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AL HUDA, CLAUS EN MÀ
VUIT ANYS DESPRÉS

La comunitat musulmana reobre el local precintat per
l'Ajuntament el 2013, on vol fer activitats socioculturals,
i el govern insisteix en què el permís per fer-ho està denegat
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Sant Antoni, 18
(Cantonada la Fàbrica)
PARETS DELS VALLÈS
Tel. 93 573 11 52 / 93 573 10 77
info@plantadamultigestio.org

TENIM
LA MILLOR
ASSEGURANÇA
I PREU PER A TU!

JUNTS
SOM MÉS
FORTS
Ens adaptem
a les teves
nesessitats

Visita’ns sense
compromís!
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EN PORTADA

S'obre el tercer
carril de la C-17
pendents de
millorar l'accés a
l'autopista AP-7
PARETS DEL VALLÈS. Després de 15
mesos d'obres –dins del temps
previst d'execució– aquest dimecres es posava en servei el tercer
carril a la calçada en sentit sud de
la C-17 en el tram entre Granollers
i Parets, una obra amb un cost de
10,5 milions d'euros amb què
es pretén reduir la congestió de
trànsit i millorar la seguretat en
aquest tram per on circulen diàriament uns 90.000 vehicles.
Les obres que ara han �inalitzat
han consistit en la construcció
d’un tercer carril i la reordenació
d’accessos en la calçada sentit
Barcelona, entre l’enllaç amb la
C-35 i la ronda sud de Granollers
(C-352), un tram de 4 quilòmetres. El carril addicional s'ha construït integrant com a tercer carril
el ramal que s’incorpora des de la
ronda sud de Granollers, �ins passat l’enllaç de la C-35, on la carretera ja tenia tres carrils.
Una de les actuacions que ha
comportat l'ampliació de la calçada ha estat l’adaptació de les connexions dels ramals d’entrada i
sortida dels enllaços. S’ha generat
una nova sortida dels del tronc de
la C-17 al quilòmetre 17 per millorar l’accessibilitat al polígon de
Llevant i s'han anul·lat els accessos directes a la via. En concret,

s'ha obert el carrer de la Bassa,
paral·lel a la C-17, des d'on es pot
accedir directament al carrer la
Marineta. Així doncs, els vehicles
que circulen pel carrer de la Bassa
en direcció sud (i que abans accedien a la C-17 per l'entrada del
restaurant Can Romeu, que s'ha
eliminat) hauran de girar obligatòriament pel carrer La Marineta.
Per accedir a la C-17 ho hauran de
fer al llac dels Ànecs, a través del
nus amb l'avinguda Francesc Macià i la C-35, una remodelació de
l'enllaç entre la C-35 i la C-17 que
pretén absorbir el trànsit que es
generarà en els pròxims anys a les
zones industrials paretanes.

Connexió amb l'AP-7, pendent

L'obertura del tercer carril en sentit sud, és una de les actuacions
d'una plani�icació més àmplia per
millorar la capacitat i la funcionalitat de la C-17 entre Centelles
i Mollet. Aquest programa té un
pressupost d'inversió total de
61,3 milions d'euros, dels quals,
uns 55 milions ja estan en execució o en marxa, segons explicava el
secretari general del Departament
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard
Font, durant l'acte d'obertura del
tercer carril dimecres.

TES

DE VISITA Ricard Font, secretari general de Polítiques Digitals i Territori, acompanyat d'alcaldes, entre els quals Francesc Juzgado
Entre aquestes actuacions, hi
ha la de la construcció d'un nou
ramal d’enllaç de la C-17 amb l’AP7, en sentit Barcelona, un punt on
es generen nombroses cues, i que
per a Font és "fonamental per
culminar l'actuació a la C-17".
Segons el secretari general, s'està
pendent d’acordar tècnicament
amb el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana la solució per a resoldre la congestió en
aquest punt. En aquest sentit, Font
assenyalava que la Generalitat està
“en converses intenses amb l’Estat” i que “enguany tindrem un
projecte compartit per desencallar-la”, con�ia Font. La Generalitat
ja té prevista la inversió necessària
per dur a terme la intervenció que
tindria un cost d'uns 6,6 milions i
que consistiria en la construcció
d'una plataforma –sense ampliar
el viaducte– que connecti l'actual
ramal a la calçada de l'AP-7 –ampliant de dos a tres carrils l'accés
en sentit Tarragona. Actualment,
s'està redactant el projecte i la Generalitat estaria en disposició de
licitar-lo enguany.

Satisfacció municipal
En l'acte, l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado es mostrava satisfet
per l'obertura del tercer carril,

LA MILLORA DE LA ROTONDA DE LA VINYOTA
I LA PASSERA A PARETS, EN PROCÉS
Dins d'aquesta planificació de millora integral de la capacitat i la
funcionalitat de la C-17, al Baix Vallès queden pendents diverses actuacions:
■ Millora de l’accessibilitat a Mollet i Martorelles en l’àmbit de la Vinyota.
Han començat els treballs previs, amb una inversió d’1,9 milions i un termini
d’execució d’11 mesos. L'obra ha de permetre una millor accessibilitat al nucli
urbà de Mollet –reduint-hi els col·lapses circulatoris–, a la C-17 i al polígon
industrial de Martorelles, sobretot en les hores punta.
■ Obres del tercer carril entre Parets i Granollers, en sentit nord. Ja s'estan
executant i es preveu que finalitzin el primer trimestre de 2023. Aquests
treballs tenen un pressupost de 18 milions d'euros.
■ Reordenació d’accessos i el nou enllaç per millorar l'accessibilitat als
polígons de Can Montcau de Lliçà d'Amunt i del Coll de la Manya i la Font del
Radi, de Granollers i Lliçà d’Amunt, uns treballs que el Departament preveu
adjudicar aquest primer trimestre, amb un import de licitació de 9,6 milions.
■ Passarel·la per a vianants sobre la C-17, a Parets. Està en redacció el projecte
per a construir una passarel·la per a vianants sobre la C-17 a Parets, amb una
inversió prevista d’1 MEUR. Es preveu licitar les obres aquesta tardor.

"una llarga reivindicació", deia.
"Suposa un reclam més per als
nostres polígons industrials",
afegia. Juzgado també remarcava
la importància de la futura passera sobre la C-17 que connectarà
els polígons Llevant i de Can Volart. "No només és la connexió
entre dos polígons comercials
que dividia la C-17 sinó que és
una millora per als veïns i una

aposta per la mobilitat sostenible", indicava Juzgado, qui veia
amb bons ulls la proposta que
Ricard Font feia per sorpresa per
batejar la passera amb el nom de
Sergi Mingote. Juzgado també destacava la voluntat de diàleg i consens amb Territori, que ha permès
també conservar la masia de Can
Volart, que corria el risc de ser enderrocada. LAURA ORTIZ

PÀRQUING PRIVAT 2 VEHICLES
TRASTER
3 BANYS COMPLETS
5 HABITACIONS
PATI PRIVAT
JARDÍ COMUNITARI AMB PISCINA

OBRA NOVA DE 10 CASES UNIFAMILIARS A SANT FOST

937 69 75 05
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SOCIETAT

Xerrada sobre la navegació segura a Internet

Concentració contra la llei mordassa

El Casal Cultural organitza aquest divendres (18.15 h) una xerrada que
impartiran els Mossos d'Esquadra per parlar sobre seguretat a Internet. Es
parlarà de dispositius electrònics, les compres a la xarxa, contrassenyes i
de com poder navegar per la xarxa de forma segura sense caure en estafes.
L'acte també es podrà seguir en directe a través de Facebook Live.

La PAH convoca aquest diumenge una manifestació contra la reforma
de la Llei de Seguretat Ciutadana (llei mordassa) que es preveu aprovar
el 15 de febrer al Congrés. Segons el col·lectiu, la reforma no elimina els
elements més lesius de la llei, que "continua amenaçant la protesta
padcí�ica i la llibertat d'expressió". Serà a les 11 h als Quatre Bancs.

CONVIVÈNCIA LA COMUNITAT MUSULMANA, QUE MANTINDRÀ L'ORATORI DEL CARRER SANT RAMON, ES PLANTEJA PODER-HI FER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Al Huda obre el local precintat per
l'Ajuntament fa més de vuit anys
L.ORTIZ

MOLLET DEL VALLÈS. Després de
més de vuit anys precintat, la comunitat musulmana Al Huda ha
pogut tornar a entrar al local de la
seva propietat situat a la cantonada de l'avinguda Badalona amb el
carrer Àngel Guimerà. Amb alguns
esforços per poder apujar la persiana, que costava aixecar després
d'anys sense moure's, dimarts a
les 16.30 h una trentena de membres de la comunitat han obert les
portes del local. Pols acumulada
durant anys i unes quantes potes
de porc llençades a través dels
forats de la persiana han donat la
benvinguda als homes, que han
pogut entrar al local d'uns 550

L'entrega de les claus arriba
després de mobilitzacions
davant de casa de l'alcalde
i una negociació "discreta"
metres quadrat i que ha costat a la
comunitat uns 600.000 euros.
Els membres de la comunitat no
hi havien pogut accedir des que
el 2013 la Policia Municipal va
precintar el local per unes obres
d'adequació que s'hi estaven duent a terme sense la llicència corresponent. Des d'aquell moment,
el col·lectiu va iniciar un periple
per poder obrir i utilitzar el local,

Negociacions amb l'Ajuntament

POTES DE PORC Membres d'Al Huda apartaven potes de pernil que s'han anat llençant a l'entrada del local aquests anys
primer reclamant l'ús com a centre de culte i més tard com a centre cultural, unes reclamacions
que han portat el cas als jutjats en
diverses ocasions. Aquest estiu,
la comunitat reprenia les mobilitzacions davant l'Ajuntament per
demanar al govern local que els
deixés entrar al local per fer-hi
manteniment i fer-lo servir com a
magatzem mentre no es desencalli

la qüestió dels usos.
Després de les mobilitzacions de
les darreres setmanes davant el domicili de l'alcalde, Josep Monràs, un
procés de negociació discret en els
darrers dies ha permès que Al Huda
hagi recuperat les claus i s'hagi pogut desprecintar el local. Aquest
és, segons el portaveu d'Al Huda,
Ahmed Balghouch, un primer pas.
"Això és el resultat de més de

CONFIANÇA DES DE 1929
CREACIONS EN ALTA JOIERIA

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

www.flaviallobet.com

ciacions per poder dur-hi a terme
activitats com a centre cultural i no
descarten noves mobilitzacions per
aconseguir-ho. De moment, tenen
previst traslladar-hi aquelles activitats que, per manca d'espai, ja no poden fer al centre de culte del carrer
Sant Ramon. Entre altres es preveu
fer-hi classes per a infants, formació
per als nouvinguts i activitats culturals per a dones. "Les activitats
culturals estan permeses i comunicarem a l'Ajuntament que iniciem les activitats en el moment
que pertoqui", deia Balghouch. De
moment, es prendran un temps per
fer neteja i manteniment del local i
per "descansar una mica després
de tot aquest temps en què hem
tingut molta pressió. Ara reflexionarem i decidirem quin serà el
proper pas", avançava el representant d'Al Huda.

vuit anys de lluita conjunta, pacífica i civilitzada. Sempre se'ns
havien posat obstacles fins i tot
per poder-hi entrar i accedir a
la nostra propietat és un primer
pas", apuntava Balghouch.
La comunitat continua reclamant
que "allò que permet l'ordenança
municipal i la llei no es pot prohibir". En aquest sentit, Balghouch
assegura que se seguiran les nego-

GRANS
NOVETATS

20%DTE.
I LA
RESTA 50%
AL DTE.

