factura elèctrica. Abans de fer la 
transició cap a l'energia fotovoltaica, la fa-
mília pagava factures d'uns 250 euros cada 
dos mesos. "Vivim nou persones a casa i 

el nostre consum és important", explica 
Aguilar. Ara, amb els panells solars, la des-
pesa elèctrica mitjana cada mes és d'uns 47 
€. "Els mesos que hi ha més sol, com per 

exemple el mes de maig passat, vam pa-

gar només 27 euros", diu. 
Segons Aguilar, el secret per estalviar ha 

estat canviar els hàbits a l'hora de consu-
mir l'energia. "Quan veus que farà un dia 

amb sol i que les plaques estaran pro-

duint més, apro�ites i poses més renta-
dores, per exemple". "Passar-te a l'ener-

gia solar sense fer un canvi en els teus 

costums no té sentit", opina. En canvi, allò 
que deixa de cobrar la companyia elèctri-
ca en la factura per l'energia excedent que 
s'aboca a la xarxa és "missèria i compan-
yia. Com a molt ens han descomptat 20 

euros algun mes", diu.  Aguilar valora, ara, 
la instal·lació de bateries per poder acumu-
lar l'energia produïda. "Ara han baixat de 

preu i és una possibilitat per no depen-

dre tant de la xarxa", diu.
Pel que fa a la tramitació de permisos i lega-

lització de la instal·lació, Aguilar assegura que 
va ser senzill. "L'empresa es va encarregar 

de tots els tràmits i els que posaven més 

problemes, potser per desconeixement, 

eren l'Ajuntament i després també la com-

panyia elèctrica". ❉ laura ortiz mateo

LA PÈRGOLA QUE MAI VA FUNCIONAR
El 2011, l'Ajuntament de Mollet instal·lava a Can Magarola una pèrgola fotovoltaica amb una setante-

na de plaques, que havien de generar el 60% de la demanda d'electricitat de l'enllumenat públic del 

polígon. Però aquell projecte, que va costar 381.000 euros finançats pel Fons Estatal per l'Ocupació i 

la Sostenibilitat Local– els coneguts com a plans Zapatero–, no va funcionar mai. Segons fonts muni-

cipals, els diversos problemes que l'empresa elèctrica va posar a l'hora de connectar les plaques a la 

xarxa de distribució van acabar per fer inútil la instal·lació. Amb els anys, l'Ajuntament explica que ha 

anat reaprofitant els panells per situar-los en altres instal·lacions fotovoltaiques municipals i que, els 

que queden a hores d'ara a l'estructura, ja són inservibles.     

google maps

teix edi�ici on es troben ubicades, i injecten 
els excedents a la xarxa elèctrica.

Mitjançant la generació d'energia solar 
fotovoltaica, l'autoconsum i la seva injecció 
a les xarxes de distribució elèctrica, "l'Ajun-

tament contribueix a la reducció d'emis-

sions de gasos d'efecte hivernacle, con-

tribuint a escala local a la disminució 

dels efectes del canvi climàtic i l'escalfa-

ment global", expliquen des del Consistori. 
El 2019, l'energia solar generada va ser de 
124.985 kWh i es va compatabilitzar un es-
talvi anual d'emissions de 32 TnEq CO2. Al-
hora, els ingressos obtinguts per la injecció 
d'aquesta energia verda passen a formar 
part del pressupost municipal. En concret, 
els ingressos anuals per energia injectada a 
la xarxa va ser de 79.192,63 euros.

L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, es mos-

tra satisfet de l'aposta de la ciutat per la gene-
ració d'energia neta i apunta que, gràcies a la 
infraestructura municipal existent, "aconse-

guim que la factura que ha de pagar l'Ajun-

tament no sigui tan elevada", diu. En aquest 
sentit, i en el marc de la pujada del preu de 
l'electricitat, la CUP ha demanat a l'Ajunta-
ment de Mollet que deixi de pagar les despe-
ses d’electricitat, "com a resposta solidària 

a les pujades abusives del preu de la llum 

que estan suportant, tant el conjunt dels 

ciutadans, com el teixit productiu molle-

tans". Per la seva part, l'alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, considera aquest tipus de res-
postes "populistes" i "poc realistes".

Per la seva banda, Mollet en Comú ha fet 
públic el seu suport a la petició d'Unidas 
Podemos de crear una empresa energètica 
pública. ❉

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

CONSULTORI

En les compravendes mercantils 
(les efectuades per comerciants per 
a revendre) és molt important co-
municar immediatament i per escrit 
el caràcter defectuós de la mercade-
ria que rebi.

Si les mercaderies tenen vicis o de-
fectes manifestos o visibles en el 
moment del lliurament, ha de recla-
mar en aquest mateix moment. Si 
les rep embalades, ha de reclamar 
en el termini màxim de quatre dies 
des del lliurament. I si les mercade-
ries tenen vicis ocults, el termini per 
a reclamar és de 30 dies.

Si no es manifesta la queixa en 
aquests terminis podria reclamar 
i defensar la seva postura davant 
els tribunals. Però serà molt més 

complicat, ja que s’haurà d’al·legar 
un incompliment de contracte, i no 
un simple lliurament de mercade-
ries defectuoses. És a dir, s’haurà 
d’al·legar que se li va lliurar una 
mercaderia diferent de la sol·licitada, 
o que els defectes d’aquesta eren tan 
greus que no la feien vàlida per a la 
fi nalitat per a la qual la va comprar.

Per això, li recomanem prestar espe-
cial atenció a la mercaderia rebuda 
i, en tot cas, respectar els terminis 
abans citats.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El lliurament de 

mercaderia defectuosa
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SANITAT  LA INVERSIÓ PREVISTA EN ELS TREBALLS D'AMPLIACIÓ ÉS D'1,3 MILIONS D'EUROS

Es liciten les obres per 
ampliar el servei d'Urgències 
de l'Hospital en 500 m2

MOLLET. L'ampliació del servei 

d'Urgències de l'Hospital de Mollet 

ha fet un pas endavant. La Fundació 

Sanitària Mollet a obert la licitació 

del concurs per redactar i executar 

les obres, una reclamació que ja fa 

anys que es fa des del centre, i a què 

es va anunciar fa uns mesos en una 

visita a la ciutat de l'anterior conse-

llera de Salut, Alba Vergés.

El projecte vol donar resposta a 

l’augment de la població de refe-

rència, l’increment de demandes 

especialitzades d’atenció urgent i 

les noves necessitats sorgides du-

rant la pandèmia de la COVID-19.

Les empreses interessades dis-

posaran fins al pròxim dia 18 d’oc-

tubre per presentar l’oferta que 

es valorarà i s’adjudicarà un cop 

analitzada tota la informació. Es 

preveu un termini d’onze mesos 

per a la realització de les obres de 

reforma i ampliació, amb l’objectiu 

que les noves urgències es posin 

en marxa a finals del 2022.

L’ampliació dotarà al Servei d’Ur-

gències de quasi 500 m2 més, pas-

sant de 1.000 m2 a 1.500 m2 de su-

perfície total construïda i permetrà 

sectoritzar i diferenciar els diferents 

processos d’urgències. Així mateix, 

els nous espais augmentaran quasi 

un 30% el nombre de punts d’aten-

ció, 10 punts més que els actuals i 

incorporaran un servei d’imatge di-

agnòstica dins de la mateixa unitat 

per agilitzar els processos. La inver-

sió prevista és d’1,3 milions d’euros 

per al projecte executiu i l’obra i 400 

mil euros per a l’equipament.

El projecte s’ha dissenyat perquè 

sigui possible establir una atenció 

especialitzada i diferenciada per a 

pacients fràgils, pediàtrics, trauma-

tològics o agitats. Concretament, 

la nova estructuració d’urgènci-

es preveu 2 boxes i dos punts de 

tractament per a pediatria, 6 boxes 

per a traumatologia, 5 boxes d’ob-

servació per a pacients geriàtrics o 

fràgils i 1 box de seguretat. Per tal 

de poder seguir donant resposta 

a les necessitats generades per la 

pandèmia de la COVID-19 s’han 

dissenyat circuits sectoritzats per a 

pacients respiratoris. 

SERVEI Les Urgències de l'Hospital creixeran uns 500 metres quadrats

arxiu

Quieres aprender INGLÉS, FRANCÉS, 
ITALIANO o ALEMÁN?

Idiomas Parets

Menys restriccions per la CovidLa periodista Anna Simon torna a TV3 
A partir d'aquest divendres, el Govern català ai-

xeca totes les restriccions anticovid que "afecten 

drets fonamentals" i que necessitaven aval del 

TSJC. Així, les trobades socials deixaran d'estar 

limitades a 10 persones.

La molletana Anna Simon ha tornat a TV3 amb el programa Lloguer a 

primera vista, el nou "reality" de la televisió catalana, que possibilita la 

convivència, durant una setmana, entre una persona gran i una de jove 

que no es coneixen de res. Simon torna a TV3, on va presentar Persona 

in�iltrada, després de no renovar el seu contracte amb Atresmedia.

SOCIETAT

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès - Marea Blanca con-

tinua amb la seva campanya de recollida de signatures en suport d'una atenció 

primària de qualitat. El col·lectiu, que defensa una major inversió en els centres de 

salut i ambulatoris, ha recollit ja més de mig miler de firmes. foto: plataforma

Suports a l'atenció primària

MOLLET. L'estabilitat de les dades 

epidemiològiques d'aquestes últi-

mes setmanes també es fa notar a 

l'Hospital de Mollet. Segons infor-

mava la Fundació Sanitària Mollet 

(FSM) dimecres el centre tenia 9 

persones ingressades per Covid, 

una menys que fa una setmana.

Així mateix, durant aquesta dar-

rera setmana l'Hospital molletà 

ha donat 8 altes i ja n'acumula un 

total de 1.637 des de l'inici de la 

pandèmia. Pel que fa a les defun-

cions, per segona setmana con-

secutiva, l'Hospital ha patit una 

defunció.

Respecte a la situació epide-

miològica, segons les dades de la 

Generalitat de Catalunya, el risc 

de rebrot en el Baix Vallès se situa 

en 114 punts i la Rt en 0,83. Dades 

per sota de la mitjana catalana 

que aquest dimecres es trobava 

en els 141 punts i la Rt en 1,01.

Pel que fa a la vacunació, el 

79,5% del total de la població de 

Mollet major de 12 anys, 37.587 

de ciutadans, ja tenen la pauta 

completa de la vacuna contra la 

Covid-19. Un total de 39.512 mo-

lletans estan vacunats en primera 

dosi, és a dir, el 83,6%. 

SALUT  UN 80% DE MOLLETANS JA ESTAN VACUNATS

Estabilitat en els ingressos 

i risc de rebrot a la baixa

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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l’avinguda Francesc Macià".

El document també proposa 

com una possible acció de millora 

per al funcionament del sistema 

viari de l’entorn l’ampliació d’un a 

dos el nombre de carrils d’entrada 

des dels carrers Llevant i Imprem-

ta a la rotonda amb l’avinguda 

Francesc Macià.

La Diputació considera que el 

sistema viari ofereix prou capaci-

tat perquè no es produeixin situa-

cions de congestió greus que facin 

necessària la implementació de 

mesures infraestructurals signi-

ficatives més-enllà de les prèvia-

ment explicades.

Negativa de Parets
D'entrada, Rosa Martí, apunta que 

no s'han plantejat "en absolut" 

fer-hi aquesta rotonda. L'edil pa-

retana considera que la mobilitat 

al polígon Llevant Industrial ja 

està resolta amb la rotonda exis-

tent. Tanmateix, afegeix que "això 

és un estudi i sempre es pot 

considerar si seria convenient, 

però de moment no tenim cap 

previsió de fer-ho".

Pel que fa al possible augment de 

mobilitat interna que podria assu-

mir el polígon a causa de la supres-

sió d'una entrada a l'autovia, Martí 

creu que no serà tan important: 

"Tampoc eren molts els que sor-

tien allà, perquè realment era 

una sortida molt perillosa".

Així que, tenint en compte que la 

competència de fer-hi una rotonda 

o de deixar-ho tal com està és del 

consistori, la recomanació de l'es-

tudi de la Diputació no tirarà enda-

vant ara per ara.

Augment de mobilitat a Lliçà
D'altra banda, l'estudi de la Diputa-

ció apunta que el futur desenvolu-

pament urbanístic El Pla 2 de Lliçà 

de Vall "generarà un increment 

de la mobilitat que circula per la 

xarxa del polígon Llevant i per 

l’avinguda de Francesc Macià 

cap a la C-17". Martí entén que 

hauria de ser dins del terme de Lli-

çà de Vall on es resolgués aquest 

augment de mobilitat, potser "a 

MOBILITAT  UN ESTUDI DE LA DIPUTACIÓ PROPOSA CONSTRUIR UNA NOVA ROTONDA A L'AVINGUDA FRANCESC MACIÀ PER REDUIR L'IMPACTE DEL TERCER CARRIL DE LA C-17

Parets no es planteja fer una nova 
rotonda d'accés al polígon Llevant

través de la carretera de Saba-

dell, que connecta amb la C-17".

Per la seva banda, des de l'Ajunta-

ment de Lliçà de Vall apunten que, 

a diferència del que esmenta l'es-

tudi, "no és cert que des del nou 

polígon del Pla 2 s'hagi d'anar 

fins a Parets (avinguda Francesc 

Macià) per agafar la C-17". Per un 

cantó recorden que "el projecte 

executiu del tercer carril preveu 

una incorporació i una sortida 

des de Lliçà de Vall, tal com te-

nim actualment". A més, afegei-

xen que amb el desenvolupament 

del polígon es contempla "un nou 

vial seguint el curs del riu Tenes 

entre el polígon Llevant fins a 

arribar a la C-155", que té enllaç 

amb la C-17. Per tant, assegura el 

consistori llissanenc que "els ve-

hicles no hauran de desplaçar-se 

necessàriament fins a Parets per 

incorporar-s’hi".    SERGIO CARRILLO

S.C.

INTERSECCIÓ EN FORMA DE 'T'  Entre el carrer Tenes i l'avinguda Francesc Macià

PARETS.  La regidora d'Urbanisme, 

Rosa Martí, ha assegurat que el con-

sistori no es planteja efectuar les 

propostes fetes per la Diputació de 

Barcelona en un estudi que analit-

za l’impacte de la mobilitat interna 

de Parets a causa de l’ampliació del 

tercer carril en sentit sud a la C-17.

Una de les principals recomana-

cions de l'estudi és transformar la 

intersecció en T de l’avinguda de 

Francesc Macià amb el carrer Tenes 

en una rotonda. Això permetria que 

pogués funcionar com a alternativa 

per a la redistribució del trànsit 

d’entrada i sortida del polígon.

