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Carrer Berenguer III, 11 
Mollet del Vallès 

T. 699 70 16 23 - 93 570 16 23

CLÍNICA DENTAL MEDICINA ESTÈTICA
La teva clínica de confiança

BLACK FRIDAY
VILLACASTIN

ESPAI PROTEGIT de VIRUS, FONGS i BACTERIS
amb tecnologia de llum Ultraviolada UV-C
www.uvcdesinfeccio.com

Confidential C

Higiene dental 15€

Berenguer III, 11. Mollet 
del Vallès    699701623

Blanqueamiento
260€

Botox 260€

Solo válido para mensajes recibidos en 
Instagram y Whatsapp los días 27,28 y 29 de 

Noviembre.

Només vàlid per missatges rebuts 
per Instagram i WhatsApp els dies 

27, 28 I 29 DE NOVEMBRE

50%
 Higiene dental 15€

 Fotodepilació engonals 15€ 

 Fotodepilació axil·les 15€ 

 Neteja de cutis 17€ 

 Microdermoabrasió 
   pedra diamant 18€

25%
 Emblanquiment dental 

   clínica 260€

 Peeling vitamina C 45€

 Tractament acne 
   Spectrum Mask 26€

 Sessió LPG 26€

10%
 Botox 260€

 Farciment de llavis 225€

 Fèrula de descàrrega 180€

 Berrugues 72€

 Invisalign Full 3900€
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EN PORTADA

La pandèmia posa el fre a la 
solidaritat més enllà de la Covid
Molts dels actes que entitats i ONG duen a terme per recaptar fons s'han hagut de suspendre

Gairebé una trentena de parades han participat de la iniciativa

BAIX VALLÈS. Des que el passat 14 

de març es decretés l'estat d'alar-

ma, entitats i ONG del territori 

s'han vist obligades a modificar i 

fins i tot cancel·lar les seves acci-

ons solidàries, per tal de respectar 

les mesures sanitàries decretades 

pel Govern durant la pandèmia.

Un any incert i ple de canvis, 

que ha afectat de ple associaci-

ons com Globus pels Valents, una 

entitat sense ànim de lucre crea-

da fa dos anys a Montornès amb 

la finalitat de recaptar fons per a 

la investigació del càncer infantil 

i donar tots els beneficis a l'Hos-

pital Sant Joan de Déu: "Nosaltres 
ho notem molt. Fem una festa 
anual a la plaça del poble i du-
rant l’any no fèiem res més", 

explica la seva presidenta, Raquel 

Peña. I és que la crisi de la Covid 

els "va enxampar de ple" amb 

tot organitzat per celebrar la fes-

ta d'enguany, prevista pel segon 

dissabte del mes de maig: "Quan 
va passar això es va plantejar 
una segona data que era el 26 
de setembre, però va arribar el 
setembre i va començar la sego-
na onada i vam haver de tornar 
a cancel·lar", lamenta Peña.

La cancel·lació d'aquest acte 

multitudinari, l'únic que celebra-

ven, ha suposat que l'associació 

El Mercat Municipal de Mollet recull 
més de 2.700 euros pel Gran RecapteLa Covid va enxampar de

ple a Globus pels Valents. 
L'entitat que tenia prevista  

la festa el maig, ha deixat
de recaptar vora 8.000 euros

Enguany ha estat la primera edi-

ció que el Mercat Municipal de 

Mollet ha participat del Gran Re-

capte d'Aliments organitzat pel 

Banc d’Aliments. La cita, que va 

transcorre des del dilluns 16 de 

novembre al dissabte 21 de no-

vembre, "va ser ben rebuda per 
tots els clients del Mercat Muni-
cipal", segons l'Associació de Pa-

radistes del Mercat.

Entre gairebé la trentena de 

parades que van participar de 

la iniciativa solidària, el Mercat 

Municipal va aconseguir recap-

tar la quantitat de 2.718 €, que 

es convertiran en productes fres-

cos de cada parada participant. 

D'aquesta manera, el gran ventall 

d’aliments que ofereix el mercat 

de Mollet - carns, peixos, làctics, 

fruites, verdures, pa i pasta fres-

ca, entre altres - podran arribar a 

moltes llars de la ciutat. 

Solidaritat de proximitat
Els usuaris del Banc d’Aliments 

de Mollet, coordinats per les enti-

tats Càritas i Creu Roja que seran 

les encarregades de distribuir els 

vals de compra, podran adquirir 

els productes frescos i de qualitat 

a cada parada. 

Per a l'Associació de Paradistes, 

aquesta iniciativa, que es realitza 

a tot Catalunya, és una campanya 

solidària que a més dona suport al 

petit comerç local: "Un cop més 
la pandèmia ens ha fet apostar 
per tot allò local, i tot allò re-
captat a Mollet és per a ciuta-
dans de Mollet".  

gairebé no hagi recaptat res en-

guany. Amb tot, des de Globus 

pels Valents, no s'aturen: "Estem 
a punt de treure a la venda un 
producte de Nadal, perquè en-
cara que no sigui com en els 
darrers anys que hem donat 
uns 8.000 euros a l'Hospital, 
puguem fer una mínima apor-
tació", conclou Peña.

Adéu als actes al carrer
Una situació similar a la de Globus 

pels Valents és la que ha viscut Pa-

rets contra el càncer. L'associació 

ha hagut de suspendre uns dels 

actes més multitudinaris, el sopar 

benèfic. L'àpat previst seguint to-

tes les mesures de seguretat, s'ha-

via de celebrar els dies 20 i 21 de 

novembre, però la segona onada 

i les noves restriccions no els ho 

van permetre. "L'any passat van 
assistir al sopar 220 persones; 
on les col·locàvem enguany?", 

es pregunta la presidenta de l'en-

titat, Montserrat Montané. 

Però, no només ha estat aquest 

acte el que han hagut de cancel-

lar: "Gairebé tots els mesos te-
níem una activitat. És un any 
que estem de baixada i els in-
gressos costen d’incrementar 

a.mir

D'ESTRENA L'edició d'enguany del Gran Recapte ha estat la primera en la qual han participat els paradistes

Iniciativa particular

Parets contra el càncer va rebre fa unes 

setmanes una donació particular per 

seguir endavant amb la lluita contra 

el càncer. L'autora d'aquesta iniciativa 

benèfica, la paretana Sílvia López, va 

organitzar sessions fotogràfiques amb 

motius nadalencs i els diners recap-

tats, 324 euros, els va destinar a l'as-

sociació. Una trentena de famílies van 

participar d'aquesta proposta.

UNA PARETANA DONA 
324 EUROS A PARETS 
CONTRA EL CÀNCER 

Continua a la pàgina 4
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EN PORTADA

arxiu

AL CARRER  Un moment de la festa de Globus pels Valents de l'any passat

a.mir

DAVANT LA SEU  Membres de la junta de Parets contra el càncer 

Ve de la pàgina 3

MOLLET. La solidaritat envers la 

crisi sanitària generada per la Co-

vid traspassa fronteres. L'entitat 

Mollet amb Cuba n'és un exemple. 

Les restriccions per la pandèmia 

no han impedit a l'entitat posar en 

marxa un nou projecte. Tot i haver 

d'anul·lar el sopar que organitzen 

habitualment a l'octubre, l'entitat 

ha aconseguit recaptar 3.000 eu-

ros que destinarà a comprar mate-

rial sanitari per enviar-lo a Cuba. 

"Enguany com que no podíem 

celebrar el sopar vam dema-

nar a la gent que normalment 

hi participa la seva col·labora-

ció i hem aconseguit els diners 

que teníem pressupostats per 

al projecte", diu Joaquim Fuertes, 

membre de Mollet amb Cuba. 

L'entitat està en contacte amb 

MediCuba per enviar el material  

que ja està en un contenidor espe-

rant per embarcar. Arran d’això, la 

AMB ELS FONS RECAPTATS, L'ENTITAT MOLLETANA FARÀ ARRIBAR A CUBA MATERIAL SANITARI

Mollet amb Cuba se suma a la 
causa Covid amb 3.000 euros

mOLLET amB CuBa

SENSE SOPAR  L'any passat van participar a l'àpat 150 persones

BAIX VALLÈS. El pròxim dia 20 

de desembre la Marató de TV3 

emetrà una nova edició, enguany 

dedicada a la investigació per 

la Covid-19. Des dels municipis 

baixvallesans ja s'han començat a 

celebrar algunes activitats per re-

captar fons, com la Zumba Gegant 

de la Llagosta, que va tenir lloc el 

passat 29 de novembre i es va fer , 

a causa de les restriccions sanitàri-

es, en format online. 

El canvi de format no és l'única 

modificació que es preveu en les 

activitats solidàries de caire po-

pular per enguany. També ho és la 

xifra de propostes, la qual ha min-

vat respecte a edicions anteriors. 

Amb un total de 13 al Baix Vallès, 

el territori preveu col·laborar en  

aquesta causa, que com diu l'eslò-

gan de la Marató "toca a tothom".

Entre les activitats, algunes no-

vetats com el concert de Nadales 

que ha enregistrat l'Agrupació Es-

colar Anselm Clavé i que vendrà en 

format CD amb un preu simbòlic o 

l'eslàlom sobre terra solidari que 

organitza el Clàssic club Montor-

nès el pròxim dia 20, a les 9.30 h. La 

proposta se suma enguany a  l'acte 

de copilots solidaris que prepara 

habitualment l'entitat amb col·la-

boració amb La Marató. L'activitat 

que tampoc fallarà aquest 2020 és 

la de les voltes solidàries al Circuit 

de Catalunya, que tindrà lloc el dia 

20, a partir de les 10 h.  

Descens de les activitats 
populars per la Marató 
d'enguany al Baix Vallès

PER AQUESTA EDICIÓ, DEDICADA A LA COVID-19, AL BAIX VALLÈS HI HA PREVISTES 13 PROPOSTES 

resta de casals de Solidaritat amb 

Cuba d’Espanya han començat una 

campanya de recollida de fons per 

fer el mateix a gran escala. Amb 

tot, des de l'entitat esperen poder 

celebrar l'any que ve el sopar 13+1 

i la resta d'activitats que progra-

men durant tot l'any: "Tenim ga-

nes de poder fer vida ‘normal’. 

Ens falta aquest caliu d’estar en-

tre els nostres, al carrer amb la 

gent", conclou Fuertes.  anna mir 

al mateix ritme que ho fan els 

malalts". I és que tot i la pandèmia 

l'associació, amb més de 400 socis 

entre malalts i col·laboradors, no 

ha deixat de donar servei i fins i tot 

l'ha augmentat: "Durant el con-

finament la psicòloga i la nutri-

cionista atenien per telèfon i la 

fisioterapeuta feia exercicis on-

line. Ara, hem passat d'atendre 

presencialment amb cita prèvia 

dos dies a la setmana a quatre", 

explica Montané.

Per contra, jornades com la del 

Gran Recapte s'han repensat per 

poder complir les mesures de se-

guretat i seguir arribant a la po-

blació més vulnerable, la qual ha 

incrementat a conseqüència de 

la crisi de la Covid. Però tot i aug-

mentar els dies per fer un donatiu 

econòmic, en comptes d'alimen-

tari, i activar la possibilitat de fer-

lo online, la resposta no ha estat 

l'esperada: "La participació de 

la gent ha estat positiva, però 

preveiem que la recaptació serà 

inferior", indica el  coordinador a 

Mollet del Banc dels Aliments, Al-

fons Collado.  anna mir
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SOCIETAT
Ajuts al lloguer a menors de 35 anysMontmeló mesura la seva qualitat de l'aire

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va dur a terme a finals de 2019 una 

campanya de mesuraments a Montmeló, amb l’objectiu d’avaluar la qualitat de 

l’aire al municipi. Els nivells de diòxid de sofre, sulfur d’hidrogen, diòxid de nitrogen, 

monòxid de carboni, ozó troposfèric, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 

10 micres i benzè mesurats no van superar els valors de referència legislats.

Aquest dijous 3 de desembre l'Ajuntament de Mollet ha obert 

la convocatòria per atorgar subvencions per al pagament del 

lloguer d’habitatge adreçada a joves menors de 35 anys que 

estiguin empadronats a Mollet. El període per presentar les 

sol·licituds finalitzarà el proper 17 de desembre.