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

La comunitat islàmica ha rebut les
claus després que l'1 de febrer fes
la petició oficial per registre d'entrada a l'Ajuntament demostrant la
propietat del local. "Són propietaris i tenen tot el dret a accedir-hi.
Quan ho han sol·licitat s'ha tramitat", explica la regidora de Disciplina Urbanística, Mireia Dionisio.
Pel que fa als usos, però, Dionisio
recorda que l'Ajuntament ha denegat en dues ocasions la llicència
per fer-hi activitats socioculturals
i "d'això no ha canviat res. Ara
mateix no hi ha llicències i, per
tant, no s'hi pot fer cap activitat",
diu. Amb tot, Dionisio reconeix que
s'hi està parlant "per trobar una
solució" satisfactòria per a ambdues parts. ❉ LAURA ORTIZ MATEO

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

ESPECIALISTES EN DIAMANTS
JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PLATÍ, OR 18K I PLATA
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MOBILITAT L'AJUNTAMENT TREU A LICITACIÓ LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER UNS 55.000 EUROS

ELS TREBALLS TENEN UN PRESSUPOST DE 605.205 EUROS

Mollet recupera el pla per
reurbanitzar l'entorn de
l'església de Sant Vicenç

L'Ajuntament adjudica la
segona fase d'obres per
renovar el paviment del
carrer de Gaietà Vinzia

a.mir

aj. mollet

La intervenció es farà en el tram entre
els carrers de Tarragona i la Via Ronda
MOLLET DEL VALLÈS. El govern

2.352
1.350

EL PROJECTE Vol ampliar l'espai dedicat als vianants

EL PLÀNOL

MOLLET. L'Ajuntament ha tret a licitació la redacció dels projectes
bàsic i executiu de la reurbanització de l’entorn de l’església de Sant
Vicenç de Mollet, una redacció que
el govern local preveu adjudicar la
setmana vinent. Segons es detalla
en l'anunci, la finalitat del projecte és la de dignificar un espai de
gran centralitat, creant una plataforma única que guanyi espai per
als vianants i millori la imatge del
conjunt. "L’objectiu bàsic és prioritzar el vianant i els desplaçaments a peu, de forma segura,
còmoda i accessible", concreta
el document, sense especificar si
serà d'ús exclusiu per a vianants.
La licitació també planteja, donat que el barri és deficitari en

mal estat. Així com el soterrament
de les xarxes de baixa tensió i telecomunicacions.
El pressupost de la licitació és de
54.950,70 euros, IVA inclòs. Tot i
que de moment no es determinen
més detalls sobre com es planteja
el projecte, els treballs de reurbanització es duran a terme al carrer
d'Espanya, el de l'Església, el de
Pere Ramon, el de Sant Cleguer i a
la plaça de l'Església.
De fet, el consistori fa temps que
té sobre la taula la proposta de
reurbanitzar els carrers de l'entorn de l'església de Sant Vicenç.
El projecte ja es contemplava en el
Pla de Mobilitat Urbana de Mollet
de fa una dècada, amb Joan Daví
com a regidor de Mobilitat.

interconnectivitat de corredors
verds i d’acord amb l’estratègia
europea en matèria d’infraestructura verda, que aquesta reurbanització –que implicaria menys

Els treballs inclourien una
plataforma única que guanyi
espai per als vianants i la
renovació de serveis
emissions de vehicles– sigui una
oportunitat per contribuir en la
lluita contra el canvi climàtic.
Per altra banda, el projecte també preveu la renovació de les xarxes de serveis -com el clavegueram i la xarxa d'aigua- atès el seu

molletà ha adjudicat a la companyia Artífex Infraestructuras, SLU
l'execució de la segona fase de les
obres per substituir el paviment
del carrer Gaietà Vinzia entre
els carrers de Tarragona i la Via
Ronda de Mollet, uns treballs que
l'Ajuntament preveu començar
entre l'última setmana de febrer i
la primera del mes de març.
L'adjudicació dels treballs s'ha
fet per un import de 605.205,70
euros, IVA inclòs, i l'actuació té un
termini d'execució de nou mesos,
és a dir, fins a gairebé finals d'any.

S'instal·laran pilones a la
calçada per destinar el
carrer a ús exclusiu de
vianants el cap de setmana
Les actuacions previstes seguiran les característiques de la
remodelació que es va fer en la
primera fase. Així doncs, es contempla eixamplar les voreres de
3,50 a 5,50 metres d'amplada;
renovar els paviments, l'enllumenat, l'arbrat i el mobiliari urbà
i millorar la mobilitat dels vianants, en totes direccions, passos
i recorreguts accessibles.
Així, mateix segons detalla el
document, es deixaran 11 places

BATXILLERATS
Científic-Tecnològic
Socio-Humanístic
BatxiBac

Av. Barcelona, 2
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 568 60 79
Fax. 93 568 68 73
iesvv@xtec.cat
www.xtec.cat/iesvv

d'aparcament, i també una reserva d'estacionament.
La proposta contempla instal·lar
pilones a la calçada per, els caps
de setmana per destinar-lo a l'ús
exclusiu dels vianants –actualment es posen tanques– i convertir el carrer en prioritat invertida.

Dos anys de la primera fase
Aquesta serà la segona fase de les
obres en un dels principals eixos
comercials de la ciutat. La primera va començar el mes de setembre del 2019, entre els carrers Saragossa i Antònia Canet, però es
va allargar més dels quatre mesos
previstos, la qual cosa va comportar les queixes d'alguns comerços
de la zona. Els treballs també van
suposar el desviament del trànsit
pel carrer Tarragona i el trasllat
de les parades del mercat dels dimarts.
En aquella ocasió, l'empresa
encarregada de l'obra va ser Ibergestión Construcciones y Obras,
SA per un import de 250.516,94 €
(sense IVA).
La renovació dels paviments, la
qual va comportar la pèrdua d'algunes places d'aparcament de la
zona blava i d'espais de càrrega i
descàrrega, responia a les queixes
manifestades per molts ciutadans
pel mal estat d’alguns trams i especialment els dies de pluja, quan
el paviment es torna lliscant.

IDIOMES

HORARIS DE CLASSE

Anglès
Francès

DE 8 A 14.30 H
DE DILLUNS A DIVENDRES

RECURSOS
Totes les aules del centre amb connexió a internet.
Aules específiques d’audiovisuals, d’informàtica, d’idiomes i de música.
Biblioteca.
Laboratoris de física, química i ciències de la natura.
Dues aules de tecnologia.
Viatge final d’etapa a 4t d’ESO.
Estades lingüístiques a Anglaterra i a França.
Sortides temàtiques de 1r a 4t d’ESO.
Escola verda
Centre impulsor de la lectura i de la robòtica
Centre araART
Centre Coeducador.
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RELIGIÓ VA SER NOMENAT PEL PAPA FRANCESC EL PASSAT 3 DE DESEMBRE
bisbat

L'exvicari de
Mollet Salvador
Cristau, nou
bisbe de Terrassa
MOLLET / BAIX VALLÈS. Salvador Cristau Coll
dissabte va prendre possessió com a bisbe
de la diòcesi de Terrassa, de la qual depenen
les parròquies del Vallès Oriental. Centenars
de persones van assistir a la celebració, en
què Cristau, qui havia estat vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, va marcar
els seus objectius al capdavant de la diòcesi
egarenca. La Catedral de Terrassa va ser testimoni de la presa de possessió i inici de ministeri del segon bisbe de la diòcesi de Terrassa, nomenat pel papa Francesc el passat
el 3 de desembre.
En la seva homilia, Mons. Cristau va assenyalar els dos objectius principals per a la
nova època que s’iniciava amb el seu ministeri: l’evangelització i caminar junts sinodalment. "En el moment present de la història, de l'Església i del món i de la diòcesi de
Terrassa, l'objectiu que cal desenvolupar
no pot ser altre que el d'evangelitzar, do-

CERIMÒNIA A la Catedral de Terrassa
nar a conèixer als altres que Déu els estima, i fer-ho junts. Ho hem de fer caminant
junts, sense excloure ningú, i sense que
ningú se’n desentengui tampoc", va dir.
Cristau va néixer el 1950 a Barcelona però
la seva formació la va desenvolupar al Seminari Major de Toledo i és llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de
Burgos. L’any 1985 es traslladà a Barcelona i
fou nomenat vicari de la parròquia de Sant Vicenç a Mollet del Vallès, incardinant- se aquell
mateix any a l’arxidiòcesi de Barcelona.

SANITAT LA SISENA ONADA COVID HA OBLIGAT A OBRIR LLITS AL SOCIOSANITARI

L'obra per ampliar Urgències
començarà aquest febrer
MOLLET DEL VALLÈS. Els treballs per ampliar
el servei d'Urgències de l'Hospital de Mollet
començaran aquest mes de febrer. Així ho
anunciava Jaume Duran, director general
de la Fundació Sanitària Mollet (FSM) en el
marc de la reunió del Consell d'Alcaldes i
Alcaldesses celebrat dilluns, en què avançava que es preveu la finalització dels treballs
a final d'any. L’ampliació dotarà al Servei
d’Urgències de quasi 500 m2 més, passant
de 1.000 m2 a 1.500 m2 de superfície total
construïda i permetrà sectoritzar i diferenciar els diferents processos d’urgències. La
inversió prevista és d’1,3 milions d’euros
per al projecte executiu i l’obra i 400.000 euros per a l’equipament.
Durant el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses,
es va fer seguiment de la situació de l'FSM
davant l’evolució de la sisena onada de la COVID-19 i dels projectes previstos, una onada
que, segons Duran, ha tingut un alt impacte
en els ingressos i ha obligat a disposar de llits
Covid al Sociosanitari. El nombre de pacients
crítics ha estat el mateix que en la 5a onada,
amb una ocupació màxima del 70% i amb
una majoria de pacients sense pauta completa de vacunació. L’alta afectació comunitària ha estat també un factor diferencial, ja
que ha impactat en el nombre de professionals afectats per contagis o confinaments,
que "afegit a la manca estructural de professionals en el sector sanitari ha suposat

una dificultat addicional", apunten fonts
de l'FSM. Pel que fa a l'assaig de la vacuna
contra la Covid del laboratori català HIPRA,
l’Hospital de Mollet ja ha començat a rebre
inscripcions de voluntaris, a qui es farà un
seguiment de sis mesos.
Sobre les obres previstes per aquest 2022,
a més de les del servei d'Urgències, també
es va avançar que l’Edifici Docent de l’FSM,
on s'instal·larà l'escola universitària d'infermeria, iniciarà els propers mesos les obres
de fonamentació de l'edifici al solar on s'havia començat a fer el palau de justícia de Mollet i que ha estat adquirit per la fundació.

Negociacions amb la plantilla
Durant el 2022 s’ha de signar el nou conveni
marc del sector que ha de poder donar resposta a les inquietuds laborals dels professionals del sector sanitari. "Els conflictes laborals que també afecten l’Hospital hauran
de poder veure solucions coherents d’acord
amb els pactes del conveni", expliquen des
de la fundació en referència a les mobilitzacions represes per part de la plantilla les
darreres setmanes. "Per part de l’FSM s’ha
obert un escenari de negociació amb els
representants socials de l’Hospital per
seguir treballant aquells aspectes laborals que en el marc del conveni laboral
es puguin millorar, tal i com sempre s’ha
fet", asseguren.
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VIA PÚBLICA DURANT ELS TREBALLS HI HAURÀ RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ DELS VEHICLES

SEGURETAT EL 2021 ES VAN REGISTRAR 191 SINISTRES A LA CIUTAT

Carreteres fa obres de
millora del ferm de la B-500

Els accidents al nucli urbà
de Mollet es redueixen
un 31% respecte al 2019

s.carrillo

SANT FOST / MARTORELLES. Aquesta
setmana s'han iniciat els treballs
de millora del ferm de la carretera B-500 al seu pas per Sant Fost
i Martorelles. El Departament de
la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya ha informat que
les obres s'allargaran durant tot
el mes de febrer. L'actuació es
basarà en executar apedaçats per
tal d'arranjar el ferm en mal estat
mitjançant fressats i la posterior
reposició amb MBC a la carretera
B-500, carrer de Barcelona.
L'actuació preveu restriccions de
trànsit en el moment dels fressats
i d'estesa del ferm, de manera que
s'habilitarà el pas alternatiu dels
vehicles per a garantir la circulació
a la via que travessa el nucli urbà.
Totes les afectacions al trànsit es

SANT FOST / MARTORELLES. A El

EN OBRES Es preveu que els treballs s'allarguin tot el mes de febrer
troben supeditades al pla d'obra i
a la possibilitat que la climatologia

d'aquestes dates permeti complir
els terminis estrictament.

2021 es van registrar al nucli urbà
de Mollet 191 accidents de trànsit,
una xifra que suposa una reducció
del 31% respecte als accidents
comptabilitzats el 2019, any abans
de la pandèmia quan no hi havia
restriccions de mobilitat.
D’aquests 191 accidents, 120,
el 63%, s’han produït sense ferits
mentre que els 71 restants (37%)
han estat amb ferits de caràcter
lleu. Les principals causes, segons
fonts municipals, són la manca
d’atenció, infracció o errada de la
persona que condueix.
Pel que fa al nombre d’accidents mortals, Mollet suma ja 15
anys sense tenir cap accident amb
morts al nucli urbà i continua sense presentar cap punt negre a la
ciutat, és a dir, no es repeteix cap

accident al mateix lloc ni per la mateixa causa.
Per al regidor de Seguretat Ciutadana, Juanjo Baños, aquestes
dades “demostren la bona feina
de sensibilització i coordinació
que estem duent a terme en matèria de mobilitat”, diu.

Controls de seguretat passiva
D'altra banda, la Policia Municipal,
en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, ha posat en marxa
aquesta setmana una campanya de
control de la correcta utilització del
cinturó de seguretat, el casc en motos, ciclomotors, biciletes i patinets
i els sistemes de retenció infantil.
Els agents realitzen controls aleatoris en diferents punts de la ciutat
que coincideixen amb els horaris
d’entrada i sortida dels escolars.