L'ampliació de la C-17 suposarà, 

segons la Diputació, una afectació 

sobre la xarxa local de Parets, ja que 

el projecte eliminarà l’única sortida 

directa existent des del polígon in-

dustrial Llevant cap a la calçada en 

sentit Barcelona. Donat que es trac-

ta de l’únic accés directe a la C-17, 

"aquesta actuació implicaria que 

la sortida del polígon s’hagués 

de realitzar pel carrer Llevant i 

JA S’ESTAN DUENT A TERME ELS TREBALLS PER DESVIAR EL TRÀNSIT RODAT ALS LATERALS DE LA VIA

Els peatges dels carrils 
centrals de la C-33 es 
desmuntaran a l'octubre
BAIX VALLÈS.  Les cabines dels car-

rils centrals del peatge de l'auto-

pista C-33, entre Mollet i la Lla-

gosta, s'acabaran de desmuntar a 

finals d'octubre. Aquesta setmana 

s’estan duent a terme els treballs 

que han de desviar el trànsit rodat 

cap als laterals de la via i possibi-

litar l’entrada de maquinària al 

tronc central. Concretament, entre 

aquesta nit passada, al peatge de 

Mollet, de la C-33 s’han dut a terme 

les tasques de marcatge del terra i 

instal·lació de cons. Cons que, entre 

ahir dijous i dimarts seran substi-

tuïts per elements de seguretat 

fixos de formigó. Posteriorment, 

s’iniciarà el desmuntatge físic de 

les cabines. Un cop acabada aques-

ta primera fase, el trànsit tornarà 

als carrils centrals i s’iniciarien els 

treballs de desmuntatge de la resta 

de cabines i la restitució del ferm.

La Llagosta perd 30.000 euros
Amb la supressió dels peatges, 

l'Ajuntament de la Llagosta deixa-

rà de cobrar l'IBI de la concessio-

nària, uns 30.000 euros anuals.  

INFRAESTRUCTURES

Vuit empreses 
opten a les obres 
de l'estació de 
Mollet-Sant Fost
MOLLET.  Vuit empreses s'han pre-

sentat a la licitació per a les obres 

de millora de l'estació de Mo-

llet-Sant Fost. L'objectiu de Renfe 

és arrencar les actuacions a prin-

cipis de 2022 i l'execució prevista 

és de 16 mesos. El projecte ha de 

fer que l'estació sigui accessible 

amb la instal·lació d'ascensors que 

permetin el pas entre andanes i 

també es modernitzarà l'edifici 

de l'estació s'arranjarà l'entrada 

al vestíbul per la banda del nucli 

urbà. A banda d'això, es mantindrà 

obert per als vianants l'actual pas 

subterrani per permetre la conne-

xió entre Can Prat i el nucli urbà.  
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Detecten quinze 
casos de persones 
grans necessitades

LA LLAGOSTA. El programa de visi-

tes a persones majors de 80 anys 

veïnes de la Llagosta realitzat du-

rant els darrers mesos, ha pogut 

detectar fins a quinze casos de 

gent gran que necessitaven algun 

tipus d’atenció. Durant aquest 

temps, s’han realitzat un total de 

89 entrevistes personalitzades.

GENT GRAN

Mollet en Comú 
demana acollir  
refugiats afganesos

MOLLET. Mollet en Comú presenta-

rà a l'Ajuntament una moció que 

demana al govern de la ciutat que 

col·labori en l'acollida de refugiats 

afganesos després de la presa del 

poder dels talibans al país. Al text 

es demana que l’Ajuntament ofe-

reixi els seus recursos  i declarar la 

ciutat com a lloc d’acollida. 

SOLIDARITAT 

Voluntaris llagostencs i 
santfostencs a Alcanar
LA LLAGOSTA/ SANT FOST.  Dos mem-

bres de l’Associació de Voluntaris 

de Protecció Civil de la Llagosta 

van col·laborar durant dos dies en 

els treballs d’emergència per les 

pluges torrencials que dimecres 

passat van sacsejar el Baix Ebre, el 

Montsià i el Baix Maestrat. Els vo-

luntaris llagostencs es van despla-

çar a la localitat d’Alcanar, de les 

més afectades per les inundacions. 

També des del dimecres, inici de 

les inundacions i fins al dijous a la 

nit, tres dotacions de Protecció Ci-

vil de Sant Fost es van desplaçar a 

Alcanar per col·laborar en la situa-

ció d'emergència. 

Els voluntaris van fer tasques 

diverses, entre elles el trasllat 

de persones evacuades al centre 

d'acolliment, la neteja d'habitat-

ges malmesos i carrers plens de 

fang i tota mena de materials que 

havia arrossegat l'aigua. 

S'HI VAN DESPLAÇAR DESPRÉS DELS AIGUATS DE DIMECRES

ALCANAR Membres de Protecció Civil de la Llagosta ajudant als damnificats

la llagosta informa

Parets habilita per al veïnat els 
aparcaments de Lluís Companys

PARETS DEL VALLÈS. Des de diven-

dres passat el veïnat paretà comp-

ta amb una nova zona d'aparca-

ment al municipi. En concret es 

tracta dels aparcaments reservats 

per a la policia local que hi ha-

via davant l'edifici municipal de 

l'Avinguda Lluís Companys, antiga 

seu de la policia local. 

L'espai s'ha habilitat per l'esta-

cionament dels veïns, després que 

el passat mes de juliol el servei po-

licial traslladés la seva seu al Sec-

tor Iveco.

L'Ajuntament també ha infor-

mat que ha habilitat un aparca-

ment perquè els veïns puguin es-

tacionar el seu vehicle, de 8 h a 20 

h, durant un màxim de 20 minuts, 

facilitant-los així que puguin fer 

VÍA PÚBLICA AQUESTA ZONA D'ESTACIONAMENT ESTAVA RESERVADA FINS ARA A LA POLICIA

NOVES PLACES Fa una setmana que s'han habilitat per a la ciutadania

s.c.

els tràmits que requereixin en els 

serveis municipals de l'edifici. 

n Ara Parets Esquerra Republicana ha 
sol·licitat a l'Ajuntament la convoca-
tòria de "manera imminent" d'una co-
missió informativa sobre la Regidoria 
de Seguretat Ciutadana. Entre altres 
qüestions, volen demanar explicacions 
al govern sobre "la manca d'efectius a 
la plantilla" de la Policia Local per "no 
haver convocat les places quan toca-
va". També parlen de "baixes no co-
bertes", "la marxa d'efectius a altres 
municipis, "d'haver traslladat la co-
missaria a IVECO sense comunicació 
prèvia" i apunten que hi hauria hagut 
"un increment del nombre de robato-
ris i actes vandàlics". Des d'ERC con-
sideren també que aquest estiu "ningú 
ha donat la cara pels fets que s'han 
produït en matèria de seguretat".

ARA PARETS VOL UNA 
COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE SEGURETAT

Humana recull 67 tones de 
roba usada al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. La Fundació Huma-

na, que des del 1987 promou la 

protecció del medi ambient mit-

jançant la reutilització del tèx-

til, ha recollit durant el primers 

semestre d'enguany 67 tones de 

roba usada. Aquests teixits s'han 

recol·lectat a la Llagosta, Mollet, 

Martorelles, Sant Fost i Parets.  

En concret, durant aquests 

primers sis mesos del 2021 els 

llagostencs han estat els que més 

teixits han entregat, 15,9 tones. 

A Mollet se n'han recollit 15,7; a 

Parets 14,6; a Martorelles 10,8 i a 

Sant Fost 10 tones. 

MEDI AMBIENT ELS TEIXITS RECOL·LECTATS PER LA FUNDACIÓ S'HAN REDUÏT EN DOS ANYS UN 10%

A diferència d'anys anteriors, 

però, la recollida de tèxtil usat ha 

patit una davallada. Segons les 

dades facilitades per la mateixa 

Fundació Humana, si es compa-

ren les tones recollides durant els 

primer semestres del 2019 i del 

2020 amb les del 2021, el descens 

ha estat del 5% i el 9,8% respec-

tivament. En concret, durant el 

2020 Humana va recollir 71,5 

tones i el 2019, encara una mica 

més, 74,3.  
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Aquest setembre s’inicia el perío-

de de pagament de l’impost sobre 

les emissions de diòxid de carboni 

(CO2) dels vehicles de tracció me-

cànica, un tribut propi de la Ge-

neralitat, alineat amb la fi scalitat 
verda i sostenible que es promou 

des d’Europa per lluitar contra el 

canvi climàtic. L’impost, que ges-

tiona l’Agència Tributària de Cata-

lunya (ATC), s’aplica a turismes, 

furgonetes i motocicletes sobre la 

base de les emissions de CO2 del 

2020. 

Finalment, per a l’exercici 2020, 

han quedat subjectes a l’im-

post 1.650.342 contribuents i 

2.267.168 vehicles, que es preveu 

que generin una recaptació de 

65.969.630,04 €, la qual es desti-

narà íntegrament i a parts iguals 

al Fons climàtic i al Fons del pa-

trimoni natural, amb l’objectiu 

d’invertir en accions de millora 

de l’entorn i del transport públic, 

fomentar les energies renovables 

i els vehicles nets, i impulsar la 

mobilitat sostenible, la gestió dels 

parcs naturals i la recerca.

Un cop acabada la resolució 

d’al·legacions, l’1 de setembre 

El període de pagament de l’impost sobre el 
CO2 dels vehicles comença aquest setembre

> EL TRIBUT DE LA GENERALITAT S'ALINEA AMB LA FISCALITAT VERDA I SOSTENIBLE QUE ES PROMOU DES D'EUROPA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

s’ha publicat a la seu electrò-

nica de l’Agència Tributària de 

Catalunya el padró defi nitiu dels 
vehicles amb quota a pagar per 

l’impost i s’ha iniciat el període de 

pagament, que es pot fer en línia 

des de la mateixa seu, accedint-hi 

amb l’idCAT Mòbil (o altres siste-

mes d’identifi cació digital) o amb 
NIF i matrícula.

A partir del mes d’octubre, quan 

el contribuent rebi la notifi ca-
ció amb la carta de pagament on 

consta la quota que ha de pagar, 

també en podrà abonar l’import a 

través de les diverses vies dispo-

nibles: la seu electrònica de l’ATC 

atc.gencat.cat/impostco2; el telè-

fon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 

51; les entitats fi nanceres col·la-
boradores: atc.gencat.cat/bancs, i 

les ofi cines de Correus.
Les persones que van domiciliar el 

pagament abans del 15 de juliol i 

es van subscriure a la notifi cació 
electrònica, gaudeixen d’un 2% de 

bonifi cació de la quota i rebran un 
càrrec en compte el dia 5 de no-

vembre. A partir d’ara, es pot con-

tinuar domiciliant el pagament de 

l’impost per a l’exercici 2021 i els 

posteriors. ❉

Segons el padró defi nitiu, publicat l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut més de 2,2 milions 
de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

FREEPIK

☞ Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat

QUI TRIBUTA PER L'IMPOST?
Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 les persones (físiques i ju-

rídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fi s-
cal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fi scal a Catalunya, 
però que hi tinguin un establiment, sucursal o ofi cina i vehicles registrats durant el 2020. 
Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles 

de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones 
(incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàs-

sics gaudeixen d’una bonifi cació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els 

canals d’atenció següents:

� Seu electrònica de l'ATC: consulta del padró i tota la informació sobre l'impost, pagament, as-

sistent virtual, domiciliació de l'impost i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2

� Telèfon 012. Consultes de caràcter general.

• Telèfon 93 551 51 51. Assistència en la consulta del padró, pagament i altres gestions re-
lacionades amb l'impost.

• Ofi cines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia. Cal demanar-la a través del telèfon 93 551 
51 51.ATC

EMBÚS DE TRÀNSIT. L'impost s'aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions 
de diòxid de carboni (CO2) de l'any 2020
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Vallès Visió ret 
homenatge al 
ninotaire Fer

MOLLET. Coincidint amb el primer 

aniversari de la seva mort, Vallès 

Visió emet divendres, 17 de se-

tembre, un documental sobre la 

trajectòria del dibuixant molle-

tà Josep Antoni Fernández, més 

conegut com a Fer. Un reportat-

ge que permetrà conèixer la seva 

història professional des d’una 

vessant personal, a través d’amics 

i família. En aquest especial es 

comptarà amb personatges del 

món de la cultura, la política o els 

esports que han estat caricaturit-

zats per Fer, com ara Josep Lluís 

Carod-Rovira, Mònica Terribas, 

Artur Mas o Joaquim Maria Puyal.  

El dibuixant va morir el 14 de se-

tembre de 2020 a l’edat dels 71 

anys després de lluitar contra una 

llarga malaltia.  

TELEVISIÓ

L'Ajuntament de Mollet destina 

100.000 euros per a reformes i 

millora de centres educatius
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

ha invertit enguany uns 100.000 

euros en obres de reparació, ade-

quació i millora de 13 centres es-

colars de la ciutat. En total, s'han 

fet 30 actuacions, moltes de les 

quals han servit per millorar la se-

guretat i l’accessibilitat dels cen-

tres amb el propòsit de vetllar per 

la salut de la comunitat educativa, 

en plena època de pandèmia.

A pocs dies d'iniciar el curs, 

l'Ajuntament ha fet públiques les 

obres que s'han realitzat aquest 

estiu aprofitant les vacances es-

colars als centres educatius de la 

ciutat.

Dels treballs realitzats, desta-

quen, l’enderroc i construcció de 

la paret mitgera de l’Escola García 

Lorca, treballs de reparació i con-

nexió del clavegueram de l’Escola 

Bressol Municipal Pinetons, una 

rampa d’accessibilitat a l’Escola 

del Bosc, la construcció d’un nou 

sorral a l’Escola Salvat Papasseit, 

la instal·lació d’una nova font al 

pati de Col·legis Nous i els tendals 

amb malla d’ocultació que s’ins-

tal·laran al llarg d’aquest mes de 

setembre a les 3 Escoles Bressol 

Municipals.

Accessos repintats
D’altres actuacions previstes fins 

a finals d’any són les referents a la 

millora de sistemes de calefacció 

en escoles, millores al paviment de 

l’AIS de Can Vila, i diferents actua-

cions en el mobiliari esportiu i jocs 

infantils de les escoles.

L’Ajuntament també informa 

que s’estan repintant tots els ac-

EDUCACIÓ EL CONSISTORI MOLLETÀ HA DUT A TERME UNA TRENTENA D'ACTUACIONS EN 13 ESCOLES DE LA CIUTAT

Membres de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 301 i efectius del cos de 

Bombers de la Generalitat van intervenir diumenge al migdia en un incendi que es 

va produir entre les poblacions veïnes de Mollet i Parets. Les flames  van cremar un 

total de 600 m2 de vegetació agrícola. Foto: adf 301

Cremen 600 m2 de vegetació agrícola

MOLLET DEL VALLÈS

02/09 Manuel Moreno Ibañez 87 anys

03/09 Fortunato Silvestre Edo 72 anys

06/09 José Manuel Alonso Martín 74 anys

SANTA PERPÈTUA

30/08 Francisco Barrios Bartolomé 87 anys

04/09 Jose-Cristo Martín García 68 anys

04/09 María Villanueva Muñoz 75 anys

07/09 Pilar Sevilla Mejias 72 anys

LA LLAGOSTA

31/08 Zacarias Egea López 82 anys

MONTMELÓ

04/09 Antonio Agudo Montaño 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions Aprofitant el període de vacances, l’Ajuntament de Parets ha dut a terme una 

sèrie de millores a l’Escola Bressol Municipal El Cirerer. Amb els treballs s’ha 

renovat el paviment i la pintura de l’equipament, ja que es tractava d’una 

petició tant de l’escola com de les famílies. Les actuacions s’han fet en una 

tasca coordinada entre els serveis d’Educació i d’Equipaments amb l’objectiu 

de mantenir la instal·lació en un bon estat i enfocar les millores a l’harmonia 

dels espais d’acord amb les necessitats pedagògiques. El cost de la reforma ha 

estat de 77.440 euros, IVA inclòs. L'alcalde i regidors del govern paretà van fer 

dilluns una visita al centre. Durant la trobada també van concretar els  darrers 

detalls dels protocols per la Covid, entre ells la sectorització dels patis.