Mollet Impulsa ha abonat un 75% 
dels diners als creditors de la Vinyota
MOLLET. L'empresa municipal 

Mollet Impulsa, que gestiona el 

patrimoni municipal de sòl i habi-

tatge, ja ha pagat gairebé un 75% 

dels diners que ha d'abonar per 

les expropiacions dels terrenys 

del barri de la Vinyota. En con-

cret, segons fonts de l'Ajuntament, 

l'empresa municipal ha abonat  

8.369.806,25€ als creditors que 

es van acollir al conveni acordat 

dins el procés concursal que va 

patir l'empresa per fer front a la 

sentència del Tribunal Suprem. 

Les resolucions judicials, que des 

de l'Ajuntament de Mollet sempre 

s'han considerat "injustes" con-

demnaven el Consistori a pagar 

uns 22 milions d'euros als propi-

etaris que van ser expropiats, un 

import 10 vegades major de l’esti-

mació inicial del preu de l'expropi-

ació que es va fer el 1995. 

Finalment, i gràcies a un acord 

amb la major part dels propieta-

ris creditors, l'Ajuntament acon-

seguia reduir l'import amb una 

quitança del 37,5%, que situava el 

deute amb els expropiats en uns 

12 milions d'euros, que s'havien 

de pagar en 7 anys, més 2 milions 

més d'interessos, que es pagaran 

en els 7 anys següents. 

Segons la regidora d'Hisenda, 

Mireia Dionisio, l'empresa "està 

fent front als pagaments i a més 

amb un any avançat respecte el 

que estava previst en el conve-

ni", assegura.

Operació comptable
D'altra banda, l'Ajuntament farà 

un traspàs d'uns 475.000 euros a 

Mollet Impulsa perquè l'ens pugui 

tancar l'exercici en positiu. Segons 

Dionisio el traspàs respon a una 

qüestió "merament comptable". 

"Mollet Impulsa està molt bé a 

nivell de tresoreria", assegurava 

la regidora. 

Aquesta injecció a Mollet Im-

pulsa és la part més important de 

la modificació de crèdit de gaire-

bé 1,1 milions d'euros que el ple 

municipal de dilluns aprovava per 

reforçar partides ja existents al 

pressupost però que en la majoria 

de casos no han estat suficients a 

causa de la coronacrisi. En concret, 

les partides que se suplementaran 

seran, entre altres, la del servei 

de bus urbà per cobrir el dèficit 

provocat per la davallada d'usua-

ris patida enguany; per a beques, 

i per a una altra empresa munici-

pal, Mercamollet, amb què es vol 

reforçar la campanya de Nadal i 

afrontar les despeses extres que la 

Covid ha generat en el mercat dels 

dimarts.

El punt s'aprovava al ple amb les 

abstencions dels grups municipals 

d'Ara Mollet ERC MES i Mollet en 

Comú, que mostraven la seva pre-

ocupació pels diners aportats a 

Mollet Impulsa, i que, segons totes 

dues formacions, aniran en detri-

ment d'actuacions que es deixaran 

de fer a la ciutat.   laura ortiz

ARQUES MUNICIPALS  DES DEL 2015 S'HAN PAGAT 8,4 MILIONS D'EUROS PER LES INDEMNITZACIONS ALS PROPIETARIS EXPROPIATS

LA FUNDACIÓ ESPAVILA 
VOL PREMIAR EL TEU ESFORÇ

QUÈ FAS PER LA TEVA MILLORA?

QUÈ FAS PER AJUDAR A MILLORAR ELS ALTRES?

Presenta la teva proposta fins al 15 de març de 2021

Bases a: www.espavila.cat

arxiu

PROTECCIÓ L'expropiació de la Vinyota va servir per construir pisos públics 

FINANÇAMENT LOCAL

La Diputació signa 

crèdits per 4 milions 

amb el Baix Vallès

La comissió de Territori del Par-

lament va aprovar la setmana 

passada una proposta de resolu-

ció del PSC per instar el Govern a 

recuperar les freqüències del ser-

vei ferroviari entre l'Hospitalet 

de Llobregat i Granollers-Cano-

velles suprimides fa uns mesos. 

Concretament, l'objectiu és re-

cuperar els sis trens diaris –tres 

per sentit– a la línia R3 anul·lats 

el 14 de setembre coincidint amb 

la tornada a l'escola i a la univer-

sitat i un dia abans de l'aplicació 

de la Zona de Baixes Emissions 

de Barcelona (ZBE). 

INFRAESTRUCTURES

El Parlament demana 

recuperar els trens 

eliminats a la R3

La Diputació de Barcelona i BBVA 

han signat crèdits amb els ajun-

taments de Mollet (2.561.000,00 

€), Montornès (826.300,00 €) i 

la Llagosta (600.000,00 €), dels 

quals la corporació en subvencio-

na una part. El Programa de Crè-

dit Local  permet als ajuntaments reduir els costos financers dels 
préstecs destinats a noves inver-

sions. Així, poden acollir-se a ope-

racions de préstecs a llarg termi-

ni, a actuacions relacionades amb 

millores a la tresoreria i a línies 

de préstecs pont per a inversions finançades amb subvencions.
n Segons les últimes dades publi-
cades en el Portal de Transparència 
de l'Ajuntament de Mollet, el 2018, el 
patrimoni de Mollet Impulsa estava 
integrat per una desena de finques 
i terrenys, dels quals, els més grans 
en superfície eren una finca de 9.000 
metres quadrats al Calderí i una altra 
d'uns 4.500 al carrer de la Indústria. 
Des que es va signar el conveni amb els 
creditors, Mollet Impulsa ha venut cinc 
propietats si es compara amb el patri-
moni publicat corresponent al 2015. En 
concret són tres finques al polígon de 
La Farinera, una de les quals es va ven-
dre a FIATC per uns 3 milions d'euros 
per a la construcció d'una residència 
de gent gran, i dues finques més a la 
Vinyota, per a la construcció de pisos 
de protecció.

L'EMPRESA PÚBLICA ES 
VA VENDRE CINC SOLARS 
ENTRE 2015 I 2018
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Els treballadors de la neteja de 
les escoles de Mollet, en vaga

Engeguen les obres per millorar 

l'accés no motoritzat a Can Magarola

MOLLET.  Els treballadors i les tre-
balladores de neteja dels equi-
paments municipals de Mollet, 
entre elles les escoles, van iniciar 
dilluns una vaga indefinida per 
protestar contra la situació labo-
ral "inaguantable" que estaria 
patint la plantilla des del passat 
mes d'abril, quan l'empresa Ram-
con es va fer càrrec del contracte 
de la neteja.

 Entre els motius principals per 
anar a la vaga hi hauria la manca 
d'EPI's i la proposta de vacances: 
"A principis d'octubre vam pre-

sentar una proposta de vacan-

ces. Però l'empresa sempre ens 

ha volgut donar les vacances 

fora del nostre contracte labo-

SERVEIS LA PLANTILLA DENUNCIA PATIR UNA SITUACIÓ "INAGUANTABLE" DES QUE RAMCON ES VA FER CÀRREC DEL CONTRACTE

MOBILITAT S'URBANITZARAN VORERES I ES PERLLONGARÀ EL CARRIL BICI EXISTENT

MOLLET. Aquest dimecres van co-
mençar les obres de les voreres 
del carrer Sertüner i l’enllumenat 
a l’accés del polígon de Can Maga-
rola de Mollet, una actuació que 
comportarà la millora de la mobili-
tat dels vianants i de les bicicletes. 
L'actuació consistirà a urbanitzar 
les dues voreres als costats del ca-
rrer, amb nous guals de vianants 
accessibles, i a crear un nou pas de 
vianants, vora la Riera Seca. Així 
mateix, es prolongarà el carril bici, existent actualment �ins a la roton-da de l’edi�ici de la Merck. El cost 
total dels treballs és de 62.672,51 € 
i el termini d’execució de les obres 
es preveu en dos mesos i mig. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Sant Fost activa un 
procés participatiu 
sobre civisme

SANT FOST. L'Ajuntament, a través 
de la regidoria de Participació de 
Ciutadana, posava en marxa a par-
tir d'aquest dimarts i fins al 15 de 
desembre un nou procés parti-
cipatiu amb l’objectiu de recollir 
noves idees que es puguin inclou-
re en les ordenances de Civisme i 
Convivència, Benestar Animal i 
Regulació de l’Ús de la Pirotècnia. 
En el procés hi podran participar 
totes les persones majors de 16 
anys que visquin i estiguin empa-
dronades a Sant Fost. Les propos-
tes s’hauran d’enviar a través del 
portal participa.santfost.cat, una 
nova plataforma impulsada per 
l’Ajuntament.  

j.a.

DILLUNS Una cinquantena de persones es va concentrar davant l'Ajuntament

j.a.

CARTELLS ANUNCIADORS Els treballs duraran uns dos mesos i mig

ral, al juliol", expliquen des del 
Comitè. La plantilla també ha de-
nunciat  que estarien patint "pres-

sions" per exercir el dret a la vaga.
Des de l’Ajuntament emetien un 

comunicat anunciant que "es vetlla-

rà pel compliment de les mesures 

de prevenció i protecció sanitàri-

es i dels serveis mínims decretats 

per la Generalitat - el 85% per la 

neteja d'equipaments oberts i el 

50% per la resta", i subratllaven 
que "és un conflicte laboral entre 

l’empresa i els treballadors" i els 

citaven a reunir-se. 

Reunió amb l'empresa
La trobada entre el comitè i l'em-
presa va tenir lloc aquest dijous a 
la tarda. Després de la reunió des 
del comitè apuntaven: "El tracte 

d'avui ha estat més amable i con-

ciliador i l'empresa ha cedit uns 

quants dies de vacances. Ara vo-

lem consensuar-ho amb les com-

panyes, però el més probable és 

que es desencalli i arribem amb 

un acord". 
Des del comitè preveuen comuni-

car a l'empresa la decisió de la plan-
tilla aquest divendres. 

Dissabte, 5 de desembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 6 de desembre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

A les 22.15h.: Poetes Grans

Dilluns, 7 de desembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimecres, 9 de desembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

A les 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

Dijous, 10 de desembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian 

Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h, 

22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, i 13h i al web 

www.vallesvisio.cat 

MOLLET DEL VALLÈS

24/11 Jose Lozano Pavon 80 anys

28/11 Remedios Torres Perona 95 anys

28/11 Núria Butjosa Montpart 59 anys

29/11 Josefa Jiménez Barranco 88 anys

PARETS DEL VALLÈS

24/11 Juan Jordà Soley 88 anys

25/11 Fulgencio Muste Navas 88 anys

SANT FOST 

26/11 Teresa Ramos García 81 anys

28/11 Juan Garrido Vera 70 anys

MARTORELLES

29/11 Agustín Zamorano Fuentes 86 anys

LA LLAGOSTA

29/11 María Florencia Cano Cuenda 70 anys

 

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions



dv, 4 desembre 2020 9

La CUP Mollet denúncia afectacions a 
habitatges per les obres a Can Fàbregas
MOLLET. La CUP Mollet ha alertat 

de les molèsties i afectacions que 

les obres de construcció de la pro-

moció d’habitatges a l’antic solar 

de Can Fàbregas estarien provo-

cant als habitatges dels carrers 

perimetrals. L’assemblea cupai-

re ha explicat que des de fa unes 

setmanes, “les molèsties pels 
treballs de moviments de ter-
res i preparació de la construc-
ció s’han fet notar molt entre el 
veïnatge proper, tant pel soroll 
com per les fortes vibracions 
que provoquen”.

En aquest sentit, Marc Compte, 

portaveu de la CUP Mollet, ha as-

senyalat que “les molèsties gene-
rades han esdevingut autèntica 
por en alguns casos, quan s’ha 
vist com en alguns moments 
del dia els edificis propers tre-
molaven inesperadament per 
les vibracions de manera molt 
intensa”.

Compte, també indica que “ar-
ran d’aquestes vibracions han 

començat a aparèixer esquer-
des a les parets d’algunes de les 
cases del carrer Berenguer III, 
el que ha generat una preocupa-
ció totalment justificada entre 
el veïnatge”.