FERROVIARI CONSIDEREN QUE POT SER UN IMPULS AL PROGRÉS SOCIAL I ECONÒMIC AL TERRITORI

Els municipis de la B-30
aplaudeixen l'avanç en el
desdoblament de l'R3
BAIX VALLÈS. L'Associació Àmbit
B-30, que engloba els municipis
del Vallès i el Baix Llobregat pels
que transcorre aquest eix viari,

han mostrat la seva satisfacció per
l'adjudicació de les obres per desdoblar la línia de Rodalies R3 entre
Parets i la Garriga. L'entitat entén

aquesta inversió com a prioritària
per al progrés social i econòmic del
territori. L'actual via única limita
la capacitat de la línia i amb el desdoblament es podrà augmentar el
servei "amb un tres més per hora
i sentit, i reduir el temps de viatge". Les obres tenen un cost de 55,6
milions d'euros i el termini d'execució és de poc més de dos anys.
Els treballs afecten un total de 17,1
quilòmetres de traçat de l'R3.

La Marineta acull la presentació
dels actes del centenari de Derbi
MOLLET / MARTORELLES. El Centre Cultural La Marineta acollirà el dimarts
a les 19 h la presentació dels actes del centenari de Derbi (1922-2022).
Hi assistiran els alcaldes de Mollet, Josep Monràs, i de Martorelles, Marc
Candela, i Josep Maria Busquets, pilot històric de Derbi. En l'acte, l'economista, historiador i professor de la Universitat de Barcelona, Marc Prat
Sabartés, oferirà la xerrada titulada Derbi i la indústria de la motocicleta
espanyola. De l'autarquia a la globalització.
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SOLIDARITAT LA CAMPANYA, QUE COMPTA AMB MÉS D'UNA TRENTENA DE FORNS PARTICIPANTS, ES FARÀ L'11, 12 I 13 DE FEBRER

Llonguets solidaris per recaptar fons
per a la recerca del càncer infantil
a.m.

MOLLET / SANT FOST. Coincidint
amb la celebració, el pròxim dia 15
de febrer, del Dia Internacional del
Càncer Infantil, més d'una trentena de forns de pa i pastisseries
d'arreu de Catalunya, entre elles
dues de Mollet i una de Sant Fost,
participaran en la campanya del
Llonguet solidari.
Es tracta de la segona edició
d'aquesta iniciativa solidària que
es va iniciar l'any passat dins del
programa de Restauració i comerç
pel càncer infantil a Mollet i que
enguany s'ha fet extensiu a tots els
forners i forneres de Catalunya, en
col·laboració amb el Gremi de flequers de la província de Barcelona
i l'entitat Pulseres Candela.
"El llonguet és una peça tradicional de la fleca artesana catalana vinculada al món infantil.
L'any passat la campanya va
tenir molta acceptació, per això
enguany l'hem volgut ampliar",
explica la Ivette Prat, del Forn i
Pastisseria Prat de Mollet, una de
les promotores de la iniciativa que

gués i als diferents establiments
que té el Forn i pastisseria Prat.
Mentre que a Sant Fost es podrà
adquirir al forn Corbalan. A banda
d'altres establiments de la província de Barcelona, de Lleida, Girona
i Tarragona.
"Ara que no podem fer moltes
iniciatives, aquesta campanya
ens ajuda moltíssim", comenta el
molletà David Sánchez, president
de Pulseres Candela.

Donatius per a la investigació

EL LLONGUET És el protagonista d'aquesta campanya solidària
l'any passat va recaptar 700 euros.
La campanya tindrà lloc els
dies 11, 12 i 13 de febrer. Amb la
finalitat de donar visibilitat al Dia
Internacional del Càncer Infantil i
recaptar fons per a la seva recer-

En marxa el nou centre de radioteràpia

ca, els forns participants donaran
l'import íntegre que obtinguin de
la venda de cada llonguet a l'entitat Pulseres Candela.
A Mollet, els llonguets solidaris
es podran comprar a la fleca Llar-

L'entitat Pulseras Candela va néixer fa nou anys, l'any 2013, de la mà
de 40 famílies d'arreu de l'estat que
es van conèixer a l'Hospital Joan de
Déu de Barcelona. Des d'aquesta
gairebé dècada de constitució han
aconseguit recaptar més de 3 milions d'euros, els quals s'han destinat als hospitals Sant Joan de Déu
i Vall d'Hebron per a la recerca del
càncer infantil. L'associació també
es planteja poder ampliar la investigació a altres centres de recerca
d'arreu de l'Estat. a.mir

BAIX VALLÈS. Aquest divendres 11
de febrer el Circ Smile debuta amb
l’espectacle GaudíRem a Santa Perpètua de Mogoda amb una funció
solidària a benefici de la Creu Roja
Mollet del Vallès - Baix Vallès. Una
part de cada entrada venuda per a
la sessió de les 18.30h es donarà íntegrament a l’organització.

AGROALIMENTARI

Gallecs promou
les hortalisses
bràssiques
MOLLET / PARETS. La Fundació Miquel Agustí i el Consorci de Gallecs
organitzen aquest dissabte una jornada per donar a conèixer la gran
diversitat de la família de les hortalisses bràssiques, més enllà de la
varietats més conegudes com la col
o la coliflor. La jornada començarà a les 11 h i continuarà amb una
visita al camp experimental, de la
mà d’Ernest Aymerich. A les 12.15,
Mikel Díez, del CETT, parlarà de les
aptituds agronòmiques i culinàries
de les noves varietats bràssiques i
es cuinaran i tastaran diversos plats.

BENESTAR SOCIAL L'ACTE EL VA ORGANITZAR LA COMISSIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

Mollet debat sobre
el futur model de les
residències de gent gran
MOLLET. El Casal Cultural va acollir

Coincidint amb el Dia mundial contra el càncer, divendres passat es posava
la primera pedra del nou centre d’oncologia radioteràpica i hemodiàlisi, que
ja s’ha començat a construir a tocar de l’Hospital de Granollers. Es tracta
d’un edifici satèl·lit de l’Hospital Clínic pensat per acostar la radioteràpia als
pacients i donar servei als usuaris del Vallès Oriental i Osona que actualment,
per rebre tractament contra el càncer, s’han de desplaçar diàriament a
Barcelona. Es preveu que pugui entrar en servei el setembre de l’any que ve.

Sessió de circ amb
fons per a Creu Roja

dijous al vespre una taula rodona
organitzada per la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet del
Vallès sobre el futur de les residències de gent gran. En l'acte es va posar de manifest les mancances que
pateixen actualment aquests equipaments i es va reclamar un model
en el qual les persones estiguin en
el centre.
"Nosaltres vam néixer l'any
2017 perquè teníem molt clar
que el sistema ha de canviar de

dalt a baix. Ara que per tothom
ha quedat bastant clar com estem de malament és el moment,
d'una vegada per totes, de canviar aquest model, que nosaltres
denominem mercantilista, per
un altre d'atenció a les persones", deia una de les convidades a
la taula, María José Carcelén, presidenta de l’Associació Coordinadora Familiars de Residències 5+1.
Entre les propostes es va plantejar la necessitat de comptar amb
residències més petites i ràtios de

personal que "permetin atendre
dignament les persones".
En aquest sentit, també s'hi referia Josep Torrecillas, membre de
la Comissió de Comunicació de la
Comissió de Jubilats i Pensionistes
de Mollet qui reclamava "treballar un nou model que permeti una dignitat més gran de les
persones que hauran d'utilitzar
aquests centres".

Mancances prepandèmiques
Mentre que per la seva banda, Teresa Riera, exdirectora Tècnica del
Centre Geriàtric Adolfo Montaña
de la FPHAG, feia esment a l'esforç
"molt important" que han fet els
professionals durant tota la pandèmia. Segons Riera: "De recursos
en falten, però s'està treballant
per intentar millorar més". a.m.

dv, 11 febrer 2022

REDACCIONAL

11

dv, 11 febrer 2022

12

EQUIPAMENTS LA PRIMERSA FASE DE LA INTERVENCIÓ JA HA ACABAT I ARA COMENÇARÀ LA SEGONA

IGUALTAT LA MOCIÓ D'ERC ES VA APROVAR PER UNANIMITAT

Inversions de 24 milions al Circuit
per millorar les instal·lacions

El ple de Sant Fost es
compromet a ampliar els
carrers amb nom de dona

El Circuit de Barcelona-Catalunya
està immers, des del desembre,
en un procés de millora de les instal·lacions, tant a la pista com al
pàdoc, que acabaran a l'estiu. A la
pista, per exemple, s'ha actuat en
el revolt 4 per guanyar seguretat i
s'ha ampliat l'escapatòria d'aquest
revolt per als pilots.
També s'ha substituït la tanca
del pit-lane per fer l'espai més segur per als equips, oficials i participants, s'ha renovat el piano del
tercer gir i s'ha instal·lat un nou
sistema de protecció de les barreres de pneumàtics. Al pàdoc s'han
renovat els lavabos de les torres,
s'ha modificat el paviment amb
un sistema nou de drenatge i s'ha
instal·lat un doble separador d'hidrocarburs.
Finalment, també es canviaran
les portes dels garatges en la façana interior que toca al pàdoc, que
seran mecanitzades i més amples
que les anteriors. A més, també
s'instal·laran noves càmeres a la
pista.

arxiu

SANT FOST. El ple celebrat dimarts

i Isolda.
Així mateix, a banda de crear
aquesta comissió del nomenclàtor
la moció també exposa que l'objectiu que es persegueix amb aquesta
proposta és igualar el percentatge
de carrers que tenen noms d'home, comprometent-se a tenir només presents a dones referents, a
l'hora de nomenar nous equipaments municipals, espais i carrers
del municipi.
La proposta que inicialment era
més extensa -plantejava modificar
cada any 10 noms de carrers- es va
retallar amb la voluntat que pugui
ser la comissió del nomenclàtor
qui determini els passos a seguir.
La moció també va incorporar
l'esmena proposada per la regidora Xènia Guerra, d'incorporar el
dia 8 de març dintre dels actes de
celebració amb l'objectiu de donar
nom a una plaça o un carrer.
Tots els grups polítics representats al ple van donar suport a la
moció.

que suposaran la renovació més
important de l'equipament en els
seus 30 anys d'història.
Bona part d'aquestes actuacions
es van acordar amb els promotors
del Mundial de Fórmula 1 en el
moment de negociar el contracte
amb el circuit vallesà.

va donar llum verda a una moció
presentada per ERC-Junts per Sant
Fost per feminitzar el nomenclàtor del poble. La proposta planteja
la creació d'una comissió de nomenclàtor per tal de dur a terme
canvis de noms als carrers de Sant
Fost, on estiguin representades les
entitats, els partits i veïns del municipi.
La iniciativa ve donada per la
poca representació femenina que
tenen els noms dels carrers, places
i equipaments del municipi. I és
que segons exposava la regidora
d'ERC- Junts, Patricia Orta, durant
la defensa de la moció, a Sant Fost:
"Dels quasi 200 carrers registrats, només 15 porten nom
de dona i d'aquests 15, 12 són
noms de verges i santes", deia
Orta qui també afegia que només
dos d'aquests noms feien referència a una dona de reconegut prestigi i el quinzè a un personatge de
ficció, la Isolda, del carrer Tristan

LLENGUA PARETS VA APROVAR TRES MOCIONS I SANT FOST DUES

PLE

ES VA PRESENTAR 'CRÒNIQUES NEGRES DEL CATALÀ A L'ESCOLA'

Suport dels plens de Sant
Fost i Parets al català

El PSC de Sant Fost
demana la dimissió
de Bastida per
vulnerar el codi ètic

SANT FOST/PARETS . Després de la
sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) que
obliga a un 25% de l'ensenyament
en castellà a l'escola, han estat alguns els ajuntaments baixvallesans
en presentar les seves mocions en
defensa de la llengua catalana. Els
darrers municipis en fer-ho han
estat Parets i Sant Fost. Per la seva
banda, el ple municipal de Sant Fost
aprovava dimarts dues mocions,
una presentada de forma conjun-

10 MILIONS És el que preveu el Govern invertir enguany al Circuit
Les inversions previstes pel Govern per aquest any són d'uns 10
milions d'euros, mentre que l'any
que ve està previst invertir-ne uns
4 més i, el 2024, uns 10 més, fins
a completar una injecció de 24 milions d'euros en només tres anys
per a la millora d'instal·lacions,

ta per ERC-Junts, Podem i IUSF en
defensa de la llengua catalana i de
rebuig a la resolució del TSJC, la
qual s'havia deixat sobre la mesa en
el ple anterior, i una altra presentada pel PSC, la qual demanava fer
complir la sentència. Mentre que
a Parets van ser tres les mocions
aprovades, la socialista demanant
fer complir la resolució judicial i
una d'Ara Parets ERC, i una altra de
Parets per la República contràries a
la sentència del TSJC.