Millores a l'escola bressol El Cirerer

aj.parets/sílvia Ferran

cessos a les escoles que ho han de-

manat i que es continuarà amb els 

talls de carrer que es van aplicar en 

quatre centres el curs anterior, per 

facilitar les entrades i sortides a 

aquests centres educatius: Escola 

Sant Jordi, Centre d’Estudis Mollet, 

Institut Mollet i al Carrer Sabadell 

(Escola Sant Gervasi, Can Besora i 

EBM Pinetons).

Per a l’alcalde de Mollet del Va-

llès, Josep Monràs, “l’Ajuntament 

de Mollet continua apostant per 

l’Educació pública de qualitat i 

és per això que, com cada estiu, 

s’han realitzat obres de millora a 

les escoles de la ciutat amb l’ob-

jectiu de garantir que els nens i 

les nenes puguin desenvolupar 

amb normalitat i seguretat el 

curs escolar, malgrat que és el 

Departament d’Educació de la 

Generalitat qui té la competèn-

cia per fer i finançar les obres 

de reforma, adequació i millora 

dels centres educatius".

Mesures Covid
Per al regidor d’Educació, Raúl 

Broto, “al marge d’aquelles re-

paracions de reforma i mante-

niment que cal fer cada any, les 

actuacions que hem dut a terme 

de cara al curs vinent han estat 

molt condicionades i centrades 

en inversions que garanteixin la 

salut, seguretat i accessibilitat 

de l’alumnat”. 

Broto també ha volgut deixar 

clar que “aquest curs encara no 

serà tot el normal que ens agra-

daria, i encara que les dades de 

la Covid tendeixen a decréixer, 

seguim fent una crida a la res-

ponsabilitat, ja que si ens vacu-

nem i complim les normes, serà 

més fàcil vèncer aquest repte i 

tornar, a una situació més sem-

blant a la que vivíem abans de la 

pandèmia”. 

Acció per promoure 

el voluntariat 

ambiental al Besòs

Els voluntaris que van impulsar en 

el seu moment el Viu la Riera, amb 

el suport de la Fundació Rivus, han 

posat en marxa el projecte Volun-

taRius, una iniciativa que té com 

a objectiu estudiar en profunditat 

el paper del voluntariat ambiental 

entorn de la conca del Besòs i do-

nar-li més visibilitat i mobilitzar 

persones i recursos per potenci-

ar-lo i sumar sinergies. 

MEDI AMBIENT
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Gemma Garcia, Casandra Garcia i Rosa Martí

Entre serres i muntanyes
valls daurades i Poblets
hi ha una terra més ufana
que és la terra del Vallès. 

De racons inoblidables
i jardins immaculats, 
es vesteix aquesta terra
que ens té a tots enamorats. 

Si som fills de Catalunya!
nostra mare és el Vallès, 
el bressol de nostra vida
on sembrem nostres anhels. 

Joan Navarro

Us desitgem 
una bona Diada
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BAIX VALLÈS.  Dissabte se celebra la 

Diada Nacional de Catalunya i els 

consistoris baixvallesans, com és 

tradicional, faran una celebració 

institucional, afegida, en alguns ca-

sos, amb altres activitats.

A Parets la commemoració arren-

ca aquest divendres amb un concert 

de tribut a la banda britànica Super-

tramp a les 22 h al parc de La Linera. 

Dissabte a les 11 h, la plaça dels Paï-

sos Catalans tornarà a ser l'escenari 

de l’ofrena floral de l’Ajuntament de 

Parets i de les associacions locals 

davant el monument a l’Onze de Se-

tembre, obra de l’escultor Carles Vi-

ves que va ser inaugurat l’any 2004. 

Tot seguit, a les 12 h, tindrà lloc 

l’audició de sardanes a càrrec de la 

Cobla Rosaleda amb la col·laboració 

dels Amics de la Sardana de Parets.

A Mollet, només amb entitats
L'Ajuntament de Mollet recupera 

enguany la celebració institucional 

de la Diada de l'Onze de Setembre 

amb l'anomenat acte unitari, des-

prés que l'any passat quedés suspès 

per la situació epidemiològica. Això 

sí, la participació serà limitada.

La Diada Nacional de Catalunya 

es commemorarà amb la tradicio-

nal ofrena floral unitària al monu-

ment de Rafael Casanova. L’acte s’ha 

adaptat per donar compliment a les 

mesures Covid dictades per les au-

toritats sanitàries. Per aquest motiu 

serà restringit al públic i només hi 

podran accedir representants de les 

entitats que hagin confirmat partici-

pació en l’ofrena floral. Dos infants 

de la Penya Barcelonista de Mollet, 

que aquest 2021 celebra el seu cen-

tenari, seran els encarregats d’his-

sar la senyera. L’acte se celebrarà a 

les 12 del migdia al monument de 

Rafael Casanova i hi podran assistir 

dos representants de cada entitat 

que tindran seient preassignat. L’ac-

cés serà a partir de les 11 h del matí 

pel carrer d'Antònia Canet i caldrà 

identificar-se per accedir.

L’Associació Musical Pau Casals i 

el Cor Estoc de Veus acompanyaran 

l’acte amb la interpretació de diver-

ses peces musicals. L’acte acabarà 

amb la interpretació de l’Himne a 

Mollet i Els Segadors.

Cobla del Montgrí a Montornès
Els jardins de l'Ajuntament de Mon-

tornès, on es troba el monòlit de 

l'Onze de setembre, també n'aco-

llirà la celebració. Les entitats del 

poble hi faran l'ofrena floral que 

enguany anirà acompanyada de les 

actuacions de l'Esbart Dansaire, i de 

la Coral i l'Esbart de La Lira. També 

es farà  la lectura del manifest insti-

tucional. Seguint l'exemple de l'any 

passat, la Cobla Foment del Montgrí 

substituirà la ballada de sardanes 

per un concert, amb l’objectiu de 

minimitzar el contacte físic entre les 

persones assistents.

La Llagosta, Sant Fost i Martorelles
D'altra banda, a la Llagosta faran 

la hissada de la bandera a la plaça 

d'Antoni Baqué a partir de les 11.55 

h, dins del programa de festa major.

A Sant Fost l'acte institucional de 

la Diada tindrà lloc a les 10.30 h a la 

Plaça Onze de Setembre, amb la his-

sada de la senyera, els parlaments, 

l'ofrena floral i ball de sardanes.

11-S  DIVENDRES HI HAURÀ UN CONCERT DE TRIBUT A LA BANDA BRITÀNICA I DISSABTE SERÀ EL TORN PER A L'OFRENA FLORAL A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

Diada paretana amb Supertrump
aj. parets

A PARETS  Ofrena floral al monument a l'Onze de Setembre, l'any passat

Us desitgem 

una bona Diada.

PARETS.  L'Ajuntament de Parets presenta-

rà aquest diumenge a les 12 h les obres de 

reforma de la plaça d'Espanya. La jornada 

comptarà amb uns parlaments instituci-

onals i amb la posterior visita oberta a les 

actuacions fetes a l'espai públic. També es 

podrà gaudir d'un espectacle infantil a càr-

rec de Jaume Barri.

Les obres han permès convertir la plaça 

en un espai més verd i accessible. D'entre les 

actuacions fetes en destaca la potenciació i 

recuperació d'arbrat, arbusts i flors autòc-

tones així com la integració de la plaça a l'eix 

cívic de l'avinguda d'Espanya i la supressió 

de les barreres arquitectòniques. La refor-

ma, sorgida d'un procés de participació ciu-

tadana, va iniciar-se a la primavera i va tenir 

una durada de catorze setmanes. Durant 

l'estiu els tècnics municipals han treballat 

perquè la vegetació arrelés. El pressupost 

de les obres ha estat de 376.095,35 euros 

(IVA exclòs).  

Reobre una plaça 
Espanya renovada

URBANISME  LES ACTUACIONS DE MILLORA VAN ARRENCAR A LA PRIMAVERA

sergio carrillo

PLAÇA ESPANYA  El parc, encara tancat, obrirà portes aquest diumenge a partir de les 12 h

I a Martorelles tot plegat se cele-

brarà a les 11 h, a la plaça de la Sar-

dana, sent aquesta també –com en 

el cas llagostenc– una de les activi-

tats emmarcades en la festa major i 

que posteriorment també comptarà 

amb sardanes. Concretament serà a 

les 12.30 h amb la Cobla Selvatana a 

la plaça de l'Ajuntament i amb la col-

laboració de la Joventut Sardanista 

de Martorelles.  

MEDI AMBIENT

"És prioritari que es 
respecti la votació 
sobre el Tenes"
PARETS. SOS Vallès ha reiterat 

aquest setembre la seva petició 

perquè el consistori paretà tiri en-

davant la proposta guanyadora del 

procés participatiu de la llera del 

riu Tenes. En aquesta línia, Albert 

Blasco, de Fem Parets, insisteix que 

"és prioritari que es respecti la 

votació". Amb tot, la regidora d'Ur-

banisme, Rosa Martí, ja va assegu-

rar en la sessió plenària del mes de 

juliol que així ho faran i Blasco de-

sitja que "tant de bo sigui cert". 
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Integració de PielColor al gegant holandès StahlSuport de la Diputació al sector de l'automoció
La companyia química Stahl té previst integrar completament la 

seva subsidiària espanyola per a l'acabat de la pell, PielColor, amb 

seu a Parets del Vallès, a finals d'aquest any. Així, l'empresa passarà a 

ser una marca més de el grup holandès, que va adquirir l'empresa el 

2004. La integració es durà a terme durant la resta de l'any 2021.

La Diputació posa a l’abast dels Consells Comarcals amb major 

especialització industrial en el sector de l’automoció una nova eina per fer front a la crisi que afronta aquest sector. Aquest nou servei és l’Oficina 
Tècnica de Suport al Sector de l’Automòbil, que tindrà com a objectiu 

minimitzar les pèrdues d’ocupació i activitat de les empreses afectades.

ECONOMIA

PATRONALS  AMBDUES ENTITATS SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER QUATRE ANYS PER DONAR MÉS PROJECCIÓ AL TEIXIT INDUSTRIAL DEL TERRITORI

La Cambra i l'AIBV uneixen esforços 
per impulsar la indústria al Baix Vallès
SANT FOST. La Cambra del Vallès 

Oriental i l’Agrupació d’Industri-

als del Baix Vallès (AIBV) signaven 

dimecres un conveni de col·labo-

ració amb una vigència de quatre 

anys amb l’objectiu d’impulsar 

actuacions conjuntes, compartir 

avantatges en benefici dels res-

pectius afiliats i afavorir les seves 

iniciatives, així com treballar de la 

mà per a la projecció econòmica, 

creixement industrial i social de 

l’entorn.

El text de l’acord signat pel 

president de la Cambra del Vallès 

Oriental, Jaume Aragall, i el presi-

dent de l’AIBV, Joan Moretó, a la 

seu de l’associació, situada a Sant 

Fost de Campsentelles, es compro-

met a "treballar plegades en be-

nefici de les empreses del Baix 

Vallès", expliquen. A l’acte de sig-

natura també va assistir el direc-

tor general de l'AIBV, Carles Rico.

Així, els socis de cadascuna de 

les dues organitzacions podran 

participar a actes oberts com con-

ferències, tertúlies, cicles temàtics 

i reunions congressuals convocats 

per l’altra entitat.

Amb aquest conveni de col·labo-

ració, la Cambra del Vallès Orien-

tal "reforça un altre cop la seva 

presència en el territori i es 

posa a disposició d’una entitat 

local amb molt impacte a la co-

marca", apunten fonts de la Cam-

bra, amb l'objectiu d'impulsar el 

teixit econòmic i industrial vallesà, 

després de l’embat econòmic de la 

Covid-19. L’AIBV és una associació 

ACORD Jaume Aragall (esq.) i Joan Moretó (dreta), dimecres a la seu de l'AIBV

cambra

MOLLET / BAIX VALLÈS. El servei de 

venda en línia del Mercat Munici-

pal de Mollet ha complert el seu 

primer any amb més de 5.000 co-

mandes, una xifra que els paradis-

tes consideren un "èxit rotund".

La venda a domicili que el Mer-

cat Municipal posava en marxa 

l'estiu de 2020 s'ha consolidat 

amb un total de 5.000 comandes 

tramitades durant el primer any 

de servei i més de 32.000 produc-

tes entregats a casa dels clients. 

"Tot i que entre les parades es 

comenta que aquest ha estat un 

estiu una mica fluix d’afluència 

al mercat, les dades de venda on 

line són tot un èxit", expliquen 

des de l'Associació de Paradistes.

Segons les dades recollides pels 

paradistes, cada comanda ha im-

plicat una mitjana de sis parades 

diferents del mercat per entrega i 

l'import de consum mitjà per lliu-

rament ha estat de 96,55€. A més, 

segons informa l'associació de 

paradistes del Mercat Municipal 

Mollet, 100% dels paradistes han 

venut els seus productes via tele-

màtica. Pel que fa al perfil de les 

persones que fan compra en línia 

al Mercat, un 73% eren dones i un 

23% homes.

Facilitats de pagament
Al gener es va incorporar la possi-

bilitat de pagar les comandes via 

BIZUM. "Tot i la immediatesa 

que proporciona aquest tipus de 

pagament la majoria de clients 

s’han sentit més còmodes fent 

els seus pagaments amb targe-

ta", expliquen els paradistes. En 

concret, des de la posada en marxa 

d'aquesta alternativa de pagament, 

el 81% de les compres s'han conti-

nuat pagant amb targeta.

El pas cap a la digitalització es va 

fer l'any passat –i es va accelerar 

durant el confinament– gràcies 

a la plataforma de marketplace 

Aprop Online, una empresa ja ex-

perimentada amb qui el mercat 

comparteix la filosofia d’acostar 

el comerç local i els productes de 

proximitat a tothom. A través de 

la web Aprop Mollet del Vallès els 

veïns de Mollet i gent de poblaci-

ons properes han pogut gaudir 

d’aquest servei en línia.