Per tot plegat, la CUP Mollet ha 

reclamat a l’Ajuntament que “con-

tacti amb les persones afecta-
des i faci un seguiment acurat 
de les afectacions provocades, 
informi adequadament al ve-
ïnatge dels seus drets davant 
d’aquesta situació i requereixi a 
l’empresa responsable a fer-se 
càrrec de les reparacions als ha-

bitatges que es puguin derivar i 
a col·locar sensors de moviment 
o a aturar temporalment els tre-
balls si s’escau”.

No consten queixes
Des de l'Ajuntament, la primera 

tinent d'alcaldia, Mireia Dionisio, 

afirma: "No tenim constància de 
queixes en les últimes setma-
nes" i assenyala: "És habitual que 
quan es fan obres grans es pugui 
ocasionar alguna molèstia, que 
sempre s'intenta minimitzar". 

Pel que fa a les esquerdes, Dio-

nisio, reitera no tenir-ne constàn-

cia i apunta: "No es tracta d'una 
obra pública. Entenc que les as-
seguradores privades s'haurien 
de posar en contacte i fer el que 
consideressin, segons l'ordena-
ment jurídic. Si tinguéssim algu-
na queixa, li faríem arribar a la 
constructora a títol informatiu, 
perquè procedissin amb el pro-
cediment que els pertoca", con-

clou l'edil molletana.  

HABITATGE LA FORMACIÓ MOLLETANA DEMANA AL GOVERN QUE ACTUI, MENTRE QUE L'AJUNTAMENT DIU NO HAVER REBUT QUEIXES

ELS TREBALLS  En aquest solar es preveu la construcció de nous habitatges

L.O.

La PAH reclama 

una solució pel 

desnonament d'una 

família amb 5 fills

MOLLET. Mig centenar de perso-

nes, convocades per la Plataforma 

d'Afectats per l'Habitatge (PAH) 

de Mollet Baix Vallès es van con-

centrar de nou dimecres, davant 

l'Ajuntament de Mollet, per dema-

nar el reallotjament d'una família 

molletana, amb cinc fills, un d'ells 

amb una discapacitat del 50%, que 

està a punt de ser desallotjada del 

domicili on resideix.

"El cas que denunciem avui no 
és nou, ja el vam fer públic el 30 
d’octubre, aconseguint suspen-
dre el desnonament un mes, el 
temps estimat per l’Ajuntament 
per a aconseguir una solució i 
que aquesta família es quedi al 
carrer", expliquen des de la PAH.

Segons la plataforma, el desno-

nament d'aquesta família està pre-

vist pel dia 9 de desembre i "si en 
els pròxims dies no apareix una 
solució, acabaran al carrer".

La plataforma assegura que en 

aquest cas la situació "ratlla el de-
nunciable, ja que a la Nadila se li 
ha negat durant 3 anys l’accés a 
la taula d’emergència".  
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Mestres de secundària denuncien 
que fan hores extres sense remunerar

Els Mossos tanquen la 
investigació sobre el 
vessament tòxic 
de Ditecsa al Besòs

MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. "Ens 

fan fer més hores sense remu-

nerar-les. No necessitem treba-

llar més hores, necessitem més 

mans". Aquesta és la demanda de 
Marga Romartínez, mestre de l'Ins-
titut Marta Mata i delegada sindical 
i membre de la Junta de Personal 
Docent no universitari del Mares-
me i el Vallès Oriental, formada 
per delegats de tots els sindicats 
amb representació, que dimecres 
es manifestava davant l'institut 
montornesenc per denunciar que 
diversos centres educatius de la 
comarca assignen fins a 3,5 hores 
extra més al professorat.

El col·lectiu explica que, segons 
un acord del Parlament aconseguit 
a l'abril, els mestres de secundària 
han de fer 24 hores de permanència 
setmanals al centre, 19 de les quals 
lectives i 5 més per a altres tasques. 
Amb tot, els sindicats asseguren 
que, en realitat aquest curs se n'han 
assignat fins a 27, fet que conside-
ren un "abús" per part de les direc-
cions de centres a l'hora de confec-
cionar els horaris del professorat.
"El que estan fent aquest i altres 

centres és afegir hores a les 24, 

que poden arribar a 28 o 30, tre-

MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. Els 
Mossos d'Esquadra han conclòs la 
investigació policial sobre l'incen-
di a la planta de Ditecsa de Mon-
tornès del Vallès, que va ocórrer fa 
gairebé un any. Ara, el cas es troba 
en mans de la Fiscalia de Medi Am-
bient que està estudiant quin serà 
el seu posicionament al respecte.

Segons ha informat la Fiscalia, els 
Mossos d'Esquadra han finalitzat 
recentment la investigació policial 
sobre l'incendi a la planta de reci-
clatge a Can Bosquerons, que va 
provocar un important vessament 
de productes tòxics al riu Besòs.

L'atestat presentat a la Fisca-
lia provincial de Medi Ambient de 

Barcelona compta, segons fonts de 
la Fiscalia, amb gairebé 6.000 folis 
que "s'estan estudiant amb dete-

niment pel fiscal delegat de Medi 

Ambient", apunten. Un cop finalitzi 
l'estudi de l'atestat, la Fiscalia pren-
drà un posicionament sobre el cas.

Un any d'investigació
Hores després de l'incendi, el fis-
cal coordinador de delictes con-
tra el medi ambient, urbanisme 
i patrimoni històric va obrir dili-
gències d’investigació per la con-
taminació ambiental generada 
per l'incendi. La Fiscalia responia 
així a la petició de col·lectius de 
protecció del medi ambient com 

EDUCACIÓ LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEL VALLÈS ORIENTAL I MARESME FEIA UNA PROTESTA A MONTORNÈS

MEDI AMBIENT LA FISCALIA ESTUDIA L'ATESTAT, AMB GAIREBÉ 6.000 FOLIS, PER PRENDRE UN POSICIONAMENT SOBRE EL CAS

MOLLET. Per 9è d’any consecutiu, 
l’Ajuntament, a través d’Emfo, fo-
menta la transmissió dels valors 
de l’emprenedoria a l’alumnat de 
les escoles de Mollet a través del 
programa Cultura mprenedora a 
l’escola (Cueme), impulsat per la 
Diputació. Enguany, degut al con-
text actual, hi han participat cinc 
escoles, una menys que en edicions 
anteriors, i els alumnes que l’any passat no van poder finalitzar el 
projecte. En concret, han participat 
7 cooperatives escolars del Sant 
Gervasi, el Montseny, l'Agrupació 
Escolar Anselm Clavé i Lestonnac.  
L’escola del Bosc s’unirà al projecte 
a partir del tercer trimestre.

En total, 359 alumnes participen 
en la creació de les cooperatives 
escolars d’aquesta edició tenint en 
compte que hi participa l’alumnat 
de la passada edició del Cueme que 
degut a la pandèmia torna a parti-
cipar en el projecte.  

Més de 350 alumnes 
creen cooperatives 
escolars dins el 
projecte Cueme

Alumnes de Batxillerat de Mollet de-

fensen el retorn a les aules al 100% 

per a tot l'ensenyament postobligatori. 

Els estudiants reivindiquen un hora-

ri d'estudi presencial que els asseguri 

l'èxit acadèmic i reclamen el suport de 

l'administració, després de la retallada 

de la presencialitat a les aules que ha 

patit aquesta etapa educativa. A través 

d'un comunicat signat per alumnes de 

l'educació postobligatòria de Mollet, els 

estudiants  recorden: "L’administració 
afirma que els centres educatius són 
espais segurs i que l’índex de contagi 
és baix, per tant no hi ha excusa per 
romandre en un sistema híbrid".

ELS BATXILLERS VOLEN 
TORNAR A LES AULES

ballant 4 o 6 hores més", denun-
cia Romartínez, delegada sindical 
de CCOO. Romartínez assegura que 
aquestes hores no són remunera-
des. "S'estan vulnerant els drets 

laborals del professorat, però a 

més s'estan traient llocs de tre-

ball. En comptes de fer-nos tre-

ballar més hores, el que hauria 

de fer el Departament d'Educació 

és contractar més professorat".
Romartínez apunta que aques-

tes hores de més són una acti-
vitat afegida que és forçada per 
les direccions i que es destinen 
a cobrir guàrdies per substituir 
companys en situació de baixa o 
per cobrir grups desdoblats, una 
situació agreujada per la pandè-
mia. "La pandèmia els ha servit 

com a excusa, el que ens temem 

es que sigui una situació que es 

cronifiqui", diu Romartínez.
Romartínez apunta que es trac-

ta d'una limitació horària que s'ha 
aconseguit que el Parlament aprovi 
després de les retallades que van 
acompanyar la crisi econòmica del 
2008. "Abans de la crisi les hores 

de permanència ja eren 24 hores, 

però amb les retallades en edu-

cació aquestes hores van passar 

a 28. Ara havíem aconseguit re-

cuperar les 24 hores setmanals", 
diu la delegada sindical. Amb tot, 
els delegats sindicals asseguren que 
aquest acord s'està incomplint però 
que entre el professorat hi ha por a 
represàlies. "El percentatge d'in-

terins a secundària és superior 

al 50% i aquests professionals 

no denuncien obertament la si-

tuació per por a perdre la feina", 
assegura Romartínez. De fet, a l'INS 
Marta Mata, segons la delegada sin-
dical, d'una plantilla d'una cinquan-
tena de mestres, només una desena 
són funcionaris.  laura ortiz

l.ortiz

AL MARTA MATA Delegats de diferents sindicats de mestres van protestar dimecres a les portes de l'instititut

Ecologistes en Acció i Mollet pel 
Futur que demanaven a l'òrgan 
judicial que actués d'ofici per "de-

terminar les responsabilitats i 

sancions pertinents pel delicte 

sobre el medi ambient i la salut 

de les persones atesos els indi-

cis evidents".
Aquests col·lectius considera-

ven que els efectes sobre la salut 
de les persones i sobre la biodi-
versitat del Besòs han estat molt 

greus i exigeixen a les administra-
cions competents que "avaluïn 

els efectes sobre la qualitat de 

l'aire i la conca del Besòs i pren-

guin les mesures necessàries 

per a recuperar el bon estat at-

mosfèric i de la qualitat del riu".
Durant gairebé un any, l'Àrea 

Central de Medi Ambient de Barce-
lona del cos de Mossos d'Esquadra 
hi ha estat treballant en el cas, que 
ara queda en mans de la Fiscalia. 

arxiu

L'INCENDI  El foc a Ditecsa va provocar el vessament al riu
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Mollet reclama a l'Estat i la Generalitat 

recursos per fer front a la coronacrisi
MOLLET. El ple ordinari d'aquest 

mes de novembre ha estat molt 

marcat per les mocions relaciona-

des amb la coronacrisi i les me-

sures a adoptar per fer front als 

seus efectes. Els grups municipals 

aprovaven gairebé per unanimitat 

un seguit de propostes la majoria 

de les quals es reduïen a una idea 

bàsica: la reclamació de més recur-

sos a l'Estat i la Generalitat per cre-

ar un escut social de protecció per 

als ciutadans, sobretot aquells més 

vulnerables i afectats per la crisi. 

La primera de les mocions 

aprovada per unanimitat va ser 

la presentada per PSC i Podem, 

amb aportacions d'Ara Mollet, de 

suport al teixit esportiu davant 

l'aturada obligada de l'activitat. La 

proposta demanava que l'esport 

sigui considerat un bé essencial i 

la creació d'un pla de xoc amb re-

cursos per al sector, que, segons 

la moció, hauria perdut més de 

1.000 milions d'euros. "Facilitar 

la pràctica esportiva és bàsic. Els 

ajuntaments han fet un gran es-

forç adaptant-se per fer possible 

l'activitat però calen recursos 

per als clubs i el món local", deia 

Xavier Buzón, de Podem. 

Escut social
Una altra de les propostes apro-

vades unànimement va ser la 

presentada per Mollet en Comú 

en què es reclamen mesures i re-

cursos per reforçar les xarxes de 

protecció social. La moció dema-

nava reforçar els acords i conve-

nis amb les administracions locals 

per millorar els serveis socials 

dels municipis ampliant planti-

lles i serveis per donar resposta a 

l’emergència social. També plan-

tejava l’augment de la cobertura 

de la Renda Garantida de Ciuta-

dania, facilitar l’accés a l’Ingrés 

Mínim Vital, la supressió dels des-

nonaments, la protecció a les per-

sones sense llar, entre d’altres. "El 

món local necessita fons econò-

mics per fer front a la crisi per-

què amb els recursos propis no 

és suficient", lamentava Marina 

Escribano, de Mollet en Comú.