EQUIPAMENTS LA PREVISIÓ ERA REOBRIR-LA EL PASSAT DIA 11

La piscina Miguel Luque,
tancada dues setmanes
PARETS. La piscina municipal Miguel Luque s'ha mantingut tancada dues setmanes a causa dels
problemes amb la baixa temperatura de l'aigua. Des del consistori
preveien que la reparació de l’avaria es resolgués en un termini de

dues setmanes i lamentaven que
es va prendre la decisió arran d'un
retard en el subministrament de la
nova maquinària. Amb tot, l'Ajuntament no ha confirmat si el dia 12
es reobrirà la piscina, tal com van
anunciar.

s.c.

SANT FOST. La regidora del PSC de
Sant Fost, Xènia Guerra, va demanar en el ple del passat dimarts la
dimissió del regidor de Benestar
Animal i Gent Gran, Alberto Bastida, per una presumpte vulneració
del codi ètic vigent en el consistori i va reclamar a l'alcaldessa que
actués en conseqüència dels fets
ocorreguts. Segons la regidora socialista, Bastida amb una comitiva
policial i un assessor del govern es
va personar, per uns suposats maltractaments animals, al domicili
d'uns veïns de Sant Fost amb dificultats de mobilitat, amb una actitud "dolenta". Segons Bastida, els
fets es remunten a finals de desembre, quan el consistori va rebre una
instància per part d'una associació
de protecció dels animals denunciant els suposats maltractaments
animals. Bastida titlla la denúncia
del PSC "d'anhel de protagonisme" i explica que es va personar al
domicili com a regidor de Benestar
Animal i Gent Gran i lamenta que el
cas hagi arribat al ple .

PERE MAYANS Durant la presentació del seu llibre al Tabaran

Atacar l'escola en català,
vigent des de fa segles
MOLLET. El Casal Popular el Tabaran
va acollir dimarts la presentació del
llibre Cròniques negres del català a
l'escola, un acte encapçalat pel seu
autor Pere Mayans, professor i assessor de llengua per al Departament d'Educació. Mayans era ferm
sobre el tema: "Crec que a tots els
Països Catalans l'escola és un element crucial si volem sobreviure
com a comunitat lingüística". En
aquest sentit, lamentava que aquest
llibre, que tira enrere per recordar

passats tan nocius contra el català a
les aules, estigui tan en boca de tothom. "L'escola torna a estar per
enèsima vegada qüestionada, en
aquest cas pels tribunals". Sobre
els casos inclosos al llibre, deia que
molts titulars de diaris com l'ABC
de principis del segle XX "serien
iguals dels que estem llegint ara".
També recordava com les elits ja
des del segle XVI "van portar els
seus fills als jesuïtes, que feien les
classes en castellà".
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TREBALL EL SINDICAT HA CONVOCAT UNA CONCENTRACIÓ DE REBUIG EL 16 DE FEBRER ALS JUTJATS

La companyia Ramcon acusa
d'un delicte d'odi la secretària
de la CGT al Vallès Oriental
MOLLET. El sidicat CGT ha convocat per al pròxim dia 16 de febrer
davant els jutjats de Mollet, a les
11.30h, una concentració per denunciar les acusacions de delicte
d'odi que l'empresa Ramcon SA
imputaria a la secretària general
de la CGT del Vallès Oriental, Charo
Luchena, per la seva intervenció en
una manifestació que va tenir lloc
el passat 27 de maig del 2021 en
repulsa a les morts produïdes en
accident de treball, entre elles la
del Julian Peña, qui moria el passat
26 de febrer, en caure del sostre
de la nau de la brigada municipal
de Mollet del Vallès, on estava fent
tasques de neteja.
Segons ha informat el sindicat,
l'acusació és en contra de Luchena
per la seva intervenció i contra la
CGT Barcelona per difondre el ví-

deo per les xarxes socials.
Segons la CGT, l'empresa que
s'encarrega del servei de neteja
dels equipaments municipals de
Mollet, al·lega que el crit de ràbia
dels concentrats durant la manifestació "No són accidents és assassinat" és una calúmnia contra
ella, perquè "l'assassinat no podria donar-se mai en un accident
laboral per les condicions pròpies del tipus penal d'assassinat".
El sindicat per la seva banda considera que "això no és més que un
pur legalisme" i remarca que: "el
resultat de la mort del company
aquí està i no es pot obviar".

LA PLANTILLA HA ACCEPTAT UNA REDUCCIÓ SALARIAL DEL 8%

Acord entre l'empresa i els
treballadors de Coveright
MARTORELLES. Els treballadors de
la planta de Coveright Surfaces
Spain a Martorelles van acceptar
per majoria la proposta plantejada
dimarts per l’empresa en la reunió
feta amb la mediació del Tribunal
Laboral de Catalunya i van decidir
desconvocar la vaga indefinida que
havien d’iniciar dimecres.
CCOO d’Indústria de Catalunya
valora "positivament el desbloqueig de la situació". Expliquen
que l’empresa, finalment, ha fet
marxa enrere en les seves intenci-

ons de fer una retallada salarial del
20%, motiu pel qual els treballadors havien decidit iniciar una vaga
indefinida.
La proposta de l’empresa per
afrontar l’actual situació econòmica, planteja una reducció salarial
del 8 % per al conjunt de la plantilla,
garantint en tots els casos el salari
que marca el Conveni general de la
indústria química, i una congelació
salarial per als anys 2022 i 2023.
Una mesura temporal en funció
dels beneficis de la companyia.

OCUPACIÓ S'HAN FORMALITZAT 4.017 CONTRACTES AL BAIX VALLÈS

La contractació creix un 7,7%
al gener respecte a fa un any
BAIX VALLÈS. El mes de gener ha tancat al Baix Vallès amb un 7,7% més
de contractes que els registrats fa un
any, segons avança va l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental. En concret, a la subcomarca s'han
formalitzat 4.017 contractes, 289
més que el mateix període de l'any
passat. L'increment de la contrac-

De tipus variable d’interès
a tipus fix: la darrera batalla
de l’IRPH hipotecari

dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball de
la Generalitat de Catalunya, perquè "Inspecció de Treball conclou que queda acreditada la
responsabilitat empresarial de
Ramcon en l’accident sofert pel
Julián i estén acta d’infracció".
El sindicat considera que tot plegat "succeeix en clara venjança
després d’una sentència judicial
d’acomiadament nul i readmissió de la companya Isabel, treballadora en la mateixa empresa i
delegada sindical de CGT, per les
seves reivindicacions i denúncies de les males condicions laborals".

Resolucions judicials pendents
Així mateix, la CGT recorda que
la companyia segueix pendent de
processos judicials i la resolució

tació s'ha donat de forma generalitzada a gairebé arreu dels municipis
baixvallesans, a excepció de Martorelles on la signatura de contractes
ha caigut un 17,2%, i de forma més
moderada a Montornès i Santa Maria. Per contra, l'augment interanual
ha estat especialment important a
Sant Fost i Montmeló.

L’expert respon

GUARDONS

Set empreses
del Baix Vallès,
premiades pel
sector nupcial
arxiu

Mercè Freiria
Advocada
de Col·lectiu Ronda
Tot just fa poc més d’una setmana, el Tribunal Suprem espanyol va tornar a llençar un
gerro d’aigua freda sobre les
esperances de centenars de
milers de famílies a tot l’Estat
espanyol afectades per les hipoteques referenciades a l’índex IRPH. Una vegada més, el
Tribunal Suprem ha reiterat el
criteri que exhibeix des de novembre de 2020 per concloure
que les hipoteques que fan
servir l’IRPH per calcular els
interessos no estan afectades
per manca de transparència ni
resulten abusives, malgrat els
evidents perjudicis econòmics
que han causat i continuen
causant a dia d’avui. Malauradament, i al nostre entendre,
cal dir que el Tribunal Suprem
està aplicant de forma insuficient les disposicions contingudes a la legislació comunitària que podrien ser efectives
per evitar els greuges causats
per la clàusula IRPH.
Si bé és cert que cada cas ha
de ser analitzat de forma individual per poder prendre
en consideració les concretes
circumstàncies de la contractació, es fa difícil preveure que
en un futur proper els tribunals
estiguin en disposició d’oferir
als afectats i afectades la pro-

BAIX VALLÈS. Un total de set empreses del Baix Vallès han estat guardonades amb els Wedding Awards
que atorga el portal especialitzat
Bodas.net. Els premis han celebrat
enguany a la 9a edició. En concret,
en la categoria de banquet han estat reconeguts tres restaurants de
Sant Fost dedicats als convits nupcials -Mas Llombart, Mediterrània
i el Celler de Can Torrens -; un de
Montornès -Can Oliver- i un altre
de Parets -Castillo Torre Cellers-.
Així mateix, també s'han endut
un guardó l'empresa santfostenca
Conecta Só, dedicada a la sonorització i animació de bodes i la molletana Jéssica Pérez, en la categoria de maquillatge i perruqueria.

tecció que mereixerien front a
les conseqüències d’aquestes
hipoteques. Però existeix una
excepció: les hipoteques que
l’any 2014, amb la desaparició
de l’IRPH-Caixes i l’IRPH- Bancs,
van ser modificades unilateralment per les entitats per tal de
substituir el tipus d’interès
variable per un de fix. Un supòsit molt estès a Catalunya,
doncs és això el que va succeir
a moltes persones que tenien
contractat el famós Crèdit
Obert de La Caixa. En aquest
cas, i malgrat el contracte estipulava que en cas de desaparició de l’IRPH-Caixes es procediria a substituir-lo per l’índex
CECA, es va procedir a aplicar
com a tipus d’interès fix el
darrer valor de l’IRPH que es
va fer servir per calcular l’interès de la hipoteca abans de la
seva desaparició. O el que és
el mateix, un tipus d’interès
situat al voltant del 4% en un
període en què com és sabut,
l’Euribor ha arribat a assolir valors negatius.
Aquesta modificació suposa
la imposició d’una alteració
d’un element substancial i
essencial del contracte i, per
tant, no és vàlida i resulta abusiva. De moment, el Tribunal
Suprem no ha resolt cap de
les demandes interposades
en relació a aquesta qüestió,
però sí ho ha fet, per exemple,
l’Audiència Provincial de Tarragona, que ha dictat sentències
avalant les reclamacions de les
persones afectades. Així doncs,
encara estem esperant a que el
Tribunal Suprem es pronunciï,
però hi ha raons jurídiques per
pensar que el criteri podria ser,
en aquest cas, favorable als
clients de les entitats, tal i com
nosaltres venim reclamant.
Aquesta podria ser, per tant,
la darrera de les batalles judicials relacionades amb l’IRPH.
I potser, la que tingui més possibilitats de ser guanyada pels
clients de les entitats bancàries.

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

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

www.cronda.coop
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Bústia
Editorial
60 anys de 'Bloqueo' a Cuba

SOBRE EL TERRENY
La ciutadania està acostumada a sentir parlar de grans obres promeses
pels governs i que no acaben d'arribar mai. Aquestes darreres setmanes,
però, sembla que moltes de les actuacions previstes des de fa anys es van
materialitzant i, siguin més encertades o menys segons qui s'ho mira, és una
bona notícia que el Baix Vallès i el conjunt de la comarca rebi les inversions
compromeses des de fa anys. Aquest dimecres, la C-17, entre Granollers i
Parets i en direcció Barcelona, ja té un tercer carril que Territori assegura que
descongestionarà la via i la farà més segura –el futur ho dirà–. També hi ha
notícies sobre una de les reivindicacions ferroviàries històriques del territori,
el desdoblament de l'R3 i es comencen les obres per ampliar les Urgències
de l'Hospital de Mollet. Molts projectes s'estan plasmant sobre el terreny,
després d'anys de demandes. Altres tornaran als programes electorals de
2023. Potser amb un bri més d'esperança que sigui el darrer cop.