El servei d’entrega a domicili va 

començar amb un llistat de muni-

cipis on poder fer entrega que s'ha 

Més de 5.000 comandes el primer 
any del servei a domicili del Mercat

TEIXIT COMERCIAL  ELS PARADISTES CONSIDEREN AQUESTA XIFRA UN "ÈXIT ROTUND" I CELEBREN EL PRIMER ANIVERSARI AMB UNA PROMOCIÓ DE DESCOMPTE

Seu baixvallesana

Dimarts, la Cambra de Comerç del Va-

llès Oriental l’entitat va obrir les portes 

del nou Punt de Servei situat a Parets 

del Vallès, amb què es preveu millorar 

la cobertura de la corporació al terri-

tori del Baix Vallès i oferir un catàleg de 

serveis més ampli per a l'empresariat i 

els treballadors autònoms. La seu es 

troba al carrer La Volta 2, Planta 1a Lo-

cal 1 (zona Iveco, sobre el Media Mark, 

l’accés és per la part de darrera).

S'OBRE EL PUNT DE 
SERVEI DE LA CAMBRA 
DE COMERÇ A PARETS

amb forta influència a Mollet, Mar-

torelles, Sant Fost, Parets, Mont-

meló i Montornès, que agrupa un 

potencial de més de 14.000 treba-

lladors, i genera prop dels 2.200 

milions d’euros en facturació.

Oferta formativa
D'altra banda, la Cambra ha pre-

sentat la seva oferta formativa del 

segon semestre amb més de 25 cur-

sos, que posa a disposició del teixit 

empresarial del territori. D’entre 

tot el conjunt de cursos oferts, hi 

destaquen els cursos dedicats a mi-

llorar les habilitats en Excel, a ges-

tionar el treball en equip o a tractar 

noves tècniques de venda. "Un any 

més seguim donant resposta a 

les principals preocupacions i 

demandes de les empreses de la 

zona", apunten.

De fet, la posada en marxa 

d’aquesta nova edició ha servit 

també per fer balanç dels resultats 

assolits en matèria formativa per 

part de la Cambra al llarg d’aquests 

ampliat durant l'any. Actualment, 

el servei arriba a Mollet del Va-

llès, la Llagosta, Lliçà de Vall, Lliçà 

d'Amunt, Martorelles, Montme-

ló, Montornès, Parets del Vallès, 

Santa Perpètua de Mogoda, Santa 

Maria de Martorelles, Sant Fost de 

Campsentelles, Palau-solità i Ple-

gamans i Polinyà.

Amb motiu d’aquest primer any 

del Mercat de Mollet dins del món 

online i per a celebrar la bona re-

buda del nou servei de venda, s’ha 

llençat un cupó de descompte dis-

ponible per a tothom. La clientela 

podrà introduir el codi al final de 

la seva comanda per gaudir d’un 

descompte final. 

arxiu

ÀMPLIA OFERTA  Al web es poden trobar productes de tota mena

últims dos anys. En total, les cor-

poracions territorials han format 

729 alumnes, gràcies als més de 

78 cursos oferts en matèria de di-

gitalització, comerç internacional, 

producció i logística, entre altres 

àmbits. Tanmateix, també s’ha po-

sat de relleu els bons resultats as-

solits amb el programa Formació a 

mida amb la realització de més de 

36 cursos dissenyats ad hoc a les 

especificacions i necessitats de les 

empreses. 
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Caiguda històrica de l'atur

OCUPACIÓ ELS SINDICATS ALERTEN D'UN POSSIBLE INCREMENT AL SETEMBRE DESPRÉS DE L'ESTIU

COMERÇ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ I LA BOTIGA SMART&PHONE DE MOLLET

L'ADHEC signa un 
acord per millorar 
el preu de telefonia 
dels seus associats
Aquest dimecres l'Associació 

d'Autònoms Dones i Homes Em-

prenedors de Catalunya (ADHEC 

s. XXI) i la botiga Smart&Phone de 

Mollet han signat un conveni de 

col·laboració per als associats de 

l'entitat. L'acord preveu descomp-

tes especials i preus avantatjosos 

en els serveis de telefonia per als 

comerciants i autònoms que for-

men part de l'ADHEC, que actual-

ment compta amb més de dos cen-

tenars d'associats. 

La Llagosta 859 15,32% -20 -2,3% -148 -17,2%

Martorelles 252 13,26% -6 -2,4% -63 -25%

Mollet del Vallès 3.143 14,10% -32 -1% -702 -22,3%

Montmeló 475 12,17% +13 +2,7% -82 -17,4%

Montornès del Vallès 1.055 15,57% -26 -2,5% -224 -21,2%

Parets del Vallès 919 10,75% +32 +3,5% -115 -12,5%

Sant Fost de Campsentelles 362 10,84% -7 -1,9% -103 -28,4%

Santa Maria de Martorelles 33 12,68% -1 +3% -17 -52%

BAIX VALLÈS 7.098 13,08% -47 0,8% -1.454 -24,5%

Mercats de treball Atur juliol Taxa atur

Variació mensual Variació anual

Var. absoluta Var. absolutaVar. relativa Var. relativa

FONT: OBSERVATORI DEL TREBALL I MODEL PRODUCTIU (GENERALITAT)

BAIX VALLÈS. El mes d'agost ha re-

gistrat un dels majors descensos 

en les xifres de l'atur dels últims 

anys. Segons dades de l'Observa-

tori del Treball i Model Productiu 

de la Generalitat, la xifra d'aturats 

al territori durant el mes d'agost 

ha estat de 7.098 persones, un 

0,8% menys que el mes passat i 

gairebé un terç menys que fa un 

any (-24,5%).

Tot i que la davallada d'aquest 

últim mes respecte al mes anterior 

no ha estat tan accentuada, aquest 

descens, generalitzat gairebé arreu 

de la subcomarca (a excepció de Pa-

rets i Montmeló), es tradueix en 47 

aturats menys que el mes de juliol 

passat i 1.454 menys que fa un any.

Per municipis, Montornès con-

tinua sent una de les localitats 

baixvallesans amb la taxa més ele-

vada de desocupats (15,57%), se-

guida de la Llagosta (15,32%) i de 

Mollet (14,10%). Mentre que Pa-

rets (10,75%) i Sant Fost (10,84%) 

són, com el  juliol passat, les locali-

tats del Baix Vallès amb menys pes 

relatiu de persones sense feina del 

territori.

Davant aquestes dades, sindi-

cats com la UGT alerten que si bé, 

la finalització de l’estat d’alarma, 

la reactivació del sector turístic, 

l’hostaleria, la restauració i el co-

merç han facilitat la reducció de 

l’atur d’aquest mes, les dades tam-

bé reflecteixen una gran destrucció 

d’ocupació aquest agost i preveuen 

que suposarà un fort increment de 

l’atur del mes de setembre.

També denuncien que el mes 

d'agost hi ha hagut una reducció 

de la contractació i de l’afiliació a la 

seguretat social que s’explica, en-

tre altres factors, "perquè moltes 

empreses s’estalvien els salaris 

d’aquest mes acomiadant els 

seus treballadors i treballado-

res temporals per tornar-los a 

contractar al setembre". 

MÉS DE LA MEITAT DE PERSONES SENSE 
FEINA PERCEP ALGUNA PRESTACIÓ
■ Segons un informe elaborat per l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès 
Oriental, el 54,7% de les persones aturades a la comarca percep algun tipus 
de prestació per desocupació. El juny de 2021 al Vallès Oriental el 45,30% 
de les persones en situació d’atur no rebien cap mena de prestació. Per 
tant, actualment, 5 de cada 10 persones reben algun tipus de prestació per 
desocupació. Respecte al mateix període de 2020, s’ha registrat un descens de 
més de la meitat de la xifra de cobertura, ja que les dades del mes de juny de 
2020 estaven molt directament afectades pels  ERTO. Les dones sumen el 56,42% 
del total de prestacions, que se situa en 13.188 a la comarca.
Per localitats, Santa Maria de Martorelles i Parets són dos dels quatre municipis 
de la comarca amb una proporció més elevada de persones perceptores de 
prestacions per desocupació. La llista l'encapçala Tagamanent (72,2%), seguit 
per Santa Maria de Martorelles (70,6%), Sant Feliu de Codines (67,8%) i Parets 
del Vallès (64,7%).

adhec

ACORD  El conveni se signava dimecres al matí a la botiga molletana

L’expert respon

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.

Herència o donació 
en vida?
Sovint i és recurrent, a l’hora  
de repartir o traspassar els 
seus béns moltes persones 
dubten si és millor fer dona-
ció, traspassar-los en vida, o 
bé deixar-los en testament i 
traspassar-los un cop el seu 
propietari és difunt. La pre-
gunta recurrent és: herència 
o donació en vida? 

D’entrada, dir que, tant la do-
nació en vida com l’herència 
estan subjectes a l’impost 
de successions i donacions i 
si el que es dona o hereta és 
un bé immoble aquest tam-
bé està subjecte a l’impost 
de plusvàlua (un impost que 
grava l’increment de patri-
moni del bé quan algú el rep
ja sigui per herència com 
per donació. Es tracta d’un 
impost municipal  variable 
i que es calcula per unes 
taules referenciades al valor 
dels immobles segons les 
ciutats i barris).

Aquests impostos són dife-
rents en funció de la comu-
nitat autònoma on es visqui,
doncs és un impost trans-
ferit. Si ens centrem a Cata-
lunya, podem dir que amb 
la regulació fiscal actual és 
millor deixar els béns en 
testament que fer una do-
nació dels mateixos, doncs 
les donacions no tenen les 
reduccions que tenen les 
herències.

En el cas dels fills o filles, es 
pot valorar la donació d’un 

habitatge o diners per com-
prar-la, tenint en compte  
que ha de ser primer habi-
tatge, que existeix un límit 
d’edat i un topall d’ingressos.

Tot i això hi ha persones que 
prefereixen deixar-ho tot 
lligat i fer donació, malgrat 
sigui actualment, i en el cas 
de Catalunya, més car. I ho 
prefereixen per tal que els 
seus hereus no tinguin pro-
blemes, però és convenient 
tenir en compte, que és molt 
millor donar béns concrets 
a persones concretes. No és 
convenient donar en usde-
fruit (el donant cedeix la ti-
tularitat de l’habitatge però 
es reserva l’ús i gaudi del 
mateix). I, el que creiem que 
és més important: escriure 
i establir si aquesta dona-
ció serà col·lacionable o no,  
vol dir si se li descomptarà 
a l’hereu de la seva part de 
l’herència. Doncs de vega-
des es desconeix que les 
donacions fetes pel difunt, 
tenen conseqüències pels 
seus hereus si s’han fet els 
últims anys abans de la seva 
defunció.

A priori, doncs, l’opció de 
l’herència és la menys cos-
tosa que la de donar, però 
potser no sempre ha de ser 
la més convenient. Des de 
Col·lectiu Ronda, experts en 
dret de successions estudi-
em cas per cas i els analit-
zem per arribar a la millor 
decisió. 

Aquests impostos són diferents en funció de la 
comunitat autònoma on es visqui, doncs és un 
impost transferit. 

“ “

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
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OPINIÓ

Les instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum s'han disparat 

en els darrers dos anys, fruit d'un marc legal més procliu a la implementació 

d'aquestes tecnologies i d'una factura de la llum, que, en els últims mesos, 

sembla no tenir aturador. Autoproduir-se l'energia és una acció individual, 

una aposta del consumidor –última peça de la piràmide– per una transició 

energètica més efectiva en el marc de l'emergència climàtica. La inseguretat 

jurídica que han significat els constants canvis de normativa –amb l'impost al 

sol com a pal de paller– ha frenat una transició que, a més ara, ja s'ha convertit 

en un imperatiu de la Unió Europea. Els ajuts i bonificacions econòmiques de les 

administracions per a la instal·lació de sistemes d'autoconsum ajudaran a donar 

un impuls a aquesta transició, que, amb tot, no es podrà consolidar mentre no 

s'actuï contra l'oligopoli energètic espanyol i la seva dictadura de preus.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA REAL

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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LA VINYETA de Manel Fontdevila

L'acord ofereix solucions també
als pensionistes del futur perquè
articula un sistema de producció

suficient per a properes generacions

na experiència recent m’ha fet 

pensar en com hi ha voltes que 

semblem titelles no se sap exac-

tament de quins titellaires. La 

Sra. M havia de viatjar a l’Argentina. Tenia 

el bitllet comprat des de feia mesos llargs, 

la previsió és important. Tot preparat amb 

la il·lusió d’assistir a la graduació del seu 

fill. Fa tres anys que no el veu. Però es veu 

que la previsió no serveix. També es veu 

que una persona no pot decidir quin dia vi-

atja, perquè mesos abans se li va comunicar 

un canvi del dia de sortida. La companyia 

va decidir quin dia havia d’iniciar el seu vi-

atge la Sra. M, fet que ella va acceptar sense 

protesta. 

La Sra. M s’havia hagut d’organitzar amb 

temps, preparar el viatge, tenir concerta-

da la PCR que li feia falta per viatjar a l’es-

tranger, malgrat estar ben vacunada, i que 

havia de pagar, es clar, de la seva butxaca. 

I la història no acaba aquí. Uns quinze dies 

abans del viatge se li va comunicar que els 

seus vols quedaven anul·lats. No en sabem 

la causa. I sense saber perquè se l’obliga a 

suspendre el seu viatge preparat amb il·lu-

sió des de fa temps. El missatge que li ho in-

formava la derivava a una pàgina d’internet 

on se li oferia l’opció de retorn dels diners 

o canvi de data. Vàrem provar la del canvi 

de data però en cap de les que vam triar 

U

DE TITELLES I TITELLAIRES

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

hi havia vols. L’altra no la vam provar. Ho 

vam deixar en mans del seu fill que era qui 

havia fet totes les gestions. En les opcions 

del missatge no hi vaig saber veure cap in-

demnització pels danys causats.

Tot podria quedar aquí si no hagués 

tingut notícia en poc temps de fets sem-

blants, anul·lació de viatges de tornada de 

vacances, o canvi de destí i si havies d’ar-

ribar a Barcelona et deixem a Madrid i ja 

veurem com s’arregla. 

I els trens se’ns descarrilen. Dos descar-

rilaments en poc temps en la nostra xarxa 

ferroviària. Quin és l’estat de la xarxa? Al 

llarg de l’any se’ns comuniquen moltes 

incidències, que provoquen retards, d’un 

mitjà de transport que aplega cada dia 

molts usuaris. Reben, aquests usuaris, 

l’atenció, el respecte o senzillament la 

qualitat de servei que s’adiria a les tarifes 

que es paguen? 

Què és el que passa? On és la responsabili-

tat dels que ofereixen serveis i on el respec-

te cap als usuaris? Què és el que dóna dret 

a tractar les persones com si fossin paquets 

que cal transportar? No s’entén i indigna.

On és la responsabilitat dels
que ofereixen serveis als 

ciutadans i on és el respecte 
cap als usuaris?

FE D'ERRADES. En l'edició 998, a la notícia sobre la mort de Zacaries Egea, es deia erròniament 
que va ser el fundador de CiU a la Llagosta. El fundador va ser Lluis Eras Bessa. 

l Consell de Ministres va aprovar 

a finals d’agost el Projecte de Llei 

per a la reforma de les pensions 

fruit de l’acord amb els sindicats 

de CCOO i UGT i la Patronal en la Mesa del Di-

àleg Social.  L’Acord és un pas important atès 

que les anteriors reformes es basaven a re-

tallar les pensions i a conseqüència d’això un 

major empobriment dels i les pensionistes.