Sectors afectats
L'afectació econòmica en els sec-

tors de la restauració i l'estètica 

també va ser motiu de debat al 

plenari. Cs Mollet va presentar una 

moció de suport al gremi de bars, 

restauració i centres d'estètica. 

La regidora del partit taronja, Eva 

Guillén, defensava que "davant 

les mesures tan restrictives del 

Govern calen compensacions i 

ajudes reals", deia Guillén sobre 

la proposta, que va ser aprovada 

també per unanimitat

Cs Mollet va presentar una sego-

na moció, en aquest cas de reconei-

xement al personal de servei d'aju-

da a domicili (SAD) de la ciutat, en 

què es reclamava una gratificació 

extraordinària per la seva feina 

durant la pandèmia. En aquest cas, 

però, Ara Mollet ERC MES s'abste-

nia ja que "tot i que que la inten-

AJUNTAMENT EL PLENARI MUNICIPAL APROVAVA DILLUNS DIVERSES MOCIONS RELACIONADES AMB ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA

MOLLET. El ple va aprovar una moció 

d'Ara Mollet i Podem davant el tren-

cament de l'alto al foc al Sàhara Oc-cidental, que ha revifat el conflicte 
entre el Marroc i el poble sahrauí. La 

moció mostra el suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del 
dret a l’autodeterminació del poble 

sahrauí, tal i com estableixen nom-

broses resolucions de les Nacions 

Unides. La proposta també reclama 

al Govern espanyol que assumeixi 

les seves responsabilitats "com a 

potència administradora del te-

rritori i treballi per una solució al 

conflicte", diu la moció. Al punt va 

intervenir telemàticament Francesc 

Verdugo, de l'entitat Tibsima Mollet, 

qui recordava que "fa 45 anys que 

els habitants del Sàhara Occiden-

tal ocupat  pateixen una vida infa-

me i duríssima. Espanya, malgrat 

les seves responsabilitats, s'ho 

ha mirat sempre com un voyeur 

i, a més, hi ha venut armament", 

denunciava. Cs Mollet s'hi abstenia 

perquè "darrere de la moció exis-

teix un concepte d'autodetermi-

nació que no compartim".  

El ple demana que 

l'Estat assumeixi la 

seva responsabilitat 

al Sàhara Occidental 

El ple també va aprovar una proposta 

per reclamar una aturada dels des-

nonaments mentre duri la pandèmia, 

presentada per Ara Mollet. En aquest 

cas, però, tant PSC, com Cs i Junts van 

puntualitzar que no s'haurien d'equi-

parar tots els casos i que s'haurien de 

diferenciar segons la propietat –grans 

tenidors o petits propietaris– i acredi-

tar la vulnerabilitat de les persones o 

famílies afectades. En aquest cas era 

Cs Mollet el grup que s'abstenia per-

què, entre d'altres, perquè demana 

que es paral·litzin demandes en curs 

prèvies a la pandèmia.   

PETICIÓ PER ATURAR 
ELS DESNONAMENTS

ció és bona, el mecanisme legal 

que proposen no es pot fer", deia 

Marta Vilaret (Ara Mollet) en rela-

ció a la petició de modificar un de-

cret llei aprovat pel Govern. 
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Només l'1,4% de les PCR fetes 
en el cribratge massiu realitzat 
a Mollet han estat positives
MOLLET / LA LLAGOSTA. Salut ja ha 

publicat les dades definitives dels 

cribratges massius que es van fer 

la setmana passada a Mollet i la 

Llagosta. En el cas de Mollet, els 

positius van representar un 1,4% 

del total de proves fetes i a la Lla-

gosta, no van arribar ni al 0,2%.

A Mollet, de les 6.926 proves 

fetes, s'han comptabilitzat 98 po-

sitius per Covid-19. Les proves es 

van fer en dos espais cedits per 

l'Ajuntament: l'Espai Sant Jordi, al 

barri de la Plana Lledó, i el centre 

COVID A LA LLAGOSTA EL PERCENTATGE DE POSITIUS DELS TEST D'ANTIGEN NO ARRIBA NI AL 0,2%

Tornen els acompanyants 
a l'Hospital de Mollet
MOLLET. Les darreres setmanes 

la situació de l’Hospital de Mollet 

s’ha mantingut en davallada conti-

nuada, amb 21 pacients ingressats 

dimecres, 15 menys que fa una set-

mana. Una situació, que segons la 

Fundació Sanitària Mollet, ha per-

mès sectoritzar totes les persones 

amb Covid positiu a una única uni-

tat d’hospitalització i recuperar les 

visites d’acompanyats a les unitats 

no Covid. 

Les visites, que van començar 

aquest dimecres, es realitzaran de 

forma reduïda i mitjançant un con-

trol. Es permetrà l’accés diari d’un 

únic familiar, sense simptomato-

logia i seguint totes les mesures de prevenció de 12 h a 13 h a les uni-tats 1 i 2 i de 13 h a 14 h a la unitat 4. La unitat 3 romandrà tancada.
Per altra banda, l’hospital recu-

pera la normalitat exceptuant els 

parts, que es mantindran derivats  

a l'Hospital de Granollers, a l’espe-

ra de veure com evoluciona la si-

tuació epidemiològica. La darrera 

setmana a l’hospital s’han donat 

25 altes, amb un total de 861 des 

EL DESCENS CONTINUAT D'INGRESSOS HA PERMÈS EL RETORN

El 38% de diagnòstics de la sida 
al Vallès Oriental són tardans
BAIX VALLÈS. El 38% de casos diagnosticats 
de VIH al Vallès Oriental el 2019 es van do-

nar de forma tardana, un percentatge lleuge-rament superior al de Catalunya, d'un 36%. 
Segons dades de l'entitat Actuavallès, un 

82% d'aquests casos detectats eren casos de 

diagnòstic tardà avançat, és a dir, persones 

amb un estat de salut ja molt deteriorat.

Davant aquesta realitat i amb motiu de la 

celebració del Dia Mundial de la Sida, 1 de 

desembre, el Col·legi de Farmacèutics de 

Barcelona (COFB) i l’associació Actuavallès 

llancen una campanya conjunta per promou-

re la realització de proves de VIH amb el lema 

Nosaltres ja ho sabem. Ara hi faltes tu. 

Unes 7.000 farmàcies hi participen
Es tracta d’una acció coordinada a través de 

l’agrupació Prueba de VIHDA, de la que l’as-

sociació Actuavallès n’és membre, i des de la 

qual s’han ajuntat esforços d’associacions i 

Col·legis de Farmacèutics de sis comunitats 

autònomes, arribant a gairebé 7.000 farmà-

cies de tot el territori estatal.

La campanya busca trencar amb l’estigma 

i la discriminació relacionats amb el VIH, ja 

que és important normalitzar la realització 

de la prova del VIH com a forma de cuidar 

la salut sexual i conèixer la realitat de les 

persones que tenen VIH avui en dia i també 

SALUT  UNA CAMPANYA PROMOU LA REALITZACIÓ DE PROVES DEL VIH

Posa’t en contacte!!

junts.molletdelvalles@gmail.com

@juntsxmollet

Inscriu-te:

www.junts.cat

hola@junts.cat

936 558 268

a Mollet !

Per la independència

Pels presos polítics

Per un futur de llibertat i progrés

cívic de Can Pantiquet. En concret 

a l’Espai Sant Jordi s’han portat a terme 3.357 proves de les quals 
46 han estat positives i al Centre Cívic de Can Pantiquet 3.569 de les 
quals 52 han estat positives.

Els resultats els ha comunicat a 

totes les persones que s'han fet la 

prova el Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya a tra-

vés de SMS en cas de PCR negativa 

i amb trucada telefònica a les per-

sones positives.

Pel que fa a la Llagosta, les pro-

ves d'antigen realitzades van ser 3.671, de les quals 7 van donar 
positiu, una xifra que situa el per-

centatge en un 0,19% del total de 

proves realitzades.

Els cribratges van fer-se  a tota 

la població major de 26 anys, arran 

de l'estratègia conjunta en la lluita 

per frenar la propagació del virus 

del Departament de Salut.  

Hospital de Granollers

La pressió arran de la pandèmia als 
hospitals continua a la baixa. Així, 
aquest dimecres, l'Hospital General de 
Granollers tenia 60 persones ingres-
sades que han donat positiu en coro-
navirus, 18 menys que fa una setmana. 
Pel que fa a l'ocupació a l'UCI, també 
s'ha reduït de 19 a 15 i han millorat les 
dades respecte a les defuncions pas-
sant de les 8 de la setmana anterior a 
les 2, fins aquest dimecres.

UNA VINTENA 
D'INGRESSATS MENYS  
QUE FA UNA SETMANA

de l'inici de la pandèmia, i dues de-

funcions.

Segons dades de la Generalitat, 

el risc de rebrot al Baix Vallès es trobava dijous a 315, amb una taxa 
de contagi (Rt) d'0,98, lleument 

per sobre de la de fa set dies. 

interpel·lar aquella població amb una baixa 

percepció de risc respecte al VIH.

Per a la promoció de la campanya s’han dis-

tribuït cartells a les prop de 550 farmàcies de 

les comarques del Vallès Oriental, Occidental 

i el Bages, s’han llençat diferents missatges 

a través de les xarxes socials i Actuavallès 

ha realitzat una formació específica sobre la 

Prova del VIH dirigida a totes les farmàcies 

comunitàries d’aquest territori.

Miquel Alguersuari, vicepresident de la 

Junta d’Actuavallès, emfatitza que “cal tren-

car barreres per apropar la prova del VIH 

a les persones heterosexuals, aquestes, 

mostren més desconeixement sobre el 

VIH i, en conseqüència, venen menys a fer-

se la prova i es diagnostiquen més tard”. 

xxx

EL CARTELL DE LA CAMPANYA

DILLUNS NO S'AVANÇARÀ DE TRAM PER 
UN 'CANVI BRUSC DELS INDICADORS'
■ El Govern va plantejar aquest dijous no passar a fase 2 del pla de desescalada 
dilluns que ve per l'increment dels indicadors de Covid-19 que s'està registrant 
els últims dies. Dijous s'havien notificat una velocitat de contagi (Rt) de 0,92, 
mentre que fa quatre dies era de 0,78. Aquest creixement sobtat en tan pocs dies 
ha fet prendre la decisió, tenint en compte que el mateix executiu ja va fixar que, 
si l'Rt estava per sobre de 0,90, no es passaria de tram. La consellera Vergés va 
indicar que les UCI del país tenen ingressats 438 pacients, una xifra molt elevada. 
Per això ha fet una crida a la "prudència" i a la complicitat d'entitats, empreses i 
ciutadania. "Ara no ens podem relaxar, perquè si no tiraríem per la borda tots 

els esforços que hem fet en la segona onada", va dir Vergés. Fins a pròxim avís, 
per tant, i amb una previsió d'uns 15 dies, el país es mantindrà en fase 1.
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura 
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia
 

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

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS



dv, 4 deseMBRe 202014

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado 

jicarnero@cgcabogados.net

El Tribunal 
Suprem declara 
que els riders són 
falsos autònoms

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat 
sobre la relació que uneix als riders 
(repartidors de menjar a domicili) 
amb les plataformes digitals (en 
aquest cas, Glovo), determinant 
que concorren les notes defini-
tòries d’una relació de caràcter 
laboral, és a dir, dependència i 
alienitat, ja que l’empresa és la que 
fixa les condicions essencials per 
la prestació del servei, a més de 
ser la titular dels actius essencials 
per a la realització de l’activitat, 
això és, ser propietària de la plata-
forma digital. Així mateix, subratlla 
el Tribunal Suprem, els repartidors 
no disposen d’una organització 
empresarial pròpia i autònoma, i 
presten el servei integrats a l’or-
ganització de treball de l’ocupador.

Per tot això, el Tribunal Suprem 
declara que la relació que uneix als 
riders amb les plataformes digitals 
és de caràcter laboral i, per tant, 
aquests treballadors són assala-
riats de l’empresa, que hauran de 
ser donats d’alta en el Règim Ge-
neral de la Seguretat Social i no, 
com es feia fins ara, en el Règim de 
Treballadors Autònoms.