Residències de gent gran
JOSEP

TORRECILLAS
Membre de la Comissió de
Jubilats i Pensionistes de Mollet

es males praxis que ja existien
abans de la pandèmia i que ara
han aflorat i les morts de més
de 20.000 avis i àvies durant la
primera onada de la pandèmia han posat de
manifest la crisi d’un model residencial, altament qüestionat per la ciutadania.
Aquesta crisi és de caràcter estructural i
cal canviar aquesta tendència per altre model
que torni la confiança als familiars que tenen
éssers estimats en les residències i també per
als futurs usuaris i usuàries d’aquests establiments, ja que necessiten espais segurs per a
les persones grans que ja no poden viure de
forma autònoma o que tenen moltes dificultats de cura en el marc familiar.
Un dels objectius és revertir les residències
del sector privat a la gestió pública atès que és
un sector molt privatitzat. És a dir, cal canviar
la tendència actual on hi hagi un percentatge
major de residències públiques gestionades
directament, envers el sector privat i amb un
model basat en l’atenció centrada en la persona (ACP) amb la finalitat de millorar en tots els
àmbits de la qualitat de vida i el benestar de
la persona, partint del respecte ple a la seva
dignitat i drets, deus seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació.
Cal avançar cap aquest model per conduir la
transformació dels serveis residencials existents, conscients que el model actual, no ofereix
una adequada qualitat de vida a les persones
que allà i viuen. Cal doncs un model que posi en

L

el centre a les persones, vetllant pel respecte a
la dignitat, per la defensa dels drets individuals i especialment permetent que les persones
grans que requereixen cura per la situació de
dependència funcional puguin seguir vivint
segons les seves decisions i desitjos, és a dir,
puguin tenir control sobre la seva atenció i vida
quotidiana i que els familiars tinguin veu i participació en les decisions dels centres.
El nou model ha de garantir la seguretat,
la salut, el desenvolupament de l’autonomia
personal i la qualitat de vida de les persones
residents i facilitant la socialització, procurant
que els centres no es converteixin en una espècie d’hospitals. Ha d’estar protocol·litzada tant
l’actuació de serveis socials com sanitat, millorant els serveis d’inspecció i també protocols
contra el maltractament de la gent gran.
Per altre costat, cal personal suficient per
a l’atenció necessària dels residents, perquè
puguin viure amb qualitat i dignitat en una
residència i per això s’ha d’impulsar més
ocupació de qualitat, més formació i qualificació dels professionals i participació legal
dels treballadors i les treballadores en l’elaboració de les ràtios de personal i no poden
ser posades unilateralment per l’administració i les empreses del sector.
No pot tornar a passar una crisi com aquesta, en la que les persones grans siguin la diana
per una manca de coordinació i mala gestió.
Per això, és totalment necessari el control
públic, la transparència la rendició de comptes de la gestió, la millora les inspeccions i
millors ràtios de personal. Són els elements
indispensables si es vol instaurar un model de
cures de qualitat, centrada en la persona, tot
això ajudarà també a recuperar la confiança
en uns serveis, avui altament qüestionats.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

Mollet amb Cuba, en nom de la solidaritat i el
respecte a la lliure voluntat dels pobles, reclamem enèrgicament, un cop més, la fi del
bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels EUA. La nostra denúncia seguirà
ferma i invariable fins que no cessi completament aquesta política inhumana i il·legal.
El 3 de febrer de 1962, el president John
F. Kennedy va emetre la Proclama 3447,
que va decretar un “embargament” total
del comerç, econòmic i financer amb Cuba
a l'empara de la secció 620(a) de la Llei
d'Assistència Exterior. En aquesta data, se
li va conferir caràcter oficial a les accions
agressives i unilaterals aplicades contra
Cuba des del triomf revolucionari.
Des del 1959, tretze mandataris han ocupat la Casa Blanca. Amb certs matisos, ha
estat permanent l'aposta per provocar el
col·lapse econòmic i la insostenibilitat del
projecte revolucionari mitjançant l'aplicació estricta d'“el Bloqueo”. (...)
El bloqueig ha evolucionat per esdevenir
l'acte de guerra econòmica més complex,
perllongat i inhumà comès contra qualsevol nació. Els seus efectes han limitat les
possibilitats de desenvolupament econòmic, ja que estan dissenyats per impedir
les relacions comercials amb tercers països, obstaculitzar al màxim les operacions
bancari-financeres, frenar la inversió es-

trangera i tallar tota font d'ingressos.
És una política que viola el Dret Internacional, que cerca, mitjançant pressions, xantatges i penalitats, aïllar Cuba i castigar els que
estableixin qualsevol vincle econòmic, comercial i financer amb el país. “El Bloqueo”
no ha tingut mai cap indici de legitimitat, ni
justificació moral. Aquesta política de setge
econòmic concita un rebuig pràcticament
unànime i universal. (...)Des de l'any 2019,
les mesures de coerció econòmica arriben
a una agressivitat qualitativament superior.
S'apliquen mesures de guerra no convencional, impròpies de temps de pau.
Amb la COVID-19, el reforçament d'“el
Bloqueo” arriba a límits insospitats de crueltat, en obstaculitzar donacions solidàries,
intentar entorpir el desenvolupament de les
vacunes cubanes i limitar les possibilitats
d'accedir a medicaments bàsics. Durant la
pandèmia, i durant aquests 60 anys, “el Bloqueo” ha tingut un cost humà incalculable.
Les fortaleses del sistema cubà i la unitat
del poble han permès evitar el col·lapse econòmic i social que aquest persegueix, assolir
un desenvolupament humà destacat, segons
els índexs que reconeixen les Nacions Unides, garantir avenços indiscutibles a la justícia social i generar una transformació gradual de l'estructura econòmica i productiva
cercant un desenvolupament sostenible.
MOLLET AMB CUBA / MOLLET DEL VALLÈS

JOAN SALA VILA

Pensament lliure

Educador i promotor cultural

NIU D'ART AMB LA POESIA DE CASA I EL MÓN
iure la cultura del teu poble i
agermanar-la amb l’entorn enriqueix la convivència. El Niu
d’art, d’acord amb els seus estatuts estudia, treballa i promou la poesia a
casa i col·labora amb entitats culturals de
Catalunya. El seu concurs de poesia en la
modalitat de creativitat i rapsòdia ha interessat a poetes i rapsodes de València, de
l’Alguer i de catalans residents a diferents
indrets d’Espanya i de l’estranger. Però el
Niu d’art té una espina clavada. Troba en
falta la col·laboració de poetes i poetesses
de Parets. Per què? Una de les activitats organitzada per crear un ambient més agermanat de la població cultural és la del Concurs de Poesia Escolar amb la participació
de les Escoles Montserrat, ACESCO, La Sínia
i Torre Malla. S’ha de remarcar la qualitat
de les poesies dels nois i noies d’un horitzó

V

sommontornes.cat

prometedor.
La poesia és viva a Parets, com ho palesen els llibres de poesia escrits per poetes
i poetesses de la població. Sergi Mingote,
alcalde, en la presentació del llibre Noces
d’or poètiques, escrivia que el Niu d’art
“és una entitat consolidada, immersa en
una nova etapa per fer arribar la poesia
a tota la població de Parets i contribuir a
potenciar la llengua i la cultura catalana”.
L’any 1962 va iniciar-se la cursa per la poesia amb la celebració el 2012 de les noces
d’or. Niu d’art viu intensament la poesia i
espera que el 2022 es produeixi un veritable esclat cultural omplint el Teatre de Can
Rajoler i els locals on se celebrin activitats
del món de la poesia. S’ha d’assolir que Parets del Vallès sigui apòstol cultural de la
poesia al món. La qualitat hi és perquè hi
són els i les poetes.

sommartorelles.cat
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El TJUE anul·la les sancions
del model 720 per a declarar
béns a l’estranger
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) ha assenyalat que el model 720,
que obliga les persones a declarar béns i
drets situats a l’estranger, i el sistema de
sancions derivat d’aquest, són contraris
al Dret de la Unió.
Per a la justícia europea, Espanya imposa
sancions excessives als ciutadans que
incompleixin amb aquesta obligació o
cometin errors en les seves declaracions,
atemptant contra el principi de llibertat
de moviment de capitals.
La sentència qüestiona la legalitat de la
llei espanyola de tres punts.
1. En primer lloc, el Tribunal assenyala
que la normativa adoptada espanyola
produeix un efecte d’imprescriptibilitat,
la qual cosa vulnera la seguretat jurídica.
2. En segon lloc, el Tribunal estima que la
multa del 150% de l’impost calculat sobre les quantitats, acumulables a altres

multes de quantia ﬁxa que s’apliquen a
cada dada o conjunt de dades omeses,
incomplets, inexactes o falsos, és excessiu per “molt elevat” i li confereix un
caràcter “extremadament repressiu”, en
superar el total del valor dels béns a l’estranger, la qual cosa causa “un perjudici
desproporcionat a la lliure circulació de
capitals”.
3. En tercer lloc, el Tribunal critica el sistema de multes de quantia ﬁxa que ﬁxa
la llei espanyola. Aquest sistema, diu el
TJUE, imposa sancions “molt elevades”
per a incumplimentos de “meres obligacions declaratives”. Sobretot, assenyala,
quan s’acumula amb la multa proporcional del 150%.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

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

LA NOSTRA INDIFERÈNCIA
ELS CONDEMNA
A L’OBLIT

CONTRA LA FAM, ACTUA

938 706 249
33439

mansunides.org
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Prop de 750 participants al Duatló del Circuit

TVParets emet partits en directe

La 12a edició del Duatló Ciutat Granollers, que va tenir lloc
dissabte al Circuit de Barcelona-Catalunya, va comptar amb
prop de 750 participants, entre les curses sènior i infantil. Els
campions absoluts de la cursa vallesana van ser Sandra Gómez
(CET Distnace) i Aleix Sierra (CE Rayoteam).

L'Ajuntament de Parets ofereix en directe les
competicions federades i els esdeveniments
esportius del municipi a través de TVParets,
el nou canal audiovisual. Les càmeres estan
instal·lades al pavelló i al camp de futbol.

BÀSQUET | Leb Plata ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ TENEN UN MARGE DE 5 VICTÒRIES AMB ELS LLOCS DE LA FASE DE PERMANÈNCIA

Copa Catalunya

El Recanvis Gaudí Mollet suma el desè
triomf i mira cap al play off d'ascens

El 'Santger' deixa
escapar el triomf
contra el Granollers

jl.r.b.

IMANOL MARTÍNEZ,
AL 3X3 AMB ESPANYA

CB MOLLET - VALÈNCIA BC
Dissabte, 12 - 19 h Mollet

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet
ja té les deu victòries després del
triomf dimecres a la pista del Cartagena (59-65). A principis de la
temporada, els molletans s'havien
posat com a objectiu principal per
la permanència sumar un mínim
de deu victòries, que ja han assolit
quan encara falten deu jornades
per acabar la fase regular. Aquesta desitjada permanència encara
no és matemàtica, però l'equip
dirigit per Josep Maria Marsà respira tranquil amb un marge de
cinc triomfs amb el quart per la
cua, que marca la promoció per la
permanència.
El Mollet ha mostrat que és
més que un equip revelació després d'imposar-se en dos partits
en cinc dies. Dissabte va guanyar
contra l'Alginet (102-87), amb un
festival anotador de Marc Sesé,
amb 25 punts; i dimecres guanyava a la pista del Cartagena amb un
últim quart demolidor, 4 a 19 a
favor dels molletans. "L'objectiu
era evitar el descens directe i
amb deu victòries no sabem si
aquests triomfs ens faran evitar

Pierre-Charles reforça el joc interior
Jean Pierre-Charles és el nou fitxatge del Recanvis Gaudí Mollet per
reforçar el joc interior fins a final de temporada. El pivot, que és canadenc
amb passaport d'Haití, té 28 anys i una àmplia experiència, havent jugat les
dues últimes temporades a la lliga mexicana i anteriorment a la Leb Or. El
nou pivot, que també pot exercir d'ala, arriba per fer guanyar alçada al joc
molletà, amb els seus 2 metres i 3 centímetres. "Tenim un bon atac, però
crec que puc aportar coses, sobretot, defensives. Crec que Mollet és una
bona oportunitat per a mi", explica el nou jugador molletà, que admet que
lluitarà per quedar el més amunt possible amb el Mollet "perquè m'agrada
jugar els play offs". Jean Pierre-Charles no va poder jugar contra l'Alginet
per temes federatius però dimecres contra el Cartagena va jugar un total de
10 minuts amb cinc punts i tres rebots.
també la promoció de descens",
explicava Josep Maria Marsà, que
tot i la prudència, diu l'equip mira
cap amunt: "Som ambiciosos".
El Mollet ocupa el 6è lloc de

la Conferència Est i la promoció
d'ascens la juguen els equips classificats del segon al vuitè lloc. Tot
i que l'objectiu segueix sent evitar
les dues últimes posicions, que

Imanol Martínez ha estat convocat per
la selecció espanyola de bàsquet 3x3,
de la categoria sub-23. El jugador
del Recanvis Gaudí, de Leb Plata, va
debutar el passat cap de setmana amb
actuacions de mèrit per aconseguir un
triomf importantíssim contra l'Alginet,
rival directe per la permanència. La
federació espanyola ha cridat Martínez
per ser un dels membres de la plantilla
estatal, que hauran de disputar els
Jocs del Mediterrani, del 30 de juny al
3 de juliol a Oran, Argèlia. El jugador
de l'equip molletà compleix la seva
segona etapa a les files del CB Mollet.
Fa dues setmanes es va incorporar a
l'equip molletà, procedent de l'Andratx,
de la Lliga d'EBA. Anteriorment, havia
estat tres temporades amb el Mollet,
també a la Lliga d'EBA.

són el descens directe, i el tercer i
quart lloc per la cua, que jugarien
una promoció per la permanència
a la Leb Plata.
Dissabte, el Recanvis Gaudí Mollet podria sumar l'onzena victòria –en 17 partits– contra un rival
directe per la promoció d'ascens,
el València, que és 8è amb set victòries. jl.rodríguez b.