El moviment de jubilats i pensionistes, en 

què CCOO és un actor actiu, s’ha mobilitzat du-

rant aquests anys per tres objectius:  la revalo-

rització de les  pensions estigues lligat a l’IPC, 

derogar el Factor de Sostenibilitat, que adequ-

ava la pensió a l’esperança de vida, i per tant 

provocava una disminució de la pensió que es 

fixava en el moment de la jubilació i per últim, 

mantenir la suficiència i la sostenibilitat del sis-

tema públic de pensions amb més ingressos.

Cal recordar que la Llei de les pensions de 

2013 impulsada pel Govern del PP preveia 

un augment del 0,25% i el denominat Factor 

de Sostenibilitat que com s’ha dit retallava la 

pensió en funció de l’esperança de vida  i a  la 

vegada apostava per fer la transició d’un mo-

del de pensions públic i universal a un altre 

model de “capitalització” on cada un estalvia 

la seva pròpia pensió, font de negoci per a 

fons financers i empreses d’assegurances, no 

garantint així en un futur el nostre model de 

L'acord de les pensions
sistema públic de pensions.

Doncs bé, amb l’Acord actual garanteix el 

manteniment del poder adquisitiu de les 

pensions mitjançant la revalorització anu-

al a partir de l’IPC  i en cas d’un IPC negatiu 

garanteix que la pensió no baixi. També es 

deroga el maleït Factor de Sostenibilitat que 

tenia l’objectiu d’empobrir les pensions.

L’Acord garanteix unes pensions sosteni-

bles. Hi ha el compromís per culminar la ple-

na implementació del principi de separació 

de despesa i de forma addicional el Govern 

de l’Estat aportarà uns ingressos entorn 

dels 22.000 milions d’euros per sanejar les 

comptes de la Seguretat Social.

En definitiva aquest acord ofereix solucions 

als i les pensionistes d’avui, però també pels 

futurs i futures pensionistes, ja que l’acord va 

dirigit a articular un sistema de protecció su-

ficient per a les properes generacions.

Les mobilitzacions que hem fet durant 

aquests anys no han estat en va, hem aconse-

guit els objectius que hem anat reivindicant 

i fruit també de la concertació social que ha 

permès un consens social i polític. Mobilitza-

ció i diàleg són les nostres armes per seguir 

avançant en la millora de les condicions de 

vida de la classe treballadora.

E

XAVIER 
HERNÁNDEZ

Secretari General de CCOO 

de la Federació de Jubilats i 

Pensionistes Vormaros



dv, 10 setembre 2021 21

A MOLLET PODEMOS
@podemosmollet www.podemosmollet.com

info@podemosmollet.com

Per un 11
de tots i totes.

de setembre 



dv, 10 setembre 202122

ESPORTS

Torneig solidari d'escacsÁlex Rodríguez i Javi López, entrenadors del Parets
El Club d'Escacs Mollet celebrarà el pròxim 
dissabte 18 de setembre un torneig solidari  
per recaptar diners per a l'Associació 
Espanyola contra el Càncer (AECC). El preu  
de la inscripció serà de 10 euros. 

Álex Rodríguez i Javi López són la nova parella d'entrenadors del 
primer equip del CF Parets. Els dos tècnics van ser els encarregats 
de dirigir el filial les dues últimes temporades, i el van fer pujar de 
la Quarta Catalana fins a la Segona Catalana. El club ha confiat en la 
parella d'entrenadors per dirigir el primer equip a Primera Catalana.

MOLLET. L'Open de Billar Ameri-
cà de Mollet celebra des d'aquest 
dijous i fins diumenge l'11a edi-
ció al Mercat Vell, amb una gran 
expectació. Des que va esclatar la 
pandèmia, el campionat de billar 
de Bola 8 és el primer gran esde-
veniment esportiu que se celebra 
a la ciutat, que compta amb un to-
tal de 160 jugadors. Això sí, dins 
l'equipament municipal només 
podran coincidir una seixantena 
de persones per complir amb el 
protocol de la Covid.  

L'Open molletà es disputarà en-
tre les modalitats d'Open Catalu-
nya –màxima categoria–, Parella 
Escocesa i Open Popular.

Màxim nivell competitiu
El campionat reunirà els millors 
billaristes de Catalunya, però 
també d'altres comunitats, com 
ara les Illes Balears o l'Aragó. 
D'entre els participants, hi haurà 
jugadors contrastats, dels quals, 

BILLAR  DIJOUS VA COMENÇAR L'ONZENA EDICIÓ DEL CAMPIONAT QUE CELEBRA AMOBA I TINDRÀ ACTIVITAT AL MERCAT VELL FINS A LES FASES FINALS DE DIUMENGE

jl.r.b.

L'Open de Billar Americà iguala 
el rècord de 160 participants

n'hi ha una vintena que han estat, 
com a mínim, campions de Cata-
lunya i d'Espanya. Amb tot, hi ha 
dos que van amb el cartell de fa-
vorits i que ja han guanyat l'Open: 
Natxo Smith i Quim Reyes. Smith, 
nascut a l'Argentina però veí de 
Mollet des de fa anys, és campió 

MOLLET. Les 160 inscripcions dis-
ponibles es van exhaurir en no-
més una setmana i es tracta del 
mateix nombre de participants que 
van prendre part en l'edició his-
tòrica del 2019. De fet, aquesta va 
ser l'última edició que es va poder 
disputar perquè l'any passat es va 
ajornar per la Covid. "Cada edició 

hem anat a més. Vam començar 

amb molta il·lusió, amb moltes 

ganes i ens hem rodejat de gent 

que estan bojos per fer allò. I 

hem anat aprenent perquè vam 

tenir 64 participants en la pri-

mera edició, 96 en la segona i en 

cada nova edició hem anat su-

perant les xifres de la passada. 

En aquesta mantenim els 160 

participants, del 2019", va as-
senyalar Gerard Camp, president 
d'AMOBA, que va indicar que cada 
any van a més: "El salt qualitatiu 

va tenir lloc durant la desena edi-

ció perquè aglutinem els millors 

jugadors en un cap de setmana 

i, no és perquè ho digui jo, però 

és considerat el millor open de 

Catalunya i està entre els tres mi-

llors d'Espanya".
L’alcalde de Mollet, Josep Mon-

ràs, va destacar durant la presen-
tació que l'Open “situarà, per 

onzena vegada, la ciutat com a 

referent del billar a Catalunya, 

Espanya  i Europa”. “Tindrem 

els millors billaristes de la mo-

dalitat”, va dir Monràs.  

Gerard Camp: "És 
un dels millors 
Open d'Espanya"Una de les novetats d’aquest any és 

que l’Associació Molletana de Billar 
Americà (AMOBA) ha decidit donar els 
beneficis de l’Open al menjador social 
de Càritas Mollet. L'entitat molletana, 
que impulsa el billar des de fa anys, ha 
signat un conveni de col·laboració amb 
Càritas per donar suport al projecte 
solidari. 

CAMPIONAT SOLIDARI 
AMB CÀRITAS MOLLET

campió del Món de Bola 8 i amb 
la selecció espanyola subcampió 
d'Europa. Cal destacar, Gabi Car-
ral, de Barcelona, qui ha aconse-
guit quedar al quart, cinquè i novè 
lloc del Mundial de Bola 8 i fins 
fa poc era el propietari de la Sala 
ARS de billar, ja tancada; Quique 
Calderón, de Castelldefels, campió 
d'Europa per equips de Pool 51; 
i Daan Leyssen, de Bèlgica, fina-
lista europeu d'snooker. L'últim 
campió del torneig va ser Damián 
Rodríguez, de Saragossa, que de-
fensarà el títol.

"Són uns billaristes excepcio-

nals, i n'hi ha una vintena amb 

possibilitats de victòria. Dels 

jugadors locals destaco Marc 

Pi, que va guanyar la primera 

edició de l'Open i es va classifi-

car entre els 32 millors de Las 

Vegas, de Bola 8 i Bola 9", va 
remarcar dimarts Gerard Camp, 
president d'AMOBA, durant l'ac-
te de presentació a l'Ajuntament. 
De fet, des d'ahir dijous, ja està en 
marxa el torneig, tot i que el cap 
de setmana centra gairebé tota 
l'activitat.   JL.RODRÍGUEZ B.

L'OPEN REPARTIRÀ 7.100 EUROS EN 
PREMIS ENTRE ELS VINT MILLORS 

 L’Open de Mollet repartirà 7.100 euros entre els 20 millors billaristes 
classificats d'entre les tres categories. La màxima dotació, de 1.200 euros, serà 
per al campió de Bola 8. El millor júnior s’emportarà el Trofeig Villacastín, amb 
un tac Buffalo Maxum de regal, i el millor molletà serà premiat amb el Trofeu 
Pitapes, amb un àpat per a dues persones. 

del Món de Bola 8, el 2015, i tres 
cops campió de l'Open; mentre 
que Reyes, de Manresa, ha desta-
cat en la categoria per equips amb 
la victòria en un Mundial de Pool 
51, el 2018, i un or i una plata a 
l'Europeu de Pool 51. En l'àmbit 
individual també ha guanyat dos 
Campionats d'Europa de Bola 8 i 
un subcampionat continental de 
Pool 51. 

Als dos genis del billar, se su-
men cinc billaristes més amb 
opcions de victòria. D'aquests 
n'hi ha dos que s'han quedat a 
les portes del títol Mundial. Ivan 
Belmonte, de Barcelona, és doble 
subcampió del món de Bola 8 i 
Ivan Mondejo, que és 15 vegades 
campió de les Illes Balears, sub-

PRESENTACIÓ  L'alcalde Josep Monràs i Gerard Camp, d'Amoba
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MOLLET. El CF Mollet UE i la UE 

Molletense es tornaran a veure 

les cares, però serà per un motiu 

solidari: en un partit per recaptar 

diners per la lluita contra la Co-

vid-19. Tot i això, la rivalitat entre 

els dos equips sèniors hi serà pre-

sent en un duel que cap dels dos 

clubs voldrà perdre. 

Els dos conjunts encara no han 

començat les seves respectives lli-

gues i se situen en plena pretem-

porada. En el cas del Mollet, va co-

mençar els entrenaments fa tres 

setmanes i ha guanyat dos partits 

i perdut un; mentre que la Mo-

lletense va començar a entrenar 

aquesta mateixa setmana i ahir 

a l'hora del tancament d'aquesta 

edició jugava a casa contra el CF 

Martorelles. "Un derbi sempre 
es vol guanyar, però nosaltres 
fa pocs dies que entrenem i ells 
ja sumen tres setmanes. Aniran 
com avions, però nosaltres hem 
planificat una pretemporada 
intensa i curta, de només tres 
setmanes", explica el president 

de la Molletense, Kiko Montoya, 

que explica que l'equip d'Anto-

nio Filgaira manté deu jugadors 

de la temporada passada  i ha fet 

una dotzena de fitxatges: "Ha es-
tat un mercat d'estiu compli-
cat perquè les incorporacions 
s'han endarrerit, però tenim 
una plantilla competitiva per a 
la Segona Catalana". 

El Mollet afronta el derbi amis-

FUTBOL | Primera Catalana  ABANS DEL PARTIT ES RETRÀ HOMENATGE A L'EXJUGADOR POL FLORES

Derbi contra la Covid entre el 
CF Mollet UE i la UE Molletense

FC Barcelona LA MOLLETANA SIGNA UN CONTRACTE FINS AL 2024

MOLLET. La molletana Alèxia Pu-

tellas ha renovat el seu contracte 

amb el FC Barcelona fins al 30 de 

juny de 2024. La capitana blaugra-

na, que acabava la seva vinculació 

amb el club a final d'aquesta cam-

panya, ha segellat la seva continu-

ïtat dos anys més aquest dimecres 

a la tarda al costat del president 

Joan Laporta, al despatx de presi-

dència del Camp Nou.

La futbolista molletana va tor-

nar al Barça la temporada 2012 

després d’haver-hi estat en una 

breu etapa a les categories infe-

riors. Des de llavors, no ha deixat 

de créixer assolint fites somiades 

tant a nivell individual com col-

lectiu. Seu va ser el primer gol 

de l'equip femení a l’Estadi Johan 

Cruyff i el primer de l’era moder-

na al Camp Nou. Amb 352, és la 

quarta futbolista amb més partits 

oficials amb el Barça i la segona 

Alèxia Putellas renova 
dos anys més al Barça

fc barcelona

jl.r.b.

RENOVADA La molletana al costat del president Joan Laporta

màxima realitzadora històrica 

(145). "Sento molta felicitat. És 
un dia emocionant per a mi. Em 
trobo molt bé físicament i men-
talment, amb moltes ganes de 
seguir aportant a l’equip, de se-
guir donant-li al club el millor 
de mi i intentant ajudar a fer 
encara més gran el millor club 
del món”, explica  Putellas. 

La molletana és una referent 

per a les noves generacions de fut-

bolistes pel seu lideratge i la seva 

regularitat li ha valgut recentment 

per ser considerada com la Millor 

Futbolista de l’Any a Europa per 

la UEFA. Va ser el colofó personal 

a la temporada passada en què el 

Barça va aconseguir un triplet de 

llegenda amb la Lliga de Campi-

ones, la Primera Divisió i la Copa 

de la Reina. Aquesta campanya, el 

Barça amb la molletana aspira a 

repetir l'èxit del triplet.  

 Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19 

o al web: 

www.triasdebes.es 

(També visites online 
per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga 
Ronda Carril, 28 · www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

tós amb l'objectiu de seguir la 

preparació, de la Primera Catala-

na. "Sempre hi ha rivalitat, tot i 
que és un amistós", comenta el 

president del Mollet, Jordi Can-

dela, qui adverteix que l'equip de 

David Parra serà potent: "Tenim 
una plantilla que ens il·lusiona, 
ara per ara, veig que anem bé".   

L'entrada val 3 euros
El duel començarà a les 20 h i el 

preu de l'entrada serà de tres eu-

ros, "tot i que qui vulgui donar 

més diners, serà benvingut", 

diu Kiko Montoya. La recaptació 

es donarà a l'Ajuntament de Mo-

llet "perquè la destini als pro-
jectes o serveis que ofereix per 
combatre la Covid-19", assenya-

la Candela. 

Abans de l'inici del derbi mo-

lletà, el CF Mollet UE retrà home-

natge a Pol Flores. El porter va 

decidir penjar les botes després 

de defensar les darreres vuit tem-

porades la porteria molletana i 

haver passat per la base.   jl.r.b.

CF Mollet contra Atlètic Zona Sud

El CF Mollet UE commemorarà dissabte a les 18 h els 20 anys de la fusió 
entre el CF Mollet i l'Atlètic Zona Sud amb exjugadors. El partit tindrà una 
durada de mitja hora per cada part i es farà una samarreta commemorativa 
de l'efemèride. "El Mollet jugarà de vermell i l'Atlètic Zona Sud, de 

blau", indica Jordi Candela, president del CF Mollet UE, que confia viure 
molts retrobaments entre exjugadors dels dos clubs, d'ara fa 20 anys. 
L'entrenador del Mollet serà Joan Sayós i el de l'Atlètic Zona Sud Pere 
Bonet.  El preu de l'entrada al partit serà de 3 euros i se sumarà al pot  
solidari del derbi entre Mollet i Molletense. 