Amb aquesta sentència, el Tribunal 
Suprem sembla resoldre la qüestió 
entorn dels riders, seguint el criteri 
mantingut per altres Jutjats i Tri-
bunals en instàncies inferiors.

El PSC reivindica "finançament real" 
per impulsar la FP al Vallès Oriental
MONTMELÓ / BAIX VALLÈS. El PSC 

del Vallès Oriental reclama a la 

Generalitat que aposti per la for-

mació professional al territori i 

que es financi la construcció de 

centres com el que hi ha previst 

a Montmeló, perquè siguin una 

realitat en els pròxims anys. Els 

socialistes, que veuen en l'FP una 

"oportunitat" per generar nous 

llocs de treball i sortir de la crisi, 

llançaven la proposta dilluns al 

migdia a la plaça de l'estació de 

Montmeló, dins dels actes de pre-

campanya electoral de cara a les 

eleccions catalanes previstes pel 

pròxim 14 de febrer.

"L'FP té una bona sortida la-

boral i apostem per ella com una 

manera de sortir de la crisi on 

ens hem vist involucrats de for-

ma involuntària, però que tam-

bé està accelerant problemes 

de fons que hi havia", deia Pol Gi-

bert, diputat del PSC al Parlament.

"La reindustrialització de Cata-

lunya passa per la formació pro-

fessional. Aquest 2020 hem po-

gut que hi ha sectors estratègics 

que se n'han sortit molt millor 

que no pas d'altres i són pels que 

s'hauria d'apostar", exposava l'al-

calde montmeloní, Pere Rodríguez.

Segons Rodríguez, "la indús-

tria té dificultats serioses per 

trobar personal format" i "seria 

una oportunitat perduda molt 

gran no poder disposar d'un 

centre de formació especialit-

zat en matèria de química que 

pogués donar sortida a una in-

dústria potent, en ple creixe-

ment i que preveu jubilar en els 

pròxims 10 anys el 40% de la 

seva plantilla".

Recursos al centre montmeloní
Per tot plegat, des del PSC recla-

men a la Generalitat "finança-

ment real" pel centre de formació 

professional previst a Montmeló: 

"Tenim part del finançament 

per la seva rehabilitació i cons-

trucció compromès i estem es-

perant que el Departament bus-

qui la fórmula de gestió perquè 

hi pugui participar la indústria. 

Seria molt important que indús-

tries tan potents com Grifols o 

Henkel..., puguin participar en 

la formació del personal que 

treballarà a les seves plantes", 

subratllava l'alcalde de Montmeló.

Segons Rodríguez, la setmana 

que ve l'Ajuntament signarà el con-

veni amb els propietaris de l'espai 

on s'ubicarà el centre de formació 

de Montmeló i cap a l'estiu del 2021 

es preveu començar amb la rehabi-

litació. Uns treballs que dependran 

del suport per part del Govern: 

"L'any passat en els pressupos-

tos de la Generalitat hi havia una 

partida per a la rehabilitació del 

centre i enguany no l'hem vista i 

esperem que hi sigui perquè és 

molt important per a la comar-

ca", deia el batlle.  i anna mir

ELECCIONS 14-F ELS SOCIALISTES RECLAMEN RECURSOS PER TIRAR ENDAVANT L'INSTITUT DE QUÍMICA A MONTMELÓ

a.mir

EN CAMPANYA  Membres del PSC de la comarca, dilluns a Montmeló

PARTITS  EL MOLLETÀ SERGI SUÁREZ, TAMBÉ A LA NACIONALLOCAL  MOCIÓ DE PODEM APROVADA AL PLENARI MOLLETÀ

CONSISTORI  ELS SOCIALISTES LI RECLAMEN QUE TORNI PART DE LES RETRIBUCIONS REBUDES

Domènech, portaveu 
de Jovent Republicà 

El ple vol restriccions 
per a les cases d'apostes

El PSC insta l'Ajuntament 
a donar de baixa la 
regidora M. José Sánchez 

PARETS / MOLLET. L'actual portaveu 

del Grup Municipal d'Ara Parets 

Esquerra Republicana i segona 

tinenta d'Alcaldia a l'Ajuntament 

de Parets, Kènia Domènech, ha 

estat escollida nova portaveu na-

cional del Jovent Republicà. L'elec-

ció es feia disssabte durant el 29è 

Congrés Nacional de la branca jove 

d'ERC, que es feia de manera tele-

màtica, i que comptava amb la par-

ticipació de més de 400 joves.

La nova portaveu nacional, des-

tacava "l’enfortiment de l’or-

ganització malgrat el context 

de crisi que viuen els joves" 

i posava en valor la necessitat 

d’organitzar-se "precisament 

per afrontar les adversitats". 

Domènech ha estat fins ara Secre-

tària d’Organització Nacional del 

Jovent Republicà i va ser portaveu 

de la Federació del Vallès Oriental 

entre els anys 2016 i 2018.

El congrés del Jovent Republicà 

també escollia els seus represen-

tants per ser membres del Consell 

Nacional d’ERC. Un dels escollits 

va ser el molletà Sergi Súarez Mar-

tínez, de 23 anys, jurista i membre 

de diverses entitats molletanes. 

Suárez forma part de l’executiva lo-

cal d’ERC a Mollet i treballa amb les 

polítiques juvenils. “Intentaré de-

fensar els interessos del jovent i 

de Mollet al màxim òrgan d’ERC 

entre congressos. Ser present al 

Consell Nacional és tot un privi-

legi”, apunta Suárez. i

MOLLET. El ple va aprovar dilluns 

per unanimitat una moció de Po-

dem per aplicar restriccions a les 

cases d'apostes. Entre altres, es de-

mana que hi hagi una distància de 

700 metres entre un establiment 

d'aquest tipus amb escoles o hos-

pitals. "Són mesures per tallar el 

problema de la ludopatia i ga-

rantir el dret a l'oci digne", deia 

el regidor de Podem, Xavier Buzón.

El ple també aprovava una mo-

ció en defensa de la unitat de la 

llengua catalana, presentada per 

Ara Mollet, i rebutjava una sobre 

la llei espanyola de bombers i el 

conflicte de competències que es 

platejaria, també d'Ara Mollet. i

SANT FOST.  El PSC de Sant Fost ha 

demanat que s'anul·li i es deixin 

sense efecte, els drets pels quals, 

María José Sánchez va ser nome-

nada alcaldessa, primer, i després, 

segona tinent d'alcalde. També 

ha demanat que s'iniciï el procés 

per anul·lar totes les resolucions 

dictades per María José Sánchez 

durant el període en el qual va ser 

alcaldessa. Els socialistes ho han fet 

mitjançant una instància al registre 

municipal el 24 de novembre. Des 

de la formació diuen emparar-se en 

la sentència 1401/2020 de 26 d'oc-

tubre de 2020, dictada pel Tribunal 

Suprem en la qual es refereix sobre 

regidors trànsfugues, drets polítics 

i econòmics.

La formació també demana que 

es requereixi a Sánchez "perquè 

procedeixi a la devolució de les 

retribucions rebudes, per l'im-

port total que excedeixin de la 

quantitat que li correspongui, 

per assistència a les sessions de 

plens i les comissions informati-

ves a les quals hagi assistit".

Aquest divendres se celebrarà 

una sessió extraordinària del Ple 

municipal, a petició del grup IUSF 

on es tractarà la qüestió. i

arxiu

KÈNIA DOMÈNECH  
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Teletreball i IRPF: 
com tributen 
les compensacions? 

L’expert respon

Josep Pérez
Advocat 
de Col·lectiu Ronda

U
n dels dubtes en-
tre empreses i 
persones treba-
lladores arran de 
la nova regulació 
del teletreball té a 

veure amb el tractament fiscal 
que cal atorgar a les possibles 
compensacions dineràries o en 
espècie que derivin del treball 
a distància. El Reial Decret-Llei 
28/2020 que regula el teletre-
ball estableix que l’empresa té 
l’obligació de dotar a la persona 
treballadora dels mitjans ne-
cessaris per a desenvolupar-lo 
però també compensar les 
despeses generades. Ambdues 
formes, retribució en espècie 
o dinerària tenen aparellades 
obligacions fiscals tant per a les 
empreses com pels propis tre-
balladors vinculades a l’Impost 
sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF) sense que el nou 
Reial Decret-Llei incorpori cap 
tipus de consideració addicio-
nal o matisació.
La fiscalitat de les retribucions 
en espècie la trobem regulada 
a l’article 42.1 de la Llei de l’IRPF, 
que assenyala que constitueix 
una retribució en espècie la uti-
lització, consum o obtenció de 
béns, drets o serveis oferts per 
l’empresa per a finalitats par-
ticulars de forma gratuïta o per 
un preu inferior al normal de 
mercat. Atenent a aquesta es-
pecificació, qualsevol eina o ins-

trument facilitada per l’empresa 
que tingui una finalitat exclusi-
vament professional destina-
da a permetre el teletreball no 
ha de considerar-se un ren-
diment de treball i, per tant, 
no tributa per l’IRPF. L’exempció 
només és pel supòsit en què el 
bé lliurat no es pugui utilitzar 
per a finalitats particulars. Sent 
així, si es pretenen desactivar 
les conseqüències fiscals del fet 
de facilitar els mitjans necessa-
ris per treballar a distància, el 
millor que poden fer empreses 
i treballadors és explicitar que 
no és permès un ús particular 
de les eines subministrades. 
En el cas de la compensació de 
despeses, la normativa vigent 
és més taxativa: els diners abo-
nats per l’empresa per tal que 
els seus empleats adquireixen 
l’equipament per treballar a 
distància o compensar les des-
peses de subministraments es 
consideren un rendiment del 
treball i, com a tal, l’empresa ha 
de practicar la retenció corres-
ponent i computarà a efectes 
de càlcul de la base de cotitza-
ció a la Seguretat Social.
En el seu moment, ja ens vam 
mostrar crítics amb la manca 
de precisió en alguns aspectes 
rellevants de la nova normativa 
del teletreball. Ara, també ho 
som respecte a la seva dimen-
sió fiscal i tributària. Si la finali-
tat era, com es va dir, facilitar el 
foment del treball a distància i 
garantir que aquesta modalitat 
no comportés cap perjudici pels 
treballadors, probablement ha-
gués estat convenient que tant 
la retribució en espècie com la 
dinerària es declaressin explí-
citament com conceptes extra-
salarials exempts de tributació, 
desactivant les reticències que 
les empreses puguin tenir a 
l’hora de facilitar l’accés del tre-
ball a distància. Però sense cap 
referència ni determinació es-
pecífica, hem de concloure que 
la norma que regeix és l’ordinà-
ria en vigor amb anterioritat a 
l’aprovació del RD-LL 28/2020 
pel que fa a la naturalesa i tri-
butació d’aquestes partides.

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.

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Més de 300 empreses de la 
comarca ja formen part de la 
plataforma MarketPlaceVO
El MarketPlace VO que el Consell 

Comarcal va posar en marxa al 

Vallès Oriental, ja té 306 empreses 

inscrites, de les quals 274 ja estan 

carregades al mapa –la resta estan 

pendents de la seva validació i in-

clusió-, amb un percentatge molt 

important d’indústries. 

Concretament, la plataforma 

compta en l’apartat d’ofertes amb 

98 indústries, 49 empreses de pro-

ductes de la terra, 43 d’oci, hosta-

leria i restauració, 46 de comerç i 

serveis a la comunitat i 34 de pro-

ductes Covid-19. Mentre que en 

l'apartat de demandes hi ha 4 in-

dústries apuntades. 

Des de la seva posada en funcio-

nament, la plataforma ja ha tingut 

més de 3.500 visites i s'està valo-

rant la possibilitat d'implemen-

tar millores. Amb aquest objectiu 

s'està enviant un qüestionari per 

conèixer l’opinió de les empreses.

El MarketPlaceVO és una platafor-

ma comarcal d’empreses i produc-

tes del territori, que té l’objectiu 

de fomentar la col·laboració entre 

empreses de la comarca i ajudar a 

la difusió dels productes que s’ela-

boren al Vallès Oriental.