L'Escola Sant Gervasi masculí va
perdre el derbi vallesà contra el
Granollers, per 75 a 70, després
d'un últim quart dolent. L'equip
molletà ocupa el quart lloc per
la cua amb quatre victòries i 11
derrotes. El pròxim partit serà
diumenge (17.45 h) a la pista
del Círcol Badalona, segon amb
12 triomfs.

Segona Catalana

Segon triomf seguit
del CB Parets
El CB Parets va sumar el segon
triomf seguit després de guanyar contra el Vilanova (49-59)
i ara ocupa el 6è lloc, amb sis
victòries. Pel que fa al Mollet
B, va perdre contra El Masnou
(79-89) i és quart per la cua
amb quatre triomfs.

Primera Catalana femenina

Novena victòria del
'Santger' femení
El Sant Gervasi femení ocupa el
quart lloc amb nou triomfs per
la victòria contra el Sant Andreu
Natzaret (65-62). El pròxim
duel de les molletanes serà diumenge a casa (18.45 h) contra
el Lloret, que és últim amb dues
victòries.
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SUMA’T
AL NOSTRE
PROJECTE.
SUMA’T
AL PRIMER PARTIT
DE PARETS I DE
CATALUNYA
C. Prat de la Riba, 5
Parets del Vallès
pscparets2016@gmail.com

@PSCParets

PSC Parets del Vallès
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FUTBOL SALA | Divisió d'Honor L'EQUIP PARETÀ ES CLASSIFICA PER A LA QUARTA RONDA DE LA COPA

FUTBOL | Primera Catalana L'EQUIP PARETÀ ÉS AL CINQUÈ LLOC

El FS Parets arriba a l'equador Segona derrota seguida
a dos punts dels llocs d'ascens del CF Mollet, tercer
FSP

PALAMÓS - CF MOLLET UE
Diumenge, 13 – 12 h Palamós
MONTANYESA - CF PARETS
Diumenge, 13 – 12 h Barcelona

FS PARETS - SANT CUGAT
Dissabte, 12 - 20 h Parets

MOLLET / PARETS. Amb dues derPARETS. El FS Parets va tancar la
primera volta del campionat amb
una golejada contra un rival directe per l'ascens, el Vilamajor.
L'equip dirigit per José Manuel
Ibáñez va imposar-se contra els
vallesans, per 12 a 5, i es situa al
quart lloc, amb 28 punts, i a tan
sols dos de l'ascens, que ocupa al
segon lloc el Ciutat Mataró. Líder
és el Castellar en solitari amb 33
punts.
L'objectiu de l'equip paretà és
clarament la lluita per l'ascens
a la Tercera Divisió estatal. "Volem acabar la lliga en una de
les dues primeres posicions
i pujar a la Tercera Divisió",
explica el tècnic paretà, que assenyala que la primera volta va

CELEBRACIÓ L'equip paretà celebra el cinquè triomf seguit a la lliga
tenir trams irregulars, "però ara
portem una bona dinàmica positiva que ens ha tornat a situar en la part alta".
El Parets encadena cinc triomfs
seguits a la Divisió d'Honor Catalana i confia en el bon estat de
forma de la plantilla per sumar

Primera Catalana EL CAN CALET, SIS PARTITS SENSE PERDRE

El Mollet, a 1 punt del descens
UFS MOLLET - O. FLORESTA B
Dissabte, 12 – 18 h Mollet
BARRI CAN CALET - MONTMELÓ
Dissabte, 12 – 19 h Sant Fost

MOLLET / SANT FOST. La Unió FS
Mollet ha baixat fins al cinquè
lloc per la cua després d'encadenar dues derrotes i se situa a tan

sols un punt dels llocs de descens.
L'equip molletà necessitarà reaccionar contra l'Olímpic La Floresta B, penúltim amb sis punts.
Pel que fa al Barri Can Calet,
suma sis partits sense perdre –4
victòries i 2 empats– i ha ascendit
fins al 7è lloc amb 17 punts, amb
un marge de quatre amb el descens. El pròxim partit serà contra
el Montmeló, 6è amb 20 punts.

una sisena victòria en la primera
jornada de la segona volta, contra
el Sant Cugat –9è amb 17 punts–.
Al partit de la primera volta, els
paretans van guanyar els del Vallès Occidental per 3 a 8.

A la quarta ronda de la Copa
El bon moment del FS Parets a la
lliga també es veu a la Copa Catalunya. La setmana passada van
passar a la quarta ronda després
de guanyar a la pista de la Vall
de Tenes, per 1 a 4. L'equip paretà
disputarà el 27 de febrer la quarta
ronda contra el Cerdanyola, equip
de dues categories superiors –de
la Segona Divisió B–. "És un premi per a la plantilla. Gaudirem
molt d'aquesta eliminatòria,
a partit únic, davant la nostra
afició i contra un gran equip",
explica Ibáñez, que no descarta
donar la sorpresa, tot i la dificultat de la gesta per eliminar un
conjunt que lluita per pujar a la
Segona Divisió. jl.rodríguez b.

rotes per la mínima el CF Mollet
UE s'ha despenjat del primer lloc
del grup 1. Els de David Parra
van perdre fa dues setmanes al
camp del Lloret (1-0) i el passat
diumenge contra un rival directe
per l'ascens, la Montanyesa (0-1).
Una dinàmica negativa que deixa
el Mollet al tercer lloc, amb 29
punts, tot i que està a un, del segon, que precisament és l'equip
barceloní, i quatre del primer
lloc, L'Escala, que encadena tres
partits sense perdre i ha guanyat
un coixí de punts. El pròxim partit
molletà serà contra el Palamós, 8è
amb 22 punts.
Pel que fa al CF Parets, ocupa el
cinquè lloc amb 24 punts, però té
un partit ajornat contra el Besca-

Preferent juvenil

EL CF PARETS ASPIRA
A LA LLIGA NACIONAL
El juvenil A del CF Parets ocupa el
primer lloc de la Territorial Preferent
de juvenil després de 16 jornades. Els
paretans són un clar aspirant a la Lliga
Nacional, que és la segona màxima
categoria estatal de juvenils. El Parets
suma 34 punts i la setmana passada
es va imposar contra un rival directe
per l'ascens, l'EC Granollers (0-1). En
aquesta lluita, també hi ha el juvenil A
del CF Mollet UE, que ocupa el tercer
lloc amb 30 punts i un partit menys.

nó, que el podria tornar a situar
entre els millors. Els de Parets
també encadenen dues derrotes i
diumenge visitaran la Montanyesa, amb l'objectiu de trencar la
bona ratxa dels barcelonins i escurçar la diferència amb un rival
directe.

HANDBOL | Primera Catalana EL CH PARETS ÉS LÍDER

Tres partits en vuit dies
SANT ESTEVE B - CH PARETS
Dissabte, 12 - 21 h SE Sesrovires

PARETS. El CH Parets disputarà
tres partits en tan sols vuit dies
perquè el pròxim dimarts haurà
de jugar el partit ajornat contra
l'Espanyol B a casa (21.30 h).
Abans, aquest dissabte, visitarà la
pista del Sant Esteve Sesrovires B

–6è amb 10 punts– i el dissabte 19
de febrer rebrà el cuer de l'agrupació, el Cerdanyola.
L'equip dirigit per Josep Manel
Herrero lidera en solitari el grup
A, amb nou victòries i només ha
cedit un empat. És el primer classificat amb 19 punts, i té un de
marge del segon, el Sant Llorenç.
Això sí, els paretans tenen dos
partits pendents.
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POLIESPORTIU L'AJUNTAMENT POSA EN MARXA UNA NOVA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA A L'AIRE LLIURE

FUTBOL | Segona Catalana ENCADENA 4 PARTITS SENSE PERDRE
UD MOllETENSE

El parc de Ca l'Estrada estrena
una zona de cal·listènia
jl.r.b.

MOLLET. El parc de Ca l'Estrada té
un nou espai amb una zona de cal·
listènia, que ocupa un terreny de
150 metres quadrats. Dimarts es
va posar en marxa aquesta nova
instal·lació esportiva, que està a
l'aire lliure i ha comptat amb un
pressupost d'uns 20.000 euros.
L’espai és una conjunció d’ele·
ments d'estil lliure i gimnàstica
esportiva on es pot trobar una
doble barra de dominades, una
barra paral·lela baixa per a inici·
ats i una doble paral·lela alta de
competició. A més, hi ha una àrea
de triple push up (barres baixes
i mitges d'empenta) i una barra
de pole dance, que ajuda a la in·
tegració d'aquest esport als parcs
de cal·listènia. L'espai es va inau·
gurar dimarts i va comptar amb
una demostració de tres membres
del Team BZN, de Mollet, que està
format per una vintena de perso·
nes que fan cal·listènia. "Estem
enamorats d'aquest parc, perquè té una zona d'estill liure
que va molt bé amb unes barres que són més flexibles", asse·
nyalava Jordi Nadal, membre del

CELEBRACIÓ L'equip molletà celebra un triomf al vestidor

La Molletense escala fins
al cinquè lloc de la lliga
DEMOSTRACIÓ Un dels membres del Tean BZN de Mollet, al parc
Team BZN
El projecte va sorgir d'una pro·
posta del grup municipal de Ciu·
tadans i que el govern local va
acceptar d'incloure als pressupos·
tos. L’alcalde Mollet i regidor d’Es·
ports, Josep Monràs, assenyalava
que “la pràctica esportiva genera múltiples beneficis i per això
el nostre concepte de ciutat és

BILLAR L'ENDROIT 2 QUEDA SEGON CLASSIFICAT DE PRIMERA

que es pugui fer activitat física
també a l’aire lliure i aquest
Ajuntament és capdavanter en
aquests espais com aquest del
Parc de Ca l’Estrada”.
L'espai de cal·listènia preveu
ampliar el parc, acabat d'estrenar,
amb una ampliació en una segona
fase, que podria tirar endavant
més endavant. jl.rodríguez b.

HOQUEI | Segona Catalana
g.c.

El Mollet masculí
denuncia una
alineació indeguda
del CH Castellar

CAMPIONS L'equip molletà del The Pool Riders

Sisena victòria del The Pool
Riders a la lliga d'Amoba
MOLLET. The Pool Riders ha gua·
nyat per sisena vegada la Prime·
ra Divisió de la lliga d'Amoba.
L'equip molletà es va imposar en
la final contra L'Endroit 2, per 10
a 7. Tot i que el premi a millor ju·
gador va ser per a Jorge Martín, de
L'Endroit 2, que va guanyar con·
tra l'altre favorit, Rubén Díaz, del
The Poll Riders que suma un tri·
plet de guardons. La seu de la final
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va ser el The Pool, que va reunir
105 jugadors dels 9 locals que for·
men part la lliga d'Amoba.

Pool Mir B, campió de Segona
A la Segona Divisió, l'equip gua·
nyador va ser el Pool Mir B, que
va guanyar contra L'Endroit 4, per
10 a 7. El millor jugador de Segona
va ser Essadik Arkied, de l’equip
campió.

MOLLET. El sènior masculí del Mo·
llet HC ha denunciat una possible
alineació indeguda del CH Caste·
llar del Vallès "perquè van fer
servir en un partit ajornat, alguns dels fitxatges del mercat
d'hivern i no es pot fer", informa
el club molletà. El Mollet va per·
dre el duel, el passat 21 de gener,
per 3 a 7.
El club està a l'espera de la de·
cisió que comuniqui la Federació
Catalana de Patinatge. Ara per
ara, el sènior masculí ja ha acabat
la primera fase al tercer lloc amb
20 punts, classificat per a la fase
d'ascens. Els punts que ara arros·
sega per la segona fase són qua·
tre, però si l'ens federatiu li dona
la raó pel cas Castellar, el Mollet
podria passar amb set.
El sènior masculí no començarà
la segona fase fins el cap de setma·
na del 26 i 27 de febrer. jl.r.b.