CF MOLLET UE - MOLLETENSE

Dissabte, 11 - 20 h Mollet

Territorial  EL CALDES VENÇ EL TORNEIG D'HISTÒRICS DEL VALLÈS

El Martorelles perd la final de consolació

El CF Martorelles va perdre la final de consolació del Torneig d'Històrics del 
Vallès Oriental. L'equip dirigit per Jonathan Almeda va perdre diumenge 
contra el juvenil de l'EC Granollers, per 1 a 3. El golejador local va ser 
Kilian. Pel que fa al campió de la final del torneig vallesà va ser el Caldes 
de Montbui, que va guanyar el Sant Celoni, per 3 a 2. 

cf martorelles
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ch parets
PARETS. No n'hi ha dues sense tres. 

Josep Manel Herrero, de 51 anys, 

ha tornat a l'Handbol Parets per 

arrencar una tercera etapa al cap-

davant del sènior masculí. Amb 

26 anys va assumir la direcció del 

primer equip per un període curt 

de dues temporades i fa prop de 

20 anys va portar l'equip fins a la 

Lliga Catalana, en una segona eta-

pa que va durar tota una dècada. 

"Vinc motivat per la nova direc-
tiva, hi ha un projecte esportiu 
molt engrescador", diu Hererro, 

que el cap de setmana marxarà a 

Andorra amb l'equip a fer una es-

tada de pretemporada. 

Durant la seva segona etapa, 

Herrero va agafar l'equip de la ca-

tegoria més baixa i va assolir tres 

ascensos fins a situar novament 

l'Handbol Parets a la Lliga Catala-

na. Ara que l'equip està a Primera 

Catalana, l'objectiu serà la perma-

HANDBOL | Primera Catalana  L'EQUIP PLANIFICA UNA PRETEMPORADA AMB TRES AMISTOSOS ABANS DE L'INICI DE LLIGA A BANYOLES

Josep Manel Herrero dirigirà 
l'Handbol Parets per tercer cop

A LA BANQUETA  Tercera etapa d'Herrero amb el CH Parets

nència. "M'he trobat un club molt 
diferent. Quan vaig marxar va 
uns deu anys, el club disposava 
d'uns 200 jugadors, ara són una 

setantena. Tenim molta feina 
per fer", assenyala l'entrenador, 

qui també està dins la comissió es-

portiva i és vocal de la nova direc-

OBRE PROCÉS DE SELECCIÓ
Busquem:
• Persones amb experiència empresarial, comercial i/o d’atenció 

al client. 

• Residència a Mollet del Vallès o voltants.

• Perfil emprenedor i amb interès per créixer professionalment.
• L’experiència laboral pot convalidar la formació acadèmica.

Oferim:
• Formació a càrrec de l’empresa. (Validada per la DGS )

• Recursos econòmics a càrrec de l’empresa.

• Projecció professional interna.
• Pràctiques remunerades.

• Alts ingressos. (Ingressos estables + comissions)

Interessats envieu currículum vitae a
esteve.grabalosa@catalanaoccidente.com

C. Girona, 2 - 08400 Granollers

tiva d'Edgar Serra. "L'objectiu del 
primer equip serà la permanèn-
cia, però sense patir. Aquesta 
hauria de ser la nostra fita", ad-

met el tècnic, que manté el grup de 

la temporada passada i recupera 

alguns exjugadors del club. 

La lliga s'inicia el 3 d'octubre
El primer equip paretà ha planificat 

una pretemporada amb tres amis-

tosos. El primer partit serà diumen-

ge contra la selecció d'Andorra; el 

segon, el 18 de setembre contra les 

Franqueses; i l'últim, el 25 de se-

tembre contra el Poblenou B. 

La primera jornada del grup A de 

la Primera Catalana serà a la pista 

del Banyoles B el 3 d'octubre, equip 

que és un dels teòrics favorits per 

a l'ascens. "No tenim jugadors 
grans, així que el nostre joc hau-
ria de ser ràpid i fer córrer la pi-
lota", indica el tècnic, que confia en 

la plantilla: "És una plantilla que 
està molt motivada i el compro-
mís és un dels nostres valors".  

Durant les darreres vuit tem-

porades, Herrero ha entrenat a la 

base del Sant Joan Despí i del BM 

Granollers.  jl.rodríguez beltrán

LA LLAGOSTA. La Concòrdia 2021-

22 ha començat la pretemporada 

amb una victòria contra el FS Sa-

badell (8-2) i una derrota contra 

l'AE Penya Esplugues (1-2), que 

milita a la Primera Divisió espa-

nyola. L'equip llagostenc vol tor-

nar a lluitar per l'ascens aquesta 

campanya després de quedar-se a 

les portes el curs passat.

La Concòrdia ja s'entrena
FUTBOL SALA | Segona Divisió espanyola  HA INCORPORAT TRES JUGADORES PEL NOU CURS 21-22

L'equip llagostenc tornarà a es-

tar dirigit per Javier Ruiz, que en-

cadena tres temporades a la ban-

queta del CEM El Turó. La plantilla 

s'ha reforçat amb tres cares noves, 

amb Marina Flor i Kautar Azdaou, 

que procedeixen de l’Eixample, i 

Claudia Navio, de l’AECS L’Hospi-

talet. A més, la direcció esportiva 

ha donat continuïtat a gran part 

de les jugadores de la temporada 

passada amb la renovació de Mò-

nica Utrilla, Júlia Sanz, Sonia Blan-

co, Paula Jiménez, Leyre Grane-

ro, Naiara Moreno, Paula Pérez, 

Laura Botifoll, Mercè Portabella i 

Marta Coll. D'altra banda, han es-

tat baixa Marta Villagrasa, Sandra 

Navarro i Paula Hita

Tres amistosos més
La Concòrdia ha superat amb bo-

nes sensacions els dos primers 

partits que ha disputat, sobretot 

el de la derrota per la mínima con-

tra la Penya Esplugues, conjunt de 

categoria superior. Els pròxims 

amistosos de les llagostenques se-

ran dissabte a la pista del Castell-

defels i el 19 de setembre contra 

Les Glòries. La primera jornada 

del grup 2 de la Segona Divisió 

espanyola tindrà lloc el 26 de se-

tembre a casa contra el Feme Cas-

tellón.  

MOLLET.  El Recanvis Gaudí Mollet 

de Leb Plata s'ha estrenat a la pre-

temporada a la pista del CB Tarra-

gona, de la Lliga d'EBA, amb der-

rota, per 82 a 72. L'equip de Josep 

Maria Marsà disputava diumenge 

a terres tarragonines el primer 

amistós després d'una primera 

setmana d'entrenaments.

El Mollet va estrenar-se amb 

una bona primera part, sobretot 

al primer quart, amb un clar elec-

trònic a favor seu, per 10 a 26. Els 

molletans van arribar al descans 

amb el resultat a favor, 32 a 42, 

però a la represa, es va capgirar el 

marcador. Al tercer període el Mo-

llet va patir la càrrega física de la 

primera setmana d'entrenaments 

i es va plantar a l'últim quart amb 

un resultat en contra, 59 a 56. A 

les acaballes, el Tarragona va dic-

tar sentència. El pròxim partit del 

Mollet serà diumenge a la pista 

del Navàs, de la lliga d'EBA.

A l'espera de Yeikson Montero
El CB Mollet està a l'espera de l'ar-

ribada aquesta setmana de Yeik-

son Montero, jugador dominicà, 

que podria ser un dels jugadors 

més il·lusionants d'aquest curs.  

Primer test amb derrota del 

Recanvis Gaudí a Tarragona

BÀSQUET | Leb Plata  EL SEGON DUEL SERÀ A LA PISTA DEL NAVÀS

EN JOC  Un dels moments del duel a la pista del CB Tarragona, d'EBA

cb tarragona

POLIESPORTIU

PARETS. L’Ajuntament ha creat un 

programa d’activitat física per a 

persones afectades amb fibromi-

àlgia, a càrrec de la monitora del 

servei d’Esports, Dolors Cordomí, 

especialitzada en activitats dirigi-

des a pacients amb aquesta malal-

tia. Les activitats es duran a terme 

els divendres des del mes d’octubre 

fins al mes de juny, de 9 a 10 h, al 

Poliesportiu Municipal Joaquim Ro-

dríguez per un preu de 12,25 euros 

cada trimestre. Les inscripcions es 

poden fer al telèfon 93 562 52 06, 

al correu electrònic esports@parets.

cat o al pavelló paretà. La fibromi-

àlgia és una malaltia neurològica 

que causa dolor a tot el cos. Es ca-

racteritza essencialment per dolor 

muscular general, rigidesa i dolor a 

la palpació de determinats punts en 

masses musculars o zones d’inser-

ció òssia dels tendons.  

Nou programa 

d'activitats per 

a persones amb 

fibromiàlgia
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jl.r.b.
LA LLAGOSTA. Antonio García Ro-

bledo és profeta a la seva terra. 

Ho ha demostrat en nombroses 

ocasions com quan va guanyar el 

Mundial del 2013 i va mostrar una 

bandera de la Llagosta en la pista 

del Palau Sant Jordi i, ara, ho ha 

tornat a fer durant la seva estada 

a la vila olímpica de Tòquio. Vuit 

anys després de l'or del Campio-

nat del Món, el llagostenc, de 37 

anys, va guanyar una medalla de 

bronze amb la selecció d'handbol 

espanyola aquest estiu a les olim-

píades del país japonès. 

L'esportista, jugador profes-

sional del Fraikin Granollers, va 

sortir dimecres passat al balcó de 

l'Ajuntament per saludar i agrair 

a la ciutadania el suport que ha 

rebut durant l'estiu amb la se-

lecció espanyola, que va acabar 

amb una victòria històrica contra 

Egipte en la final de consolació. 

"La medalla serà per sempre de 

la Llagosta", va dir el llagostenc 

durant l'acte d'homenatge que va 

HANDBOL | Jocs Olímpics  EL LLAGOSTENC REP UN HOMENATGE PEL BRONZE AMB ESPANYA

Antonio García: "La medalla 
serà per sempre de la Llagosta"

SIGNATURA  El llagostenc signa el llibre d'honor de l'Ajuntament

organitzar l'Ajuntament, i que va 

rebre la resposta de centenars de 

ciutadans del municipi. “Estic or-

gullós de representar la Llagos-

ta per tot el món”, va expressar 

el llagostenc, que és tota una divi-

nitat al municipi vallesà, que tam-

bé compta amb un pavelló amb el 

nom d'Antonio García Robledo. 

El llagostenc també va signar el 

llibre d'honor de l'Ajuntament, va 

atendre els mitjans de comunica-

ció i va fer-se centenars de foto-

grafies amb la ciutadania.  jl.r.

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Catalu-

nya ja ha escrit la història d'una altra edi-

ció d'una de les seves proves més mítiques, 

les 24 Hores de Barcelona d'Automobilis-

me-Trofeu Fermí Vélez, que va tenir lloc el 

cap de setmana. Els equips que han anotat 

el seu nom en aquest llibre històric han es-

tat Herberth Motorsport, amb un doblet als 

GT; i Autorama Motorsport by Wolf-Power 

Racing, amb un altre primer i segon en la 

categoria TCE.

A més, la 22a edició de les 24 Hores de 

Barcelona d'Automobilisme ha estat una 

edició de rècord, ja que l'Herberth Motors-

port es va imposar amb el nou màxim re-

gistre de voltes completades, amb un total 

de 695. De les últimes edicions celebra-

des, l'Herberth va guanyar les edicions del 

2016 i el 2018, i va ser segon el 2019. 

El Mundial de Superbike, pròxima cita
Del 17 al 19 de setembre, el Mundial de 

Superbike arriba al Circuit de Barcelo-

na-Catalunya amb 15.000 localitats dis-

ponibles. El Campionat del Món comptarà 

amb un total de set curses. 

Victòria d'Herberth a les 24 Hores 
amb rècord de voltes amb 695 

circuit 

AL TRAÇAT  Un dels moments de la cursa de resistència en l'asfalt baixvallesà

MOTOR | Automobilisme  L'EQUIP JA HAVIA GUANYAT LES EDICIONS DEL 2016 I 2018

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES  11.00 - 13.00 H
MARTES  18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES  18.00 - 20.00 H
JUEVES  17.00 - 20.00 H
SÁBADO  11.00 - 13.00 H

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

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

PARETS. Miguel Luque ha tancat 

la seva sisena participació en uns 

Jocs Paralímpics amb una medalla 

de plata i un diploma olímpic. El 

nedador paretà segueix fent més 

gran la seva llegenda amb un to-

tal de set medalles paralímpiques, 

sis d'aquestes als 50 metres braça 

la seva especialitat, amb dos ors, 

a Sydney i a Atenes, tres plates, a 

Londres, Rio de Janeiro i Tòquio, 

i un bronze, a Pequín. La setena 

medalla va ser un bronze en 4x50 

metres estils a Atenes.

El paretà torna dels Jocs Para-

límpics de Tòquio amb una meda-

lla de plata i es va quedar a tocar 

d'un segon metall en 150 metres 

estils perquè va quedar quart. 

El pròxim dilluns, l'Ajuntament 

de Parets farà un homenatge al 

paretà a la Sala Basart Cooperati-

va, a les 18 h. L'acte estarà obert a 

la ciutadania. 

Miguel Luque, medalla de 
plata i diploma paralímpic

m.l.

A TÒQUIO  El paretà amb el seu entrenador, Joan Serra

NATACIÓ | Jocs Paralímpics  SUMA UN TOTAL DE SET MEDALLES
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PARETS. Aquest setembre arrenca 
la nova temporada d'Els espectacles 

a Parets, que en el darrer trimestre 
de l'any compta amb una desena 
d'actuacions a Can Rajoler, a més 
de les propostes que ofereix Ria-
lles. Tot plegat s'estrena el 26 de 
setembre amb El silenci dels telers, 
d'Anna Maria Ricart. L'obra mostra 
el paper de la dona a les colònies 
tèxtils catalanes i està inclosa en el 
marc dels actes de celebració del 
141è aniversari de la Linera.

A l'octubre seran tres els es-
pectacles que es podran gaudir: 
la comèdia Classe, d’Iseult Golden 
i David Horan (3 d'octubre); la 
satírica i irreverent obra La Bí-

blia contada per Xavi Castillo (9 
d'octubre); i el concert Una tarda 

d'òpera, amb Albert Cazes, Sylvia 
Rovira i Jorge A. Jasso de l'Associ-
ació d'Amics de l'Òpera del Vallès 
Oriental (17 d'octubre).

Quatre representacions més ar-
ribaran el novembre, també amb 
música i teatre, i sense deixar estar 
l'humor. El projecte musical Blon i 
Cordes del Món, nascut a Parets, 
farà el concert del seu desè aniver-
sari (7 de novembre); el dia 13 ar-
ribarà l'inclassificable humorista 
Miguel Noguera amb Ultrashow; 
Gabriel Calderón, a la direcció, i 
Joan Carreras, sobre l'escenari, 
portaran Història d'un senglar (21 
de novembre); i la directora pare-
tana Queralt Riera tornarà a ser 
protagonista amb Pruna.