Establir sinèrgies empresarials
La finalitat bàsica  d'aquesta plata-

forma és donar l'oportunitat a les 

empreses de la comarca de treba-

llar conjuntament i establir sinèr-

gies entre elles i aconseguir que 

alguns dels processos de les em-

preses siguin més eficients i, per 

tant, puguin reduir els seus costos.

El funcionament d'aquest 

Marketplace  va ser un dels temes 

tractats en l’Executiva de la Tau-

la Vallès Oriental Avança (TVOA) 

que es va reunir dilluns a la tarda, i 

que va fer un repàs de les diferents 

actuacions del Pla de reactivació 

econòmica que s’estan desenvo-

lupant.

Així, es va donar a conèixer que 

del milió d’euros disponible fins 

31 de desembre per a microcrè-

dits, segons el conveni signat amb 

CaixaBank, ja s'està tramitant la 

sol·licitud de 120.000 €, pendent 

de l'acceptació final per part de 

Microbank. 

De moment, ja han contactat 

amb el Consell Comarcal 14 em-

preses de la comarca, de les quals 

5 ja han fet la instància per validar 

el pla d'empresa. D'aquí a finals 

de 2020 s’espera incrementar la 

quantitat de préstecs el màxim 

possible.

Per altra banda, també es con-

tinua treballant en la creació del 

Consell de la FP comarcal. Ja  s'ha 

presentat el primer esborrany 

dels estatuts i s’està treballant en 

acabar de perfilar els objectius. 

MERCAT L'OBJECTIU ÉS LA COL·LABORACIÓ ENTRE EMPRESES I LA DIFUSIÓ DELS SEUS PRODUCTES 

RESTAURACIÓ 

Tornen les Jornades 
Gastronòmiques 
de la Mongeta del 
Ganxet 

La comarca repesca les Jornades 

Gastronòmiques de la Mongeta de 

Ganxet, que no se celebraven des 

de l'any 2011, amb la clara inten-

ció de reactivar el sector de la res-

tauració i de l'agricultura. 

Enguany, en la seva 10a edició, 

es presenten en un nou format, 

ja que la celebració s'ha hagut 

d'adaptar a la situació sanitària. 

"No es pot fer el ja tradicional 

tast a la plaça de la Porxada 

perquè no hi poden haver aglo-

meracions, però el traslladem 

als mateixos restaurants parti-

cipants", explicava Rosa Pruna, 

presidenta d'Asaja (Associació 

Agrària de Joves Agricultors), a la 

presentació de les jornades. 

Així, tots els locals de restaura-

ció que s'adhereixin a aquestes 

jornades oferiran al client un tast 

del producte estrella de la comar-

ca. "En comptes de posar unes 

olives o unes patates, el client es 

trobarà una tapa de mongetes 

del ganxet", explicava la presi-

denta d'Asaja. 

OCUPACIÓ

El Programa Treball 
i Formació d'EMFO
donarà feina a una 
desena d'aturats

MOLLET. Per setè any consecutiu, 

l’Ajuntament de Mollet, a través de 

l’Empresa Municipal per la Forma-

ció i l’Ocupació (EMFO), ha posat 

en marxa el Programa Treball i For-

mació, del qual, en aquesta convo-

catòria extraordinària, se’n benefi-

ciaran 10 persones.

A causa del context actual provo-

cat per la pandèmia de la Covid-19, 

es va obrir una nova línia extra-

ordinària del programa Treball i 

Formació per pal·liar situacions 

derivades de la pandèmia que per-

metrà contractar 10 plans ocupa-

cionals. Aquests plans inclouen 

un contracte de 9 mesos a jornada 

completa per a realitzar tasques de 

neteja i d’agent cívic.

El projecte combina accions d’ex-

periència laboral i accions de for-

mació. En concret es destinaran 5 

plans ocupacionals a tasques de ne-

teja, i 5, d’agent cívic. El pla s’adreça 

a persones que han perdut la feina a 

partir del 16 de març de 2020 i per-

sones en risc de caure en situació 

d'atur de llarga durada. 

Segona convocatòria 
d'ajuts als comerços 
de Martorelles
MARTORELLES. L'Ajuntament ha 

publicat la segona convocatòria 

d'ajuts a establiments comercials, 

de serveis i autònoms afectats per 

la crisi sanitària. Aquests  aniran 

destinats a fer front a les despeses 

de lloguer amb una subvenció de 500 € mensuals. També es presen-
ten ajuts per a pagar el rebut anual 

de l'IBI de l'exercici 2020.

COMERÇ

L'Ajuntament de 
Sant Fost amplia les 
partides de neteja

SANT FOST. L'Ajuntament va apro-

var dimarts en un ple extraordina-

ri la modificació de 87.500 euros 

del pressupost per destinar-los 

a la neteja de les escoles, equipa-

ments esportius i de l'Ajuntament, 

així com a despeses postals i salut 

pública. Els diners s'han extret de 

les partides d'indemnitzacions 

dels regidors dels grups munici-

pals i d'infraestructures bàsiques. 

IUSF hi va votar en contra.

PRESSUPOST
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Com fer un Calendari d'Advent 
amb rotllos de paper higiènic
Tot just a la setmana de l'inici del mes 
de desembre, i amb el Nadal molt a la 
vora, és un bon moment per a realit-
zar el treball manual que us presen-
tem avui. És molt senzill, i econòmic, 
ja que els materials que s'utilitzen els 
tenim per casa o es poden adquirir 
fàcilment en qualsevol botiga d’art o 
gran basar per pocs diners. I a més, 
és una activitat per a realitzar amb els 
més petits de la casa, per la qual cosa 
a més de ser una activitat pràctica per 
a aquests dies, passaran una tarda ben 
divertida.
Els materials que necessitarem són: 
24 rotllos de paper higiènic (tot i que 
també podem fer servir 12 i tallar-los 
per la meitat). Si el que volem ficar 
dins són llaminadures o xocolatines 
és un espai més que suficient; tisores;  
cola, grapadora o silicona; paper de 
regal o pintura (en aquest últim cas, 
també un pinzell); retolador o plan-
tilla de números impresa i cartolina 
verda.

L'elaboració és molt senzilla

1. Agafem els tubs de cartó, i formem 
un arbre nadalenc amb ells. Per a 
aguantar-los entre si, els engraparem 
o bé enganxarem amb la cola.
2. Si optem per l'opció de pintar-los, 
haurem de fer-ho prèviament a engra-
par-los, ja que d'una altra manera, hi 
hauran racons del rotllo al qual no po-
drem accedir completament.

3. Si optem per folrar-los, agafar el 
paper i anar-lo enganxant de forma 
acurada.
4. Per a tapar els rotllos per la part 
de darrere del calendari, tallarem 24 
cercles de la circumferència del rotllo 
i enganxarem. Això ens servirà de ta-
peta.
5. Introduirem els regals o llaminadu-
res dins dels rotllos (aquest pas, mi-
llor fer-ho nosaltres, per tal de que el 
contingut sigui una sorpresa).
6. Finalment, retallarem els números 
impresos (si hem utilitzat plantilla) i 
els enganxarem en els tubs. No tenen 
per què estar col·locats per ordre. 
Això ho deixarem a la nostra elecció. 
Si en canvi, no disposem de plantilles, 

retallarem de nou 24 cercles amb la 
cartolina, escriurem els números amb 
retolador negre, i taparem els nostres 
rotllos.
Seguint aquesta mateixa idea, hi ha 
moltes altres opcions per poder fer el 
nostre Calendari d'Advent. Els podem 
enganxar en forma de caseta, en forma 
de corona o simplement, aixafar-los, 
com mostrem en una de les fotogra-
fies, tancant-los amb cintes de motius 
nadalencs i decorant-los al final amb 
alguns adornaments.
Segur que us agradarà molt a tota la 
família participar d'aquesta activitat. I 
els petits de la casa, tindran la satisfac-
ció d'haver-ho fet amb les seves pròpi-
es mans. amic - redacció 
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La mateixa Europa que va rebre el Premi 
Nobel de la Pau el 2012 per la seva contri-
bució a la pau, la llibertat, la igualtat i els 
drets humans, drets que tan sovint s’atri-
bueixen a la seva identitat, té la frontera 
més letal del planeta avui dia. Una fronte-
ra que opera dins d’un règim polític que 
conscientment discrimina, posa en perill 
i criminalitza la mobilitat de les persones 
migrades del sud global. Un règim polític 
contradictori que dona la benvinguda als 
refugiats i alhora il·legalitza les vies segu-
res per arribar a Europa. Una Europa-for-
talesa que no només opera en l’àmbit 
fronterer sinó que forma part de tots els 
espais que ocupen els nostres territoris.

Denunciem que durant les darreres 
setmanes, les Illes Canàries hagin esde-
vingut l’epicentre de les polítiques racis-
tes a partir de les quals s’ha construït un 
espai de filtratge i de mur per a totes les
persones que intenten arribar a l’arxipè-
lag. Les condicions en què es troben les 
persones acabades d’arribar són d’ex-
trema precarietat i, donades les circums-
tàncies sanitàries en què ens trobem a 
causa de la pandèmia de la COVID-19, la 
situació és encara més greu: persones 
amuntegades en campaments que es fan 
passar per habitacions o espais on dor-
mir, sense cap tipus de respecte per les 
mesures sanitàries com són les distànci-
es o aforaments i sense espais habilitats 
per a la higiene personal. Condemnem 
la situació en què es troben els migrants 
que aconsegueixen arribar a les costes es-
panyoles i topen amb unes condicions ex-
tremadament precàries i inhumanes que 
vulneren qualsevol dret. Des dels CIE fins 
als “campaments” que han preparat a les 
Canàries passant per les “devolucions ex-
prés” i el periple al què se'ls obliga passar 
per aconseguir els "papers", tot són de-
cisions polítiques preses activament pel 
govern “més progressista de la història” i 
que atempten contra la vida humana.

Si les persones que ara estan a les 
Canàries aconseguissin sortir del port 
Arguineguín i fer vida al nostre país, els 
estralls d’aquesta política racista conti-
nuarien. La nostra ciutat està impregna-
da d’aquesta violència institucional. Les 
traves administratives per aconseguir 
el padró amb què es troben les veïnes 
que viuen en les situacions més precàri-
es són el resultat d’un govern —també 
de coalició entre el PSC i Podem — que 
decideix vulnerar els drets de les perso-
nes, incomplint la llei del padró. Al nostre 
municipi es denega de forma sistemàtica 
l’empadronament de les persones que 

no tenen el títol de propietat o lloguer 
del pis on resideixen. Argüeixen que les 
persones no tenen un informe de serveis 
socials quan per a ser atesos a serveis 
socials cal, no només esperar diversos 
mesos (degut a la llarga llista d’espera i 
al col·lapse del servei), sinó estar empa-
dronat. La denegació arriba, a més, sense 
notificació, incomplint el termini de tres 
mesos que tenen per donar resposta i 
el silenci administratiu que, en el padró, 
opera positivament. I si les persones de-
mandants no coneixen la llei i els tràmits 
burocràtics amb profunditat, o si no van 
acompanyades per algú que les conegui, 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ni tan sols 
els agafa la sol·licitud. D’aquesta manera 
esdevenen persones de les que no cons-
ta ni l’intent d’empadronar-se, totalment 
invisibles per les institucions molletanes, 
totalment desamparades.

La mala praxi entorn al padró i la per-
petuació de les polítiques racistes gene-
ren una greu situació de vulnerabilitat 
i patiment als nostres veïns i veïnes, un 
patiment que no podem seguir invisibi-
litzant. Sense el padró, aquestes perso-
nes no tenen accés a la formació, no po-
den tenir una targeta sanitària en plena 
emergència sanitària ni tenir accés als 
serveis socials, entre d’altres. En el cas 
de les persones migrades, sense el padró 
no poden demostrar l’arrelament mínim 
de tres anys a l’hora de regularitzar la 
seva situació, i les que ja tenen “papers” 
no poden efectuar el tràmit del reagru-
pament familiar. Quan l’Ajuntament no 
empadrona, està provocant l’allargament 
de la situació administrativa irregular i la 
separació de les famílies de les persones 
migrades que viuen a la nostra ciutat.