EF BARBERÀ - MOLLETENSE
Dissabte, 12 - 19.30h Barberà

MOLLET. La UE Molletense encade·
na un segon triomf amb la victòria
contra el San Juan de Montcada,
per 4 a 3, i escala fins a la cinque·
na posició, del grup 5 de la Segona
Catalana, amb 28 punts. L'equip
dirigit per Toni Filgaira va iniciar
dissabte la segona volta amb un
triomf ajustat, que li serveix per
mantenir el pols per l'ascens. El
primer classificat és l'Europa B,

amb 42 punts, seguit del Premià
(35 punts), Turó de la Peira (32)
i Masnou (32).
Contra els montcadencs, la Mo·
lletense va anar perdent 1 a 3,
però al tram final va marcar qua·
tre gols per signar un partit de
bogeria. Un dels golejadors va ser
Juan Carlos Carrillo, que en els úl·
tims dos partits ha marcat quatre
gols i és el tercer màxim golejador
amb 12 gols.
La Molletense buscarà el tercer
triomf seguit el cap de setmana al
camp de l'Escola de Futbol Bar·
berà Andalusia, que ve de perdre
contra el Lloreda (2·1) i ocupa el
10è lloc amb 17 punts.

Tercera Catalana OCUPA LA VUITENA POSICIÓ AMB 31 PUNTS
UD lOUrDES

La Lourdes reforça la porteria
La UD Lourdes ha reforçat la demarcació de porter amb el fitxatge de Luis
Santana, que afrontarà una segona etapa a les files de l'equip molletà. "Ja va
estar amb nosaltres quan l'equip estava a la Tercera Catalana, ens ajudarà
moltíssim per la seva experiència i qualitat", explica el president de la UD
Lourdes, Fernando Diago, que comenta que l'equip s'havia quedat amb
només un porter quan va marxar David Ramírez. "Va ser un problema perquè
només teníem Pedro Muñoz, i va estar unes dues setmanes sense poder
jugar i nosaltres sense porter", diu Diago. La Lourdes ocupa el 8è lloc amb 31
punts i diumenge rebrà el Santa Agnès (12 h).
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CULTURA

Actes previs al Dia d'Andalusia

Logo dels 30 anys dels Castellers de Mollet

El Centro Cultural Andaluz de Mollet organitza aquest
divendres (19.30 h) al Mercat Vell la presentació
del cartell de les Jornades del Dia d'Andalusia de
Catalunya, amb les actuacions de Triana i Arte i
Compás, de l'entitat local, i del grup AflamencArte.

El 30è aniversari dels Castellers de Mollet ja té un logo
commemoratiu –des que dilluns ho escollís el jurat–, però que
no es farà públic fins aquest dissabte. El Centre Cultural La
Marineta acollirà aquest dissabte a les 18 h la presentació de
tots els logos que s'han presentat, així com del guanyador.

ARTS ESCÈNIQUES LA COMPANYIA MOLLETANA ESTRENARÀ AQUEST CAP DE SETMANA LA VERSIÓ EN CASTELLÀ DE LA 4a INSTAL·LACIÓ

Galiot Teatre porta el Giravolta
Titelles a la fira europea de Gijón
galiot teatre

JORDI MONSERDÀ Davant de la seva quarta instal·lació titellaire, el Giravolta Titelles, en una actuació a Sentmenat
MOLLET. La Feria Europea de artes
escénicas para niños y niñas (FETÉN) de Gijón tornarà a comptar
un any més amb la participació de
la companyia molletana Galiot Teatre. Es tracta d'una de les fires més
rellevants del sector a l'Estat i serà
el lloc on en Jordi Monserdà estrenarà la versió en castellà de la seva
darrera instal·lació titellaire, el Giravolta Titelles, que ja s'ha programat una trentena de vegades en català, destacant-ne la Fira de Titelles
de Lleida, la Mercè Arts de Carrer o
l'actuació nadalenca a Andorra.
El FETÉN –que ja ha vist en acció
les altres tres instal·lacions de Ga-

liot en passades edicions– arrenca
aquest diumenge, s'allargarà fins
al divendres 18 de febrer i el muntatge molletà estarà disponible
des del diumenge fins al dimarts.
Amb tot, Monserdà s'hi quedarà
un dia més com a programador per
detectar algunes companyies que
podrien participar en pròximes
edicions de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet (MITMO),
una mostra que, de fet, enguany
celebrarà el seu 15è aniversari.
Posteriorment també portarà el
Giravolta a Alacant abans de tornar a Catalunya.
Si bé és cert que a la fira d'Astúri-

es hi poden assistir tant les escoles
com el públic en general, es tracta
d'un esdeveniment especialment
adreçat als principals programadors internacionals –n'hi haurà
més de 600–, que hi assistiran per
visualitzar les estrenes de les companyies punteres de teatre d'arreu
de l'Estat.

Un carrusel amb teatrets
El Giravolta Titelles va sorgir arran
de la pandèmia. Tancat al taller, amb
la cultura forçadament paralitzada i
el confinament decretat, Monserdà
va pensar a ampliar el patrimoni
d'instal·lacions de Galiot Teatre.

La primera de les seves instal·lacions, Cal Titella, ha voltat per diversos països d'Europa i va superar les
300 funcions. "Era la novetat, una
proposta única", recorda Monserdà, qui explica que la seva creació hi
aportava un valor afegit. Tant amb
Cal Titella com amb la resta d'installacions, Galiot ha decidit tirat a terra
la quarta paret enviant un missatge
ferm al públic: "Sigueu vosaltres
els protagonistes i conegueu els
titelles des de l'interior".
Després de Cal Titella va arribar
la Carpa Món Titella, posteriorment
l'Espai Munta Titella i per últim el
Giravolta Titella. Aquesta darrera
instal·lació –la que estrena en castellà a Gijón aquest cap de setmana– és
un gran carrusel que en comptes de
portar-hi cavallets hi té construïts
diversos teatrets. Els participants
seran els encarregats de fer funcionar cadascun dels teatrets autòmats
amb estris de cuina i de fusteria antiga. El públic serà, per tant, qui doni
vida als diferents contes clàssics representats, seguint les indicacions
que hi trobin.
Monserdà, qui admet que no
s'acaba d'entendre gaire amb tot
allò tecnològic, es congratula per
la bona rebuda que tenen les seves
instal·lacions entre la canalla i conclou assenyalant: "Estem aconseguint fer un viatge enrere cap a
l'artesania". sergio carrillo

Itàlia en Jazz! actua
a Mollet i Paco
Heredia, a Parets
MOLLET / PARETS. La música també
es cola a les programacions culturals del territori. Aquest divendres
a les 19 h el duo Itàlia en jazz! –format per Laura Milazzo i Aleix de
Gispert– actuarà al Lledoner (Mollet) amb un concert que ret homenatge a artistes que han marcat la
història de la música italiana com
Mina, Gina Paoli i Luigi Tenco, entre altres. Serà un concert original
i fresc que inclourà swing, balades
i bossa nova.
Per la seva banda, el paretà Paco
Heredia presenta un espectacle a
Can Rajoler (Parets) el diumenge
20 de febrer, que repassarà tots els
seus discos amb una escenificació
amb més d'una desena de músics,
per celebrar tota una trajectòria
d'èxits d'Heredia.

POPULAR

L'11a Fira del
joguet i còmic
antic, dissabte
MOLLET. Aquest dissabte arriba l'11a
Fira del joguet i còmic antic, organitzada per l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i que
torna a la capital del Baix Vallès dos
anys després de la darrera edició
d'aquest esdeveniment, frustrada
el 2021 per la pandèmia. L'esdeveniment tindrà lloc al mateix emplaçament i horari que és habitual: al
Mercat Vell, de 10 h a 20 h.
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CINEMA LA GUIONISTA PARETANA ESTÀ NOMINADA EN LA CATEGORIA DE MILLOR GUIÓ ADAPTAT PEL LLARGMETRATGE 'AMA'

Núria Dunjó, nominada als Goya
N.D.

PARETS. Darrerament les paretanes
vinculades al cinema estan donant
grans alegries al municipi. Si l'any
passat era l'Anna Moragriega qui
guanyava un Gaudí pel curtmetratge Ni oblit ni perdó –del qual n'era
directora de producció–, enguany
és una altra paretana qui opta a un
gran premi cinematogràfic. Es tracta de Núria Dunjó López i, en aquest
cas, està nominada –conjuntament
amb Júlia de Paz Solvas– als Goya
pel film Ama en la categoria de Millor Guió Adaptat. Només amb serhi, "ja és un premi", assegura la
paretana, qui assegura que és "bas-

tant complicat" que s'enduguin el
Goya –la gala dels quals és aquest
diumenge–, però afegeix que la nominació serà un "aval" per als seus
futurs projectes cinematogràfics.
Ama va ser el projecte final de
Dunjó a l'ESCAC, però el seu format era ben diferent de l'actual:
es tractava d'un curtmetratge
que, després de projectar-lo en
festivals i més festivals, van tenir
l'oportunitat de convertir-lo en
llargmetratge. La principal dificultat que hi va trobar al guió va
ser mantenir el temps del curt. "El
curt s'enfocava en un espai con-

NÚRIA DUNJÓ

cret d'un dia", explica Dunjó, qui
va aconseguir encabir tot el llargmetratge en un parell de dies.
La guionista destaca de la seva
pel·lícula que "el més important
és que posem al centre un personatge femení imperfecte".
Alhora, Ama vol "desmitificar la
maternitat" i serveix "per poder
dir a les nostres mares que no
passa res, que està bé quan es
cansen, que està bé quan parlen
malament alguna vegada, i per
treure aquesta càrrega sobre
les espatlles de la dona", diu la
Núria Dunjó.

TEATRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, EMPODERAMENT FEMENÍ, MASCULINITAT TÒXICA I HUMOR, A LES SALES BAIXVALLESANES

Cap de setmana farcit de teatre
ANTZOKI TEATTERI

SVETLANA LOPATO

BAIX VALLÈS. Els teatres de Mollet
i Parets restaran ben actius aquest
cap de setmana, amb propostes
ben diferents. L'Arts i Escena programa aquest dissabte a les 21 h a
Can Gomà l'obra de teatre Ovelles,
que reflexiona, en clau d'humor,
sobre la frustració d'una generació marcada per la crisi i de com fer
front a la decepció i a la permanent
necessitat de reinventar-se.
L'endemà diumenge a les 18 h,
la companyia barcelonina Antzoki
Teatteri tornarà a la Sala Fiveller,
aquesta vegada per representar
l'espectacle Clowns, una història
sobre la violència de gènere que ha
captivat el món. "Una dona, mare
de dues nenes, inicia un viatge
per fugir del seu assetjador. Un
drac, li diuen elles". Aquest és el
punt de partida de l'obra.
Per la seva banda, dissabte a les
22.30 h l'actriu, còmica i presentadora de televisió farà dissabte a les

IMATGE DE L'OBRA 'CLOWN'

OMAR TORRICO

22.30 h a Can Rajoler el xou d'humor Tiempo al tiempo, un monòleg
d'stand-up comedy on el riure és el
mitjà i l’objectiu.

físic i multidisciplinari d'Omar Torrico, veí de Santa Maria de Martorelles. Es tracta de la tesina dels seus
estudis a l'Institut del Teatre, que
posa al centre "com la masculinitat gestiona el dol". El protagonista és, segons defineix Torrico, "un
tio masculí per antonomàsia", un
guarda de seguretat del torn de nit,

'Una absència pesada'
A més de tot plegat, aquest divendres (20 h) es representarà Una
absència pesada, una peça de teatre

DUES OBRES
PER ALS MÉS PETITS
La Xarxa i Rialles programen aquest cap
de setmanes dues representacions teatrals adreçades a la canalla baixvallesana. Els primers porten aquest diumenge
(12 h) a Can Gomà (Mollet) l'obra Valentina Quàntica, a càrrec de la companyia
Anna Roca, en la qual la ciència, l'empoderament femení i l'emergència climàtica en són els grans eixos. I els segons
portaran també diumenge, però a les 18
h i a Can Rajoler (Parets), l'espectacle
Quan les nenes volen alt, dels montmelonins El Replà, que gira al voltant de tres
noies amb grans somnis per complir.

qui viu intervencions màgiques que
li trenquen la seva masculinitat.
Aquest solo està acompanyat per
David Flores al violí i ha comptat
amb la participació del paretà Aleix
García (escenògraf) i del montmeloní Arnau Benach (tècnic).

Naixements
06/02 Matei Acero Gallego
(Santa Perpètua)
04/02 Neizon Merino Herrero
(Mollet)
03/02 Rocío Morales Anez
(Santa Perpètua)
02/02 Dylan Jaimes Herrera
(la Llagosta)
01/02 Alan García Pires (Palau-solità i Plegamans)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària
Mollet amb el consentiment de la família

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
01/02 Francisco Cidoncha Pajuelo
03/02 José Manuel Gil Pérez
03/02 Dolores Vílchez Ubric
03/02 Pedro Pujol Company
05/02 Florencia C. López Serrano
05/02 Flor de María Montoya Zavaleta
PARETS DEL VALLÈS
03/02 Antonia Giner Rubio
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
06/02 Vicente Valldeoriola Pérez
MARTORELLES
03/02 Antonio Linares Espinosa
SANTA MARIA DE MARTORELLES
01/02 Neus Callado Martín
LA LLAGOSTA
04/02 Júlia Hernando Vicente
MONTMELÓ
05/02 Ángeles Molero Sujar
08/02 Ginés Requena Porcel
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
03/02 María Jesús Navarro Fernández

70 anys
94 anys
81 anys
90 anys
59 anys
96 anys
97 anys
73 anys
64 anys
66 anys
88 anys
67 anys
97 anys
50 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

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

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte
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ART EL JOVE S'ESTRENA A LA SEVA CIUTAT NATAL AMB UNA MOSTRA D'IL·LUSTRACIONS QUE BARREJA L'EROTISME AMB EL GORE

POPULAR

La Marineta inaugura 'Trazos de
Eroguro' del molletà Skip O'Neil

Les gitanes de
Parets, a l'Aplec de
Cultura Catalana

A.M.