La gran ofensa, una comèdia 
sobre els límits de l'humor (11 

Parets reobre el teló amb deu propostes
PROGRAMACIÓ 'ELS ESPECTACLES A PARETS'

        PRUNA dirigit per Queralt Riera –dissabte

28 de novembre a les 18.30 h– L'obra de la 
directora paretana és un conte barrejat de testimonis 
reals que mostra la realitat dels abusos infantils. Ho fa 
amb una representació que fa riure, però que alhora 
emociona i, en algun moment, encongirà el cor dels 
assistents. La protagonista és la Pruna, una nena que 
també és una dona, que té una vida normal, un entorn 
normal i un secret que fa mal i destrossa per dintre.

EL SILENCI DELS TELERS

d'Anna Maria Ricart –diumenge

26 de setembre a les 19.30 h–
L'obra dona valor humà a la feina que 
feien les dones a les colònies tèxtils 

catalanes i als pocs drets que tenien. La 
Pilar i la Carme donaran veu a les petites 

històries de les diferents generacions 
de dones que van ser el motor de les 
fàbriques i de la vida a les colònies.

        ULTRASHOW de Miguel Noguera

–dissabte 13 de novembre a les

20.30 h– L'humorista farà un monòleg 
amb passatges improvisats i girs 
inesperats, a cavall entre la conferència
i la peça teatral. 

ARTS ESCÈNIQUES  'EL SILENCI DELS TELERS' ARRENCARÀ EL DIUMENGE 26 DE SETEMBRE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL DEL DARRER TRIMESTRE DE L'ANY

LA BÍBLIA CONTADA PER XAVI CASTILLO

de la companyia Pot de Plom

–dissabte 9 d'octubre a les 20.30 h–
Xavi Castillo puja al púlpit per fer una interpretació 

molt personal i divertida de la història més contada 
del món, La Bíblia. L'actualitat brinda nous motius 

per actualitzar-la:  declaracions de polítics, 
la irrupció de partits d’ultradreta i les últimes 

conclusions del Papa sobre la pederàstia.

LA MOTXILLA DE L'ADA –diumenge 

19 de desembre a les 18.30 h–
Un espectacle TRANSformador 

que mostra la valentia de l’Ada per 
mostrar la pròpia identitat.

de desembre), i La motxilla de l'Ada (19 de de-
sembre) són els dos darrers xous de l'any.

La venda d’entrades i abonaments es farà 
a partir dimarts a espectacles.parets.cat, al 

mateix teatre una hora abans de cada repre-
sentació o, excepcionalment, a Can Rajoler els 
dimarts de 9 a 13 h.

Pel que fa a les obres programades per Ria-

lles, n'hi haurà cinc en els mesos que queden 
d'any, i la primera serà Valentina Quàntica, a 
càrrec de la companyia Anna Roca, el 19 de 
setembre.  i

CULTURA
Classes de música a Santa MariaValladolid, nova parada per a Neus Ballús
Dilluns tornen les classes del taller de música de 
l'Associació Cultural Santa Maria. Hi ha classes de piano, 
guitarra i bateria, i si es volen fer d'altres instruments 
cal consultar-ho prèviament amb l'entitat mitjançant el 
correu electrònic culturalsantamaria@gmail.com.

Sis dies corrents, de la directora molletana Neus Ballús, 
competirà en la 66a edició de la Semana Internacional de Cine de Valladolid el pròxim mes d'octubre. El film, que 
va tenir la première mundial al Festival de Locarno i que 
també participarà en el Festival de Cine de Toronto-TIFF.
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TAMBÉ PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB MI MATEIX A: 
jsalavila@hotmail.es

A LA LLIBRERIA 
FARRÉS 
HI TROBAREU 
ELS POEMARIS 
DE JOAN 
SALA VILA

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

 CÓCTEL DE L’AVI 

 BUFA EL VENT  

 ESTONES AMB EL MEU SILENCI 

 GLOPS ERÓTICS DE SOSPIRS BÍBLICS 

 EL MAR FA L’ULLET A LA FINESTRA 

 SON ELLES 

 CATALUNYA, MARE TÈSTIMO 

 CAMINS D’INFANTESA 
   D’UN NEN DE PAGÈS 

Una abraçada 
als amics i 
amigues que 
em llegeixen.

L'escriptora paretana Laura Pallarés 

estrena la trilogia 'Valle de Robles'
PARETS. La desaparición de Sara és el primer 

volum de la trilogia literària Valle de Robles de 

l'escriptora paretana Laura Pallarés. El llibre, 

que està a la venda des del passat juliol, és la 

segona publicació de Pallarés, després que el 

2020 ja llancés al mercat Pájaros en la piel.

La novel·la comença el dia en què l'Amaya, 

la protagonista, ha de tornar al seu poble 

natal, Valle de Robles, "un poble del qual 

ella n'ha volgut sortir sempre", explica 

l'autora. Fins a aquest moment, l'Amaya 

vivia a Madrid, treballava en una editorial, 

i havia publicat un còmic "que no va funci-

onar gens" i amb el qual s'havia gastat tots 

els seus estalvis. En aquest context, després 

que l'acomiadessin de la feina i de veure que 

no podia pagar el pis, decideix tornar a viure 

a casa, amb el pare.

El dia que està empaquetant per marxar, 

rep una trucada d'un company de la infància, 

el Bruno, qui li diu que la Sara, la seva millor 

amiga d'aleshores, ha desaparegut. "Ella ja 

tenia previst tornar, però hi torna amb tot 

aquest misteri per resoldre", apunta Palla-

rés. Un misteri en el qual es capbussa encara 

més quan troba un diari, que se suposa que 

és de la Sara i que aniria dirigit a ella. "Tota 

la trama anirà al voltant de la desaparició 

de la Sara i d'un misteri de fa deu anys, de 

quan eren adolescents, quan va passar 

una cosa de la que no n'han parlat mai", 

avança l'escriptora paretana.

L'Amaya, que ni és investigadora, ni pro-

bablement té gens d'interès per ser-ho, en-

capçalarà la cerca de la desapareguda, sense 

LITERATURA  'LA DESAPARICIÓN DE SARA' ÉS EL PRIMER VOLUM D'AQUESTA SAGA QUE GARANTEIX MISTERI PER DESCOBRIR QUÈ HI HA DARRERE D'AQUEST SUCCÉS

LAURA PALLARÉS  Amb la seva novel·la

s.c.

MOLLET.  El dissabte 18 de setembre (17.30 

h) tindrà lloc una de les darreres activitats 

emmarcades en la mostra La menjadora i 

Latung La La, de David Ymbernon. Aques-

ta obra visual, objectual, escènica, poèti-

ca i parateatral, amb una gran càrrega de 

poesia visual, que es pot gaudir encara al 

Museu Abelló, ha anat acompanyada d'es-

deveniments multidisciplinaris. El pròxim 

serà L'univers taronja, una activitat familiar 

adreçada a infants d'entre 4 i 12 anys per 

endinsar els assistents en l’univers taronja 

del David Ymbernon. L'activitat és gratuïta 

amb inscripcions a museuabello@mollet-

valles.cat o al 93 544 50 99. El 8 d'octubre 

tindrà lloc espectacle-recital de poesia mu-

sicalitzat Aviat serà aviat, també amb David 

Ymbernon, acompanyat del Xavi Lloses.  

Endinsar-se en l'univers 
taronja d'Ymbernon

ART  ACTIVITAT FAMILIAR EMMARCADA EN 'LA MENJADORA I LATUNG LA LA'

precisament la tercera part de Valle de Ro-

bles. En acabar, va veure que la saga "tenia 

possibilitats" i va posar-se a corregir la pri-

mera part. "Em vaig dir: 'Valle de Robles 

es mereix una oportunitat', i va ser quan 

el vaig enviar a les editorials".

LXL Editorial va ser-ne la primera a inte-

ressar-se pel llibre i amb qui Pallarés ha sig-

nat contracte per a la publicació dels tres lli-

bres. "Em vaig sentir molt feliç, perquè la 

confiança dipositada en mi és molt gran. 

Que confiïn en tu sense saber si vendràs 

llibres, si li agradarà a la gent...", diu l'au-

tora, qui agraeix "el feedback espectacu-

lar" de l'editorial.    sergio carrillo

mitjans, sense accés a la policia, i només amb 

l'ajut del Bruno, qui té recursos econòmics, 

però aquests també en són limitats.

Tothom acabarà semblant sospitós, fins i 

tot "veuran que la policia i la directora del 

diari del poble amaguen coses". No saben, 

per tant, en qui poden confiar. Tampoc no 

sabien res de la Sara des de feia una dècada. 

"Quan va passar el que va passar fa deu 

anys, van deixar de ser amigues i no hi 

parlaven des d'aleshores", diu l'escripto-

ra, i és per això que l'Amaya està sorpresa de 

què la Sara li hagués dirigit el seu diari a ella. 

Un diari que, de fet, és molt confús. 

Laura Pallarés assegura que amb aquesta 

novel·la el lector "tindrà ganes de saber 

què passa". Tanmateix, avança que el pri-

mer volum de la trilogia de Valle de Robles 

"és només la punta de l'iceberg. Ara hi 

ha una linealitat i uns personatges més 

estereotipats, però en la segona i en la 

tercera part hi haurà molta més profun-

ditat de personatges. No tot serà el que 

sembla".

Contracte per a la trilogia
La paretana ha publicat fins al moment, 

dues novel·les, però en té un bon grapat 

d'escrites, entre elles diverses trilogies. Du-

rant la pandèmia va aprofitar per escriure 

nous llibres i un dels quals va crear va ser 

Valle de Robles, la segona trilogia escrita per Laura 
Pallarés però la primera publicada, "és un projecte 
que va sorgir a la feina". Tot parteix de la desapa-
rició d'una noia, però a partir d'aquest fet, l'autora 
el va anar construint "amb les idees dels primers 
lectors", companys de feina. "Ells m'anaven do-
nant les seves impressions, i jo anava variant la 
història per despistar-los", hi explica. És un llibre 
que el va construir, per tant, "per passar-m'ho bé" 
i l'escriptora paretana creu que els lectors acaben 
notant que ella ha gaudit molt escrivint-lo. De fet, 
assegura que ha rebut molt bones crítiques durant 
aquests més de dos mesos que el llibre està al mer-
cat. Amb tot, però, adverteix: "No espereu trobar 
una novel·la similar a Pájaros en la piel".

UN LLIBRE CONSTRUÏT
"PER PASSAR-M'HO BÉ"

museu abelló

TARONJA  Color per excel·lència de l'obra d'Ymbernon i pel qual se sent gairebé posseït
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Les activitats per a la 
gent gran, presencials

MOLLET. El Mercat Vell va acollir 
dimarts la presentació de les Ac-
tivitats, Cursos i Tallers per a la 
gent gran 2021-2022. Va ser en 
una sessió informativa per donar 
a conèixer les diferents activitats i 
atendre els dubtes del públic.

Com és habitual, l'Ajuntament 
de Mollet, conjuntament amb les 
entitats de la ciutat, ha posat a 
l’abast de les persones majors de 
55 anys un grapat de propostes 
anuals, trimestrals o monogrà-
fiques, entre activitats, cursos o 
tallers, que en total en són 71. Un 
35% de l’oferta és gratuïta i la res-
ta és de pagament en funció de la 
renda familiar. A més, el nou curs 
té com a gran novetat el retorn a la 
presencialitat.

En aquest sentit, l’alcalde Josep 
Monràs destaca que estan con-
tents "d’haver pogut recuperar la 
presencialitat", una notícia que as-
segura que és "molt esperada per 
a tot l’alumnat". "La pandèmia ens 
ha fet canviar moltes coses, però de 
mica en mica anem recuperant una 
certa normalitat, sempre amb mol-
ta prudència", hi afegeix Monràs.

D'altra banda, la coordinado-
ra de l'Àrea de Drets Socials, Ana 

María Díaz, assenyala que "l’ofer-

ta d’enguany, com sempre, és 

molt variada i extensa. Totes les 

activitats s’han dissenyat pen-

sant en l’alumnat i, com no pot 

ser d’una altra manera, es faran 

seguint la normativa Covid-19 

dictada per les autoritats sani-

tàries".
Durant l’acte al Mercat Vell es 

va projectar un vídeo explicatiu de 
les activitats, el funcionament de 
les classes, les inscripcions i el pa-
gament. Aquest vídeo, però, també 
està disponible al web municipal.

Pel que fa a les inscripcions, 
aquestes seran els dies 20, 21 i 22 de 
setembre, de 15.30 h a 19 h, segons 
el calendari d’inscripció, i es podran 
fer presencials i per internet. Per 
fer-les de manera presencial cal-
drà concertar cita prèvia, de 9.30 h 
a 19.30 h, al número de telèfon 93 
571 95 15, i depenent de l'àmbit del 
taller en varia el dia: el dia 13 de se-
tembre per a Habilitats personals, 
el dia 14 per a Salut i creixement 
personal i Expressió, i el dia 15 per 
a Noves tecnologies i Humanitats. 
Quant a les inscripcions per inter-
net, hi ha l'enllaç al web municipal 
(www.molletvalles.cat).  

TALLERS  S'HAN PROGRAMAT UNA SETANTENA DE CURSOS

AL MERCAT VELL  Durant la presentació, celebrada dimarts

aj. mollet

"Amb ganes de seguir repartint 

guspires d'art per Santa Maria"

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 
cap de setmana passat va tenir lloc 
la primera edició del Festival Gus-
pira, impulsat pel mag i progra-
mador Pau Segalés. Una primera 
edició que ha atrapat la ciutadania 
de Santa Maria i dels voltants, amb 
una alta assistència de públic a les 
diferents propostes programades. 
"Hem omplert gairebé tot", diu 
Segalés, qui afegeix que "el dia que 

trontollava una miqueta era dis-

sabte al vespre, que hi havia dos 

concerts amb un aforament molt 

gran (500 persones)". Qui sí que 
va exhaurir les entrades al parc de 
la Torrentera va ser el Tortell Pol-
trona: "Es van esgotar, però per-

què és qui és, perquè portar un 

referent dels pallassos a nivell 

mundial com ell evidentment ar-

rossega moltíssima gent".
A més del reconegut pallasso, el 

mag Pere Rafart, el duo musical Mi-
reia Vives & Borja Penalba, l'acrò-
bata Jessica Arpin, o la instal·lació 
Trepitgem Fusta del mateix pro-

gramador van ser algunes de les 
propostes. "Hi ha hagut un nivell 

artístic molt alt i ens serà com-

plicat de cara a l'any que ve se-

guir mantenint-lo, perquè hem 

posat el llistó molt alt", apunta 
Segalés, qui també assegura que 
dels cinc festivals que ha organit-
zat, aquesta ha estat "la primera 

edició més gran que he fet".