Les vides de les persones refugiades al 
Mediterrani, a les zones de frontera i als 
CIE no importen als estats de l’Europa-for-
talesa. Les vides de les veïnes de classe tre-
balladora i migrades que no tenen targeta 
sanitària ni metge de referència en plena 
pandèmia tampoc importen als polítics 
dels ajuntaments que no empadronen. 
Tal i com diu el Mohamedou Traore, un 
dels veïns que hem acompanyat, “és com 
si no existissim aquí”. No permetrem que 
l’Ajuntament segueixi vulnerant els drets 
de les persones i precaritzant les seves vi-
des. Prou polítiques classistes i racistes i 
prou laberints burocràtics a l’OAC. Ens se-
guiran trobant organitzades i donant-nos 
suport perquè volem #PADRÓxTOTES i el 
volem JA. No podem permetre’ns cap més 
confinament sense padró.

mollet acull / mollet del vallès

Padró per a tothom

Retinc missatges de fragments 
de converses, cartells enganxats

a les parets, a una cabina de 
telèfons o mig estripats a un

pirulí o proclames a un mur

amino a pas lleuger, vaig a la 
meva, fa fred i barrino com ex-
pressar en unes línies com es 
viu en temps de pandèmia.  Sen-

se perdre el pas miro, observo i escolto, a 
poc a poc vaig retenint missatges captats 
pel carrer: fragments d’una conversa , tex-
tos escrits per mans anònimes, cartells en-
ganxats a la paret, a una cabina de telèfons 
o mig estripats a un pirulí. Proclames re-
tolades a un vidre, traçades amb esprai en 
un mur o dibuixades en un llençol al balcó. 
Gent que camina o s’atura fent evident el 
perquè.  Us deixo aquí un enfilall fragmen-
tat,  inconnex i parcial de realitats, d’ara i de 
sempre, captades aquests dies pel carrer.

Destruïm l’iceberg, acabem amb les vi-
olències masclistes. Es lloga habitació a 
persona seria. Compro vehicles per desba-
llestar. No al tancament total dels centres 
d’estètica, restaurants, bars i cafeteries. Un 
agent cívic remena un cafè assegut en un 
banc. S’ofereix noia per cuidar nens o gent 
gran, externa, interna o per hores. Els rics 
ens roben. Es lloga plaça de moto.  Lliber-
tat presos polítics. Cap okupa et traurà de 
casa, el teu banc i la policia, sí.  Les tardes 
se’m fan llargues i això que miro totes les 
sèries. Aforament màxim 4 persones. Dels 
aplaudiments al fets. L’atenció primària 
salva vides. Classes de guitarra, preus eco-

C

RETALLS DE PANDÈMIA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

nòmics. Defensar la terra no és cap delic-
te. Passa l’alcalde, cap cot, amb el telèfon 
a l’orella.  La cultura és segura. Deixeu la 
televisió, obriu els ulls. No empadronar és 
racisme. A Mollet no tenim rei. No som im-
prescindibles fins que toca pagar.  Ens fan 
anar com sardines. Per què seguir sotme-
sos a la barbàrie de la guerra imperialista? 
Per què legitimar una corona imposada 
per un dictador feixista?  Si tu no votes, ho 

tornaran a fer. Gos perdut amb arnés ver-
mell.  Per responsabilitat social, no me la 
jugo. Dones joves en temps de pandèmia, 
activitat en línia. L 1, bus urbà, passa per 
Lourdes? Més de 800 desnonaments des 
del final del confinament, especuladors, 
no oblidem qui sou!

Cues, cues i més cues, davant del forn, al 
costat de la farmàcia, prop del quiosc de la 
il·lusió de cada dia. Diumenge al matí cua 
per comprar xurros, al migdia pel pollas-
tre a l’ast. Dilluns, puntualment, cua per 
fer una PCR, que a la fase 1 ja han obert  
els bars.

Aquest 2020 passarà a la història com un any atípic i incert. Però també com 

un any ple de solidaritat per una causa que com diu l'eslògan de La Marató 

Toca a tothom, la Covid-19. La solidaritat ha estat al peu del canó des del 

primer dia, amb col·lectius de veïns i veïnes que sense conèixer-se de res 

s'unien per cosir i donar resposta de material als sanitaris, les residències i 

als serveis de primera necessitat. La solidaritat ha estat present diàriament, 

per donar aliments a aquelles famílies més vulnerables, la quantitat de les 

quals segueix avui dia, creixent. Però, a diferència d'altres anys, i amb algunes 

excepcions, les restriccions de seguretat per la Covid han obligat associacions 

i ONG a deixar en pausa aquells projectes pels quals fa anys que treballen per 

seguir investigant per causes que no tenen cura o que afecten també a molta 

població. Si la solidaritat té límits, no deixem que aquests posin fre, després 

d'aquest any atípic, a totes aquelles iniciatives que fins al moment s'han 

aconseguit més enllà de la Covid. Continuem demostrant com a societat que la 

solidaritat no té barreres i que necessita de tots per seguir endavant.

ELS LÍMITS DE LA SOLIDARITAT

Editorial
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BAIX VALLÈS. La Federació Cata-

lana de Futbol ha proposat als 

clubs catalans reduir a la meitat 

totes les lligues d'àmbit català, 

de futbol i futbol sala. Ho va plan-

tejar dilluns en una reunió amb 

una representació transversal de 

clubs catalans, per exposar-los la 

proposta de represa de les compe-

ticions oficials, previst a partir del 

cap de setmana del 9 i 10 de gener 

en futbol i del 16 i 17 de gener en 

futbol sala. 

El plantejament de l’FCF preveu 

la reducció a la meitat de totes 

les lligues, de tal manera que a la 

Primera i la Segona Catalana es 

disputarà la totalitat de la prime-

ra fase, en cada subgrup. L’ascens 

es decidirà en una eliminatòria 

d’anada i tornada entre els dos 

campions de cada subgrup, men-

tre que els descensos seran direc-

FUTBOL I FUTBOL SALA L'ENS FEDERATIU ES REUNEIX AMB CLUBS

L'FCF proposa reduir a la 
meitat totes les lligues

ESPORTS

Una seixantena d'inscritsRobert Cuesta s'estrena amb derrota a l'Europeu
El 1r RallySprint RACC Circuit de Barcelona-

Catalunya ha aconseguit una seixantena 

d'inscrits. La prova, que es disputarà el 

proper dissabte 19 de desembre, amplia el 

nombre de places a una vuitantena. 

El montornesenc Robert Cuesta s'ha estrenat amb derrota a l'Europeu 

d'handbol femení, que tot just es va encetar ahir dijous a Dinamarca. Espanya, amb el preparador físic baixvallesà, va perdre contra la selecció 
de Rússia (31-22). Espanya jugarà dos partits més en la fase de grups 

contra Suècia, dissabte; i la República Txeca, dilluns. 

MOLLET. La Cursa Popular Sant 

Vicenç, de Mollet, serà virtual el 

2021. La prova, que organitza 

l'Ajuntament de Mollet i el Club 

Atlètic Mollet, no es podrà realit-

zar físicament a causa de la situa-

ció sanitària per la Covid-19. L'ad-

ministració local i el club estudien 

la fórmula per adaptar un dels 

esdeveniments esportius més im-

portants de la ciutat, en un nou 

format virtual, com fa unes setma-

nes va fer la Marató de Barcelona 

o la Cursa de la Mercè.   

"Tant el club com nosaltres, 

veiem que la cursa físicament 

no es podrà desenvolupar, 

que parlem de finals de gener, 

però tenint en compte les festes 

de Nadal i Reis, és un risc inne-

cessari fer-la", admet l'alcalde 

de Mollet, Josep Monràs, que afe-

geix que ara la prioritat és la ges-

tió sanitària de la pandèmia: "En 

primer lloc, cal dir que no es fa 

presencial per una raó sanità-

ria; en segon lloc, hi ha tota una 

logística, unes infraestructures 

i una preparació, que ara és 

molt més complicada". 

La intenció de l'Ajuntament i el 

club és celebrar una cursa virtual 

a finals del gener, tot i que enca-

ra està per concretar si serà d'un 

o dos dies o per fer en un deter-

minada setmana. "Estem estudi-

ant la possibilitat que sigui una 

cursa virtual. Ja hem vist altres 

ATLETISME DESCARTADA LA PROVA PRESENCIAL,  AJUNTAMENT I CLUB ESTUDIEN L'OPCIÓ TELEMÀTICA

experiències, però volem que 

continuï sent una cursa popu-

lar, amb les diverses opcions 

que es pot desenvolupar virtu-

alment", diu Monràs, que voldria 

enllestir el projecte virtual abans 

de les festes de Nadal. "La inten-

ció és seguir oferint salut al 

calendari esportiu de la ciutat, 

encara que aquest sigui amb 

una cursa virtual, que podrà 

fer qualsevol persona", afegeix 

l'alcalde. 

El 2021, 21a edició de la cursa
La Cursa Popular Sant Vicenç ce-

lebrarà el 2021 l'edició 21a i el 

10è memorial Jordi Solé Tura. Els 

darrers anys, la prova oferia les 

distàncies de 5 i 10 km, amb prop 

d'un miler de participants entre 

tots dos recorreguts. "El club do-

narà suport a la cursa virtual 

perquè aquesta no es deixi de 

fer. La prioritat sempre ha es-

tat fer-la presencial, però la si-

tuació actual és la que és. Si ara 

toca fer-la virtual, és el que s'ha 

de fer", admet el director tècnic 

del Club Atlètic Mollet, Rogelio 

Vega.

Durant les pròximes setma-

nes, Ajuntament i club intensi-

ficaran reunions per estudiar la 

millor opció virtual per celebrar 

una Cursa Popular Sant Vicenç, 

del tot diferent pel 2021 a causa 

de la Covid-19.  JL.rodríguez b. 

La Cursa Popular Sant Vicenç 
2021 serà en format virtual

ca mollet / a.m.

arxiu

EN JOC Un partit d'aquesta temporada del Montornés Norte

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h

i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets

tes segons la classificació final per 

posicions. A la resta de categori-

es, es jugarà la lliga regular a una 

volta de competició, mantenint en 

tots els casos les agrupacions ac-

tuals.  

Pel futbol sala, la proposta re-

cull que totes elles es reprenguin 

amb l’adaptació del calendari a les 

noves dates per a les competici-

ons ja iniciades, així com l’arren-

cada de les lligues no començades. 

Alhora, es reestructurarà la com-

petició a una única volta. 

L'FCF continuarà fins avui di-

vendres la ronda de contactes 

amb els clubs de futbol i futbol 

sala d’arreu del territori, amb no-

ves reunions informatives per de-

legacions fins aquest divendres. 

En aquestes trobades se seguiran 

recollint les aportacions i propos-

tes dels dels clubs.  

CURSA 2020  Un dels moments de la cursa molletana d'aquest any al gener
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Els vehicles han de cedir 

el pas als ciclistes?

La DGT ha llançat en el seu compte 

de Twitter una pregunta a manera de 

test per a "repassar les normes" de se-

guretat viària. Al costat d'una imatge 

en la qual mostra un hipotètic cas en 

el qual un turisme ha de travessar un 

carril bici senyalitzat, qüestiona si "ha 

de cedir el pas als ciclistes que circu-

len per ell".

Es tracta d'un exercici més en el 

qual a través de les seves xarxes so-

cials tracta de difondre consells per 

a circular o de recordar alguns dels 

perills als quals ens exposem si no 

complim les normes. Després de dei-

xar 24 hores perquè els usuaris de 

l'esmentada xarxa social difonguessin 

i responguessin al missatge, la DGT ha 

confirmat la resposta correcta i era: 

"Sí, els ciclistes tenen prioritat de pas". 

I és que l'Article 23.5 de la Llei sobre 

Trànsit, Circulació de Vehicles de Mo-

tor i Seguretat Viària resol aquest cas 

explícitament, perquè recull que "els 

conductors de bicicletes tenen prio-

ritat de pas respecte als vehicles de 

motor quan circulin per un carril-bici, 

pas per a ciclistes o voral degudament 

autoritzat per a ús exclusiu de conduc-

tors de bicicletes", entre altres casos.

Trànsit ja treballa per a reforçar la 

vigilància especialment en les carre-

teres convencionals. El primer pas, de 

totes maneres, és conscienciar i infor-

mar els conductors, feina que s'està 

duent a terme últimament amb espe-

cial èmfasi per part de la DGT.   amic 

- motorpasion.com. 