MOLLET. El Centre Cultural la Marineta acull des del passat divendres l'exposició de l'il·lustrador
ciberpunk Skip O'Neil. Trazos de
Eroguro és el nom d'aquesta mostra amb la qual el jove molletà s'estrena a la seva ciutat natal, després
d'haver exposat en altres sales de
Barcelona.
"El meu estil està molt influenciat per l'eroguro, una corrent
japonesa que mescla els conceptes eròtic i gore, però d'una forma preciosista", explica l'autor
de l'exposició, el Víctor Fernández,
conegut com a Skip O'Neil.
La mostra la formen una trentena d'obres treballades digitalment
amb tauleta gràfica i una quinzena
més d'originals fetes amb tinta.
Un recull d'il·lustracions, elaborades des del 2016 i fins cinc dies
abans de la inauguració de l'exposició, en les quals els espais en
blanc gairebé no tenen cabuda: "A
vegades surten coses una mica
grotesques –poden sortir vís-

SKIP O'NEIL L'il·lustrador ciberpunk exposa des de divendres a la Marineta
ceres, coses sexuals o fins i tot
una mica escatològiques– , però
amb la plasticitat s'intenta que
quedin d'una forma agradable a
la vista", comenta el seu autor qui
per fer aquestes il·lustracions s'ha

inspirat en la cultura japonesa, en
la música punk i també en el seu
imaginari, molt influenciat pels
mangues que llegia de petit.
"Intento no tenir gaires embuts a l'hora de dibuixar. Inten-

PARETS. El Ball de Gitanes Parets re-

to que el meu món estigui en el
mateix univers" afirma.
Amb tot, el fet de ser el primer
cop que exposa a la seva ciutat
reconeix que li ha fet una mica de
vergonya: "Hi ha un tant per cent
de gent que em coneix i em fa
una mica més de vergonya exposar aquí. De fet abans d'exposar vaig trucar per avisar que
les imatges eren una mica explícites. Mentre que en altres llocs
on he exposat ni m'he preocupat per aquestes coses", admet el
molletà. L'exposició es pot veure al
Centre Cultural la Marineta fins al
pròxim 28 de febrer.

Concert de Leonor SS
Per altra banda, la Marineta també
acollirà uns dies abans de la clausura de la mostra, el concert de la
banda punk-rock Leonor SS, que
lidera com a cantant i guitarrista
el mateix autor de l'exposició, Skip
O'Neil. L'actuació està prevista pel
dia 25 de febrer a les 20 h. A.M.

presentarà a les Gitanes del Vallès al
34è Aplec Internacional de Cultura
Catalana, organitzat per Adifolk,
una associació que pretén potenciar
i dinamitzar la cultura popular de
Catalunya i també donar a conèixer
el folklore d’altres indrets del món
mitjançant intercanvis culturals.
L’Aplec té com a objectiu donar a
conèixer arreu d'Europa la cultura
popular catalana. Cada edició de
l’Aplec Internacional acull una àmplia diversitat de tots els àmbits de
la cultura popular. No és solament
una mostra de cada disciplina, sinó
que pretén barrejar tot el que poden
oferir els grups per convertir els actes en espectacles de carrer. La clau
de tot plegat és sumar elements tradicionals per a una dimensió de tradició viva, adaptada a la modernitat
i en constant evolució. Des de l'entitat han rebut la notícia amb "molta
il·lusió, ganes, responsabilitat i
felicitat"; i el regidor de Cultura,
Francesc de la Torre, assegura que
"Parets estarà molt ben representat en aquesta trobada".

TEATRE HA ESTAT UNA DE LES 11 SELECCIONADES PER REPRESENTAR 'TERRA BAIXA'

“EL MÓN NECESSITA UNA POLÍTICA HUMANA”
Una crítica a la política de l’estat per no respectar
el dret de la persona que segons la Constitució
és la que atorga autoritat.
L’autoritat és un servei al poble, no l’amo.

La molletana Blanca
Lasobras, a 'El Llop' de TV3
EL LLOP TV3

10€
KIT-BOOK SERVICIOS EDITORIALES, S.C.P.

Si no el trobeu a la vostra llibreria
el podeu demanar a: jsalavila@hotmail.es

BLANCA LASOBRAS La molletana en un dels càstings per entrar a formar part de la companyia
Propera edició:
“DEMOCRÀCIA, UN PROCÉS
HISTÒRIC DE LLIBERTAT”
Edicions Forment l’edita properament.

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

MOLLET. La jove actriu molletana Blanca Lasobras ha estat una de les onze escollides
al programa El Llop de TV3 per formar la
companyia que representarà Terra baixa.
Concretament encarnarà el paper de la Nuri.
Amb 14 anys va començar a fer teatre i ara,
cinc anys després, amb només 19 anys assoleix aquesta gran oportunitat televisiva. "No
m'ho crec. Estic en shock", deia la Blanca al

programa emès dimecres al vespre just després de saber que n'havia estat l'escollida.
La molletana destacava de si mateixa en
un dels programes d'El Llop la seva potència
a escena: "Crec que enganyo molt, perquè
sóc molt petita físicament, però quan arribo a l'escenari tinc moltíssima força. La
gent no s'ho espera i normalment tothom
em diu: 'No sé d'on treus tanta força!'".
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FOTOGRAFIA L'EXPOSICIÓ DE JORDI VILLACROSA I GLÒRIA BERBEL, QUE ÉS UN HOMENATGE A LA DONA, ES POT VISITAR A CAN RAJOLER FINS AL 21 DE FEBRER

'Jo, dona' arrenca els actes
del desè aniversari de l'AFP

S.C.

A CAN RAJOLER Els autors de la mostra, Jordi Villacrosa i Glòria Berbel, en la presentació de divendres passat
PARETS. L'Associació Fotogràfica
Parets celebra enguany el seu desè
aniversari i una de les primeres ac-

tivitats d'aquesta commemoració
és l'exposició Jo, dona, a càrrec de
Jordi Villacrosa (fotografies) i Glò-

ria Berbel (textos), i que l'entitat
va voler dedicar-la a la sòcia Txusa
Mulà, qui va morir recentment a

causa de la Covid.
Amb Jo, dona –que es podrà visitar fins al 21 de febrer–, el fotògraf
ha volgut homenatjar les dones,
però ho fa esperançat que tot plegat no es percebi amb una senzilla mirada, "sinó que provoqui
alguna cosa". "Espero que les
fotografies i els textos us interpel·lin", deia Villacrosa en la presentació de divendres passat.
Qui hi ha posat les paraules ha
estat Berbel, que va explicar-ne
la dificultat de la tasca. D'entrada, perquè va arrencar escrivint
textos quilomètrics, fins que va
advertir que, per a una exposició,
caldria resumir-ho a unes poques
línies. "Els escrits han de ser la
cirereta, aquell ingredient del
plat que li dona un gust determinat", deia.
Els textos poden semblar des de
tweets, fins a titulars periodístics,
diàlegs, sentències o versos, tot
per reflectir les obres del fotògraf.
El fet que Berbel no sabés quina
era la intenció de Villacrosa amb

TEATRE PERSONES DEL POBLE ESCENIFICARAN HISTÒRIES REALS DE PARETS EN UNA OBRA QUE S'ESTRENARÀ A LA FESTA D'ESTIU

Un projecte local de teatre
documental, amb Queralt Riera
S.C.

PARETS. El pròxim juliol, la festa
major d'estiu comptarà amb una
proposta innovadora que es va
presentar a principis de mes i que
arrencarà el seu procés el pròxim
1 de març. Es tracta de Veus de
Parets, un projecte de teatre documental encapçalat per la paretana
Queralt Riera, qui és dramaturga,
directora d’escena, mestra d’actors, productora i escriptora.
El batlle, Francesc Juzgado, assegurava en la presentació que "és

EL TEMPS
divendres 11

dissabte 12

diumenge 13

per

un honor tirar endavant aquest
projecte" i considerava "molt interessant" aquesta proposta que
va fer la dramaturga.
Per la seva banda, Queralt Riera
va assenyalar que és una iniciativa
que feia molt temps que volia engegar a casa, a Parets. Es volen crear
dos grups –un de joves i un altre
d'adults–, que faran les sessions de
creació els dijous a les 17 h i a les
18.30 h respectivament a partir de
l'1 de març –les inscripcions estan

QUERALT RIERA

Felip Comas

Matí amb nuvolositat variable, de tipus alt i mitjà. A
partir de mitja tarda, serà
més espessa i abundant,
amb possibilitat d’algun
ruixat feble a darrera hora
Continua la nuvolositat
molt abundat, i el dia serà
bastant gris i fred, sensació de fredor que es farà
notar més a migdia.
Els núvols seguiran sent
molt presents, amb l’esperança de que ja demà,
algun ruixat pugui caure
al nostre maltret territori.

disponibles fins al 23 de febrer a
Can Rajoler–. Els tallers són gratuïts i es faran a la Sala d’Exposicions.
L'objectiu del teatre documental és "agafar testimonis reals i
explicar les seves històries en
primera persona", va explicar Riera, qui també hi va afegir: "Una de
les funcions del teatre que s'ha
perdut és generar catarsi, que el
públic empatitzi amb el que està
passant i remoguin les seves
emocions. Això s'aconsegueix
molt fàcilment quan la persona
que està a l'escenari ho està explicant en primera persona". Per
tot plegat, el resultat final dependrà
de les persones que s'engresquin a
apuntar-s'hi i de les històries reals
al poble que en sorgeixin. s.c.

cada imatge hi afegia també, o un
punt de dificultat, o fins i tot un
nou marc de creativitat. De fet, tots
dos admetien que en alguns casos
la interpretació que Villacrosa feia
de la seva fotografia i la posteriorment feta i traslladada al text per
Berbel no coincidien, però això no
ha estat percebut pels artistes com
un problema ni de bon tros.

10 anys de fotografia paretana
El gener del 2012 es constituïa
l'Associació Fotogràfica Parets i 10
anys després el seu creixement ha
estat destacat, esdevenint un pol
d'atracció per a fotògrafs d'arreu
de la comarca i també de comarques limítrofes. "Quan una associació és dinàmica com la nostra, a qui li agrada la fotografia,
hi ve", deia el president de l'AFP,
Miquel Portell, qui també afegia
que un dels reptes és arribar al jovent: "Ens agradaria que veiessin què és l'altra fotografia. Està
molt bé la del mòbil, però n'hi ha
una altra". sergio carrillo

Escalfant motors per
al carnaval paretà
PARETS. Un any més, el Carnestoltes
omplirà els carrers i places de Parets de festa, gresca i disbauxa. Enguany, la celebració del Carnestoltes
tindrà lloc el diumenge 27 de febrer,
a partir de 10 h, amb l’inici de les inscripcions individuals de la rua al carrer de Monistrol. La cercavila sortirà
a les 11 h, després de l’arribada de
Sa Majestat el Rei Carnestoltes. A les
12.40 h es farà l’arribada al pavelló
i exhibició de comparses i a les 14 h
es farà el lliurament de premis del
concurs amb animació a càrrec de
Jordi Rius i comiat del Rei Carnestoltes. L’organització guardonarà les
disfresses més divertides, originals i
imaginatives, enguany amb una dotzena de premis.

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL
Y DECORATIVA
Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARQUET, TARIMAS…

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

16ºC

-

19 km/h SSW

5ºC

12ºC

-

18 km/h SSW

14ºC

8ºC

12ºC

-

10 km/h NNE

DIUMENGE, 6

16ºC

6ºC

13ºC

-

24 km/ W

DILLUNS, 7

18ºC

3ºC

14ºC

-

21 km/h SE

DIMARTS, 8

17ºC

4ºC

13ºC

-

21 km/h WSW

GONZALO
610 282 368

DIMECRES, 9

17ºC

5ºC

13ºC

-

19 km/h SW

pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

Màx.

Mín. * Temp.

DIJOUS, 3

21ºC

2ºC

DIVENDRES, 4

16ºC

DISSABTE, 5

MUEBLES DE COCINA
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)
Precios directos de fábrica.
Mano de obra garantizada
por dos años.
Presupuestos
sin compromiso.
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