Aviat ja començaran a preparar 
conjuntament amb el consistori la 
següent edició, amb alguns reptes 
com "trobar la manera que la 

gent de Santa Maria no es que-

di sense entrada", però també 
"amb ganes de seguir repartint 

les guspires d'art per Santa Ma-

ria i que ho pugui veure moltís-

sima gent".    SERGIO CARRILLO

ESPECTACLES  EL FESTIVAL IMPULSAT PER PAU SEGALÉS HA ESTAT UN ÈXIT D'ASSISTÈNCIA 

joanma gómez / festival guspira

JESSICA ARPIN  L'acròbata va actuar diumenge al matí a la pista poliesportiva amb el seu xou 'Kalabazi'

joanma gómez / festival guspira

TORTELL POLTRONA  El cap de cartell d'aquesta primera edició del Guspira

MOLLET. CRA'P (Pràctiques de Cre-
ació Artística) ha anunciat les pro-
postes per a aquest curs i concre-
tament han anunciat tres tallers a 
Mollet i un a La Plana (Santa Maria 
d'Oló). El taller del Moianès serà 
Universos en moviment a la natura, 
un intensiu de cap de setmana (de 
l'1 al 3 d'octubre) per entrar en 
contacte amb el propi cos de forma 

gentil i deixar-se sorprendre per les 
seves possibilitats. Els tallers a la 
seu molletana seran tres activitats 
ja programades en altres tempora-
des. Cos Escènic, dirigit als petits, i 
que es farà d'octubre a juny. Univer-

sos en moviment, un espai d'explo-
ració temporal, també d'octubre a 
juny. I Fer-se present: al llindar de 
l'invisible, del 22 al 24 d'octubre.  

CRA'P presenta tres tallers 
a Mollet i un, al Moianès

ARTS ESCÈNIQUES  EL COS SERÀ PROTAGONISTA DE TOTS QUATRE

dissabte 11

diumenge 12

divendres 10

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

Cel variable, amb creixe-
ment de nuvolades, que 
donaran ruixats preferible-
ment a l’interior, sense des-
cartar que pugui caure'n 
algun a casa nostra.

Un altre dia amb nuvolo-
sitat variable, amb menys 
possibilitats de ruixats i 
amb temperatures un xic 
més altes.

Ruixats ja al matí, que es 
repetiran a la tarda, pot-
ser moderats o forts, amb 
temperatures que baixa-
ran altre cop.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 2 27ºC 19ºC 26ºC 0,6 32 km/h NE

DIVENDRES, 3 28ºC 19ºC 25ºC Inap. 23 km/h SE

DISSABTE, 4 27ºC 19ºC 25ºC - 31 km/h SE

DIUMENGE, 5 31ºC 20ºC 28ºC - 27 km/h SSW

DILLUNS, 6 29ºC 21ºC 27ºC - 29 km/h ESE

DIMARTS, 7 28ºC 22ºC 27ºC - 23 km/h SE

DIMECRES, 8 29ºC 20ºC 27ºC - 27 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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Després d'un any sense gresca, a 
conseqüència de les restriccions de 
la pandèmia de la Covid, enguany 
la Llagosta torna a recuperar la fes-
ta major: "Fa un parell de mesos 

que vam decidir-nos, però estem 

sempre expectants a les noves 

mesures que es poguessin dictar 

des del Procicat", explica el regi-
dor d'Actes Populars i Tradicions, 
Mariano García. Segons García, per 
aquesta edició 2021, que engega 
aquest divendres i s'allargarà fins 
al pròxim dilluns, "hem intentat 

mantenir el màxim possible els 

actes dels anys anteriors", amb 

tot, hi hagut alguns que han saltat 
de la programació. És el cas, entre 
d'altres, de la paellada popular que 
habitualment s'organitzava al Parc 
Popular. En canvi, qui no faltarà a 
la festa enguany són els firaires que 
s'ubiquen de nou al carrer Estació, 
ocupant només la banda esquerra 
del carrer per tal de garantir la se-
guretat i la mobilitat dels assistents.

Actes populars
El  grup  Lotokotó  i  els  gegants  de  la  
Llagosta inauguraran aquest diven-
dres, a les 20 h, la gresca llagostenca 
amb  una cercavila que començarà 

DES D'AQUEST DIVENDRES I FINS DILLUNS VINENT, L'AJUNTAMENT I LES ENTITATS HAN PREPARAT UNA TRENTENA D'ACTES

j.l.r.b.

AL CARRER ESTACIÓ  Els firaires s'han instal·lat des de dimecres amb noves mesures de control i d'aforament

Concurs

Com ja és una tradició, el Foto-Club la 
Llagosta i la Colla Gegantera organit-
zen durant la festa llagostenca la no-
vena edició del Ral·li Fotogràfic de la 
Llagosta, que en aquesta edició tindrà 
lloc l’11 de setembre entre les 10 i les 
20.30 h. El jurat donarà a conèixer el 
seu veredicte i es procedirà al lliura-
ment de premis el 17 de setembre a les 
19 h a la Sala de plens de l’Ajuntament 
de la Llagosta.

NOVENA EDICIÓ DEL 
RAL·LI FOTOGRÀFIC 
DURANT LA DIADACONTROL D'AFORAMENT ALS ACTES 

FESTIUS, PERÒ SENSE RESERVA PRÈVIA
n Per prevenir la propagació de la Covid, en les actuacions i concerts previstos 
durant la festa major, hi haurà una zona delimitada amb control d’aforament. A 
l’entrada, l’organització proporcionarà gel hidroalcohòlic a tots els assistents. A 
l’interior s’haurà d’estar assegut mantenint la distància entre cadires. També serà 
obligatori l’ús de mascareta i no es podrà ni menjar ni beure. Tot i que no caldrà fer 
cap reserva prèvia per assistir als actes, com que l'aforament serà limitat, des del 
consistori recomanen anar-hi amb antelació. Per altra banda, també s'han fet res-
triccions de mobilitat. Fins que no finalitzi la festa no es podrà aparcar al pàrquing 
de davant del Centre Cultural ni al carrer de l'Estació entre l'avinguda del Primer de 
Maig i el carrer del Montseny i s'ha tallat el trànsit al carrer de Cabanyes.

al carrer de l’Estació amb  el carrer 
Primer de Maig.  Seguidament, es 
farà el pregó (21 h) a la plaça d'An-
toni Baqué a càrrec de XXX. 

Entre les novetats d'enguany pel 
que fa a actes populars, destaca la 
Rua-Tokada, un recorregut musical 
a càrrec del grup Lotokotó pels car-
rers de la Llagosta que començarà 
el primer dia de la festa a les 22 h.

Per als més petits, tampoc falta-
ran propostes. La Peña Madridista 
muntarà dissabte a la plaça Pere IV, 
a partir de les 10 h, un futbolí ge-
gant. A les 11 h, la Colla Gegantera 
organitza la passejada familiar amb 
cercavila i plantada de gegants i di-
lluns a les 12 h, Jordi Callau anima-
rà la festa a l'espai jove amb el seu 
canó d'espuma. 

SEGURETAT

Tots els efectius 

de la Policial Local 

estaran en actiu per 

evitar els botellots
Per tal d'evitar els botellots com 
els que s'han originat recentment 
en algunes poblacions veïnes quan 
finalitzen els actes festius, des de 
l'Ajuntament de la Llagosta  han 
previst que tots els efectius esti-
guin de servei durant els dies que 
duri la gresca i també han contrac-
tat seguretat externa: "Controlar 

el 100% és impossible, però 

intentarem arribar al màxim 

possible perquè no es facin", diu 
el regidor d'Actes Populars i Tra-
dicions, Mariano García, qui titlla 
d'irresponsables els joves perquè 
"la pandèmia encara està aquí". 

El retorn de la festa d'estiu després 
d'un any en blanc per la pandèmia 

DEL 10 AL 13 
DE setembre

Festa Major                     
LA LLAGOSTA



dv, 10 setembre 202136

La música en directe, un dels plats forts 
de la gresca llagostenca d'enguany

La música en directe serà un dels 

plats forts de la festa major d'en-

guany. 

Tot i que per normativa del Proci-

cat encara no es pot moure l'esque-

let a la pista de ball, els assistents 

podran gaudir, això sí de la cadira 

estant, de diversos concerts durant 

els quatre dies de festa. 

En aquest sentit, una de les apos-

tes que no falla i que aquest estiu 

ja ha participat en bona part de les 

festes majors celebrades en pobla-

cions veïnes, és el grup Versión Im-

posible.  La banda oferirà dissabte 

11, a les 22.30 h, un concert de 

versions pop rock a l'espai jove del 

Centre Cultural. 

El mateix escenari acollirà diu-

menge 12, a les 22.30 h, el concert 

del grup Fitos y el Fitipaldi, un tri-

but a la mítica banda de rock Fito & 

Fitipaldis liderada pel basc Adolfo 

Cabrales, més conegut com a Fito.

Nou espai festiu
Una de les novetats per a la gres-

ca d'enguany està en els espais de 

LA FESTA MAJOR 2021 SUMA UN NOU ESCENARI, EL PATI DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL, QUE SUBSTITUIRÀ EL QUE TRADICIONALMENT ES MUNTAVA AL CARRER ESTACIÓ

versión imposible

VERSIÓN IMPOSIBLE  La banda actuarà dissabte, a les 22.30 h, a l'espai jove

la festa. A banda dels habituals, 

el Centre Cultural i la plaça Anto-

ni Baqué, en aquesta edició, per 

tal de garantir les mesures Covid, 

l'Ajuntament substituirà l'escenari 

del carrer Estació per un de nou al 

pati de l'escola Joan Maragall.  Serà 

en aquest espai on està previst ce-

lebrar, diumenge 12, a les 22 h, el 

concert de l'orquestra Tropikana.  

Mentre que a l'altre escenari, el 

de la plaça Antoni Baqué, s'espera 

una programació d'alló més varia-

da, amb les tradicionals havaneres 

de Son de l’Havana com un dels 

plats forts. L'actuació tindrà lloc di-

lluns 13, a les 20 h.   

tropikana

TROPIKANA  L'orquestra serà diumenge, a les 22 h, al pati del Joan Maragall

Popular

La festa major recupera, per segon 

any, després d'algunes edicions sense 

poder celebrar-se, les Jornades inter-

nacionals folklòriques. L'actuació que 

tindrà lloc el dia 10 a les 22 h, a la plaça 

Antoni Baqué, anirà a càrrec del grup 

ucrainès Colors of Transcarpathias.

TORNEN LES JORNADES
INTERNACIONALS 
FOLKLÒRIQUES

Festa Major                     LA LLAGOSTA DEL 10 AL 13 DE setembre
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Fi de festa amb 
el polifacètic 
imitador Pep Plaza
La cloenda de la festa major, com ja 

és habitual, anirà a càrrec d'un dels 

plats forts del programa festiu. El 

polifacètic i popular actor i humo-

rista, Pep Plaza. 

L'home de les mil cares com tam-

bé se l'anomena, és conegut per la 

seva participació en programes de  

màxima audiència a TV3 com el Po-

lònia o el Crakòvia (2008-2017), en 

els quals havia imitat a personatges 

del món de l'esport i la política. En-

tre les més recordades, la de l'en-

trenador Pep Guardiola, l'expresi-

dent Jordi Pujol i l'escriptor Quim 

Monzó.

A banda de les seves diverses 

aparicions a la televisió catalana, 

on va debutar com a humorista 

l'any 2001, també se l'ha pogut veu-

re a Homo Zapping (2003-2007) 

programa d'Antena3, presentat 

per José Corbacho, on imitava a 

Jordi González, Boris Izaguirre i J.J. 

ARTS ESCÈNIQUES L'HUMORISTA CATALÀ, POPULAR PER LES SEVES IMITACIONS, PUJARÀ A L'ESCENARI DEL CENTRE CULTURAL DILLUNS

Santos, i a Telecinco, a La Réplica 

(2008), un programa d'imitacions 

del també polifacètic actor i humo-

rista, Carlos Latre.

Últim espectacle
Plaza actuarà, dilluns dia 13, a les 

22.30 h, a l'espai de concerts del 

Centre Cultural. En l'espectacle 

presentat per Joan Gimeno, també 

hi actuarà el mag Jordi Quimera.  

Mitja hora abans de l'última actuació, 

els llagostencs podran gaudir del tra-

dicional castell de focs que es farà a les 

22 h, al carrer Montseny.

FOCS ARTIFICIALS PER 
DIR FINS L'ANY QUE 
VE A LA GRESCA

POLIESPORTIU

Petanca, arts 
marcials i handbol: 
els esports de la 
celebració

Una altra de les tradicions de la 

celebració llagostenca són les ex-

hibicions esportives. Per aquesta 

edició 2021, la gran majoria està 

previst que se celebrin durant el 

dia de la Diada de Catalunya, l'11 

de setembre. 

Per aquesta jornada, el més ma-

tiner (9 h) serà el Torneig de Festa 

Major de Petanca que organitza el 

Club de Petanca de la Llagosta a les 

pistes municipals. A les 11 h, a la 

plaça d'Antoni Baqué, tindrà lloc 

una exhibició d'arts marcials de 

l'Escola Club Okinawa Team. Men-

tre que a la tarda, a les 16.30 h, el 

Poliesportiu Antonio García Ro-

bledo, acollirà el Torneig d’hand-

bol de Festa Major Mero Alonso, 

organitzat per l'Handbol Club Va-

llag. 

Finalment, l'últim dia de la festa 

llagostenca d'enguany, dilluns 13, 

a partir de les 17.30 h, l' Associació 

Esportiva Karate-Judo La Llagosta 

ha preparat per a l'ocasió una ex-

hibició de judo i karate. 

Terror i espectacles familiars
Els amants de les emocions fortes tenen una 

cita els dies 10, 11 i 12 de setembre a la Lla-

gosta. Amb motiu de la festa major s'ha ins-

tal·lat al Parc Popular el passatge del terror 

Where Evil Hides, una aventura terrorífica 

que té lloc a Ribakiba, a la República Demo-

cràtica del Congo, on els participants hauran 

de superar tota mena de reptes per aconse-

guir fugir de les maladiccions i els perills 

d'una tribu de caníbals. 

L'espectacle, ideat per l'Associació d'Es-

deveniments Culturals de la Llagosta, esta-

rà obert de 20.30 h a 00.30 h. Les entrades 

es poden aconseguir a taquilla o al telèfon 

612472006. Els horaris de venda són de 18 

h a 20 h.

Per als més petits
Per altra banda, per als més menuts de casa,  

la festa major ofereix propostes d'allò més 

variades. Dissabte 11, a les 12.30 h, a la pla-

ça d'Antoni Baqué les famílies podran gau-

dir de Que peti la plaça!, de la companyia Xip 

Xap. Al mateix escenari, diumenge 12, a les 

12 h, serà el torn de l'obra teatral Kei Kei! de 

la Companyia Toc de retruc. 

'WHERE EVIL HIDES' SERÀ AL PARC POPULAR PER ATERRORITZAR ELS LLAGOSTENCS

QUE PETI LA PLAÇA! L'espectacle es podrà veure dissabte, a les 12.30 h, a la plaça d'Antoni Baqué

xip xap

pep plaza

Festa Major                     LA LLAGOSTA DEL 10 AL 13 DE setembre
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