El sistema StopLED delimita les zones 

de perill mitjançant el posicionament 

d'unes lluminàries en el terra a la sor-

tida d'un garatge, per exemple, creant 

una àrea rectangular de zona de risc 

virtual en el terra. Els beneficiats són 

tots els usuaris, tot i que protegeix es-

pecialment als grups més vulnerables, 

com per exemple els nens, entre d'al-

tres grups. 

Aquest sistema capta l'atenció dels 

més petits ràpidament, ja que es troba 

en una zona visible per a ells i, a més, 

és molt cridaner. Un altre col·lectiu es-

pecialment beneficiat són les persones 

grans o fins i tot els smombies, és a dir, 

els qui van distrets amb els seus telè-

fons mentre caminen i que, gràcies a 

StopLED, poden ser alertats de l'entra-

da en una zona de perill, com un pas de 

vianants. 

Cal afegir, que aquest sistema és alta-

ment intuïtiu i és molt senzill d'enten-

dre i seguir. Inclús els més petits poden 

associar l'encesa d'una llum  amb la 

sortida d'un vehicle (per si sols o amb 

la prèvia explicació dels seus tutors). 

En definitiva, aquests sistemes fàcils de 

detectar, que capten l'atenció del con-

ductor i del vianant, que, al cap i a la fi, 

és el més vulnerable, són del tot benefi-

ciaris.  amic - motorpasion.com

StopLED, nou 

sistema de 

seguretatistock.com
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PEMOLLET. El molletà Manolo Moya 

dirigeix amb èxit el primer tram 

de l'AE Penya Esplugues femení a 

la Primera Divisió, que és la màxi-

ma categoria espanyola. L'entre-

nador s'ha estrenat aquest curs 

en un exigent projecte del club del 

Baix Llobregat, que pretén conso-

lidar i seguir fent créixer el club 

en l'àmbit estatal. De fet, des de fa 

unes temporades ja són la referèn-

cia en l'elit catalana. 

El molletà va aterrar al club 

català en ple confinament i des 

d'aleshores ha estat treballant en 

l'objectiu de la temporada 2020-

2021: salvar la categoria. Aquest 

curs la Primera Divisió s'ha es-

tructurat en dos subgrups de nou 

equips. La temporada es divideix 

en dues fases: la regular, que clas-

sifica els quatre primers per fer 

la promoció pel títol i la resta, en 

una fase per no baixar. "L'objec-

tiu que tenim és sumar el mà-

xim de punts en la primera fase, 

perquè tots aquests després 

s'arrosseguen a la segona. Si 

FUTBOL SALA | Primera Divisió  EL TÈCNIC MOLLETÀ DIRIGEIX LA SEVA PRIMERA TEMPORADA A L'EQUIP REFERENT CATALÀ FEMENÍ

Manolo Moya s'estrena amb 
èxit amb l'AE Penya Esplugues 

EN PISTA Manolo Moya a la pista de l'equip del Baix Llobregat

som quartes, perfecte; però si 

som cinquenes, hem de passar 

a la fase de permanència amb 

el màxim de punts per evitar 

descendir", admet el tècnic Ma-

nolo Moya, que després de cinc 

jornades disputades suma tres 

victòries i dues derrotes: "les tres 

victòries primeres van ser con-

tra equips, podríem dir, de la 

nostra lliga. Pel que fa a les der-

rotes, van ser contra aspirants 

al títol, com és l'Atlético Naval-

carnero i Roldán". 

Després de cinc jornades, l'AE 

Penya Esplugues, de Moya,  ocu-

pa el 4t lloc amb nou punts, se-

guit de tres equips amb sis punts, 

Segona Divisió 

El CD la Concòrdia 
reprèn la lliga 
contra el líder

LA LLAGOSTA. Després de dues set-

manes sense competir, el CD la 

Concòrdia femení rebrà dissabte 

el líder del grup 2A de la Segona 

Divisió estatal, l'Eixample. Les lla-

gostenques van haver d'ajornar el 

due de fa dues setmanes contra el 

cuer, l'Atlético Mercadal, per uns 

positius de la Covid-19 en l'equip 

balear; i la setmana passada va 

passar la jornada de descans. 

La Concòrdia ocupa el 6è lloc 

amb 7 punts i tan sols quatre par-

tits disputats. De fet, està empa-

tat amb el 5è, el Castelldefels que 

suma tres partits més que les lla-

gostenques. El conjunt baixvallesà 

vol donar la sorpresa a casa con-

tra l'Eixample, que lidera el grup 

amb 14 punts amb un balabç de 

quatre victòries i dos empats, sen-

se cap derrota. La Concòrdia suma 

dues victòries, dos empats i una 

derrota.  

Sergio Hernández, bronze 
estatal sub-21 a Màlaga

KARATE | Formació  JUDITH ANGUERA, PLATA JUVENIL

MONTORNÈS. El Club Karate Mon-

tornès segueix amb la seva activi-

tat competitiva amb els lluitadors 

amb fitxa estatal, prenen part 

en campionats estatals. Sergio 

Hernández ho va fer a l'estatal 

sub-21 i Judith Anguera, al juvenil, 

tots dos amb medalla de bronze i 

plata, respectivament.  

Sergio Hernández va guanyar la 

medalla de bronze del Campionat 

d'Espanya de Karate sub-21, que 

va reunir els millors lluitadors 

estatals a Màlaga, entre les edats 

sub-21, júnior i cadet. Hernández 

va sumar el tercer lloc en la mo-

dalitat de kumite amb el pes de 

-60 kg. 

Pel que fa a Judith Anguera, va 

sumar una medalla de plata en la 

segona ronda de la Lliga Nacional 

de Karate juvenil en la modalitat 

de kata. El campionat es va cele-

brar a Guadalajara.  

MOLLET. El Comitè Català d’Hoquei 

Patins (CCHP) de la Federació Ca-

talana de Patinatge (FCP) preveu 

reprendre la competició el cap de 

setmana del 10 de gener, si la situ-

ació sanitària ho permet. Alhora, 

l'ens federatiu ha previst allargar 

les competicions de la fase regu-

lar fins al juny i si s'escau, les fases 

d'ascens o salvació fins al juliol. 

A Primera i Segona Catalana fe-

menines s’anul·laran tots els caps 

de setmana de descans previstos, 

sense necessitat de doblar jorna-

des. I a Primera, Segona i Tercera 

Catalana masculines, les jornades 

parells es jugaran al final de la lli-

ga, donant prioritat a les jornades 

senars per si més endavant s’ha-

guessin de suspendre o anul·lar, 

encara que a Primera Catalana 

també es doblarà alguna jornada. 

Per últim, s’endarreriran les dates 

de celebració dels play-offs i fases 

d’ascens per a les tres categories 

fins al mes de juliol, si cal.

Pel que fa a les competici-

ons d'hoquei patins base, també 

s'allargaran fins al juliol, si és ne-

cessari.  

El Comitè Català 
allarga la competició 
fins al juliol

Repte esportiu

Manolo Moya afronta el repte del pro-

jecte femení amb molta il·lusió. Des-

prés d'uns anys dirigint equips mas-

culins de primer ordre a França, ara té 

l'encàrrec d'enfortir la Penya Esplu-

gues. "No hi ha gaire diferència entre 
un equip femení o masculí perquè 
són igual d'intensos i tenen ganes 
de treballar, potser una mica més les 
noies", diu Moya, que sí que ha notat 

que els grups femenins "pregunten 
més, volen saber per què faig això o 
allò altre. Està molt bé". 

DESPRÉS DE FRANÇA, 
EL BAIX LLOBREGAT

HOQUEI PATINS

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès

T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

Carles Font enllesteix un 
llibre sobre l'handbol paretà

HANDBOL L'AJUNTAMENT EL PREVEU PUBLICAR PROPERAMENT

PARETS. L'historiador i periodista 

Carles Font, que treballa a la ràdio 

local paretana, RAP 107, ha en-

llestit un llibre amb un resum de 

la trajectòria històrica del CH Pa-

rets,  nascuda el 26 de desembre 

de 1954, inicialment sota el nom 

de Club Balonmano Juventud Pa-

rets, i consolidat gràcies a l'ajuda 

del BM Granollers. L'etapa dau-

rada del primer equip de l'entitat 

paretana va ser a l'inici de la dèca-

da dels anys 80, quan va militar a 

la categoria de Primera Nacional, 

la segona màxima categoria.

El llibre, encarregat per l'Ajun-

tament de Parets, es publicarà 

properament.  

CKM

AMB LA MEDALLA Sergio Hernández amb el bronze estatal

Leganés, Ourense i Viaxes Ama-

relles. A més, l'equip té un duel 

ajornat contra l'Ourense. Líder 

destacat hi ha l'Atlético Navalcar-

nero, que suma 16 punts amb un 

ple de victòries. 

Precissament, el pròxim par-

tit de l'AE Penya Esplugues serà 

contra un dels equips que tenen 

com a objectiu la permanència, el 

Leganés. El compromís tindrà lloc 

a la pista de l'equip del Baix Llo-

bregat.  JL.rodríguez b.

CD LA CONCÒRDIA - EIXAMPLE

Dissabte, 5 – 17.30 h La Llagosta
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Generalitat

PARETS. La Secretaria General de 

l'Esport i Onat Foundation, que im-

pulsa el paretà Sergi Mingote, han 

lliurat els Premis Inclusius de l'Es-

port Català. L'acte, que va comptar 

amb la consellera de la Presidència, 

Meritxell Budó,  va tenir lloc dimarts 

a Barcelona amb uns guardons en 

forma de beques econòmiques que 

donen suport a la pràctica de l’es-

port inclusiu per part de persones, 

associacions i empreses. Budó va 

posar de relleu la importància dels 

premis que “posen nom i cara a 

aquestes persones i entitats que 

fan una tasca tan important” i 

destacava la funció cohesionadora 

de l’activitat física. 

La segona edició dels Premis In-

clusius de l'Esport Català va comp-

tar amb 30 candidatures, de les 

quals el jurat va triat 11 entitats. 

Dues d'elles, són vallesanes amb 

Joan Soto, del projecte On jo no hi 

veig, puja el meu cor, de Parets; i 

l'Associació de Dones Immigrants 

Subsaharianes (ADIS), de Grano-

POLIESPORTIU ELS GUARDONS ESTAN IMPULSATS PER ONAT FOUNDATION, DE SERGI MINGOTE

Es lliuren els Premis Inclusius 
de l'Esport Català a Barcelona

PREMIS  Gerard Figueras, Meritxell Budó i Sergi Mingote

llers, amb la col·laboració de l'AE 

Ramassà per crear un equip femení 

de futbol de persones refugiades i 

en petició d'asil. 

El secretari general de l’Esport i 

de l’Activitat Física, Gerard Figue-

ras, va reconèixer la tasca impres-

cindible que fa la fundació Onat, 

que coorganitza els guardons: “Fa 

un parell d’anys vam traçar com 

havia de ser aquest reconeixe-

ment i sense la tenacitat de qui 

n’està al capdavant avui això no 

existiria”, admetia.

El president d’Onat Foundation, 

Sergi Mingote, va subratllar que 

"els premis fan visible els pro-

jectes de persones que tenen di-

ficultats però que són valentes. 

Catalunya és referent en l'esport 

inclusiu i té un teixit associatiu 

espectacular en aquest àmbit". 

MOLLET. El bon moment esportiu 

d'Alèxia Putellas amb el FC Bar-

celona i la selecció espanyola, 

està sent acompanyat en l'àmbit 

individual. La molletana va rebre 

dilluns el premi MVP a la millor ju-

gadora de la Primera Divisió espa-

nyola 2019-2020, que atorga el di-

ari Marca. "Intento cada dia ser 

més completa possible en totes 

les facetes del futbol i em sen-

to còmode millorant. Segueixo 

amb el desig de ser millor", va 

dir durant la gala virtual la molle-

tana, que augura seguir treballant 

per seguir millorant: "La pilota 

d'or no depèn de mi, hi ha un 

jurat que escull les candidates 

i les guanyadores. A mi només 

em queda seguir treballant i 

ajudant a l'equip el millor que 

pugui, i al club també". 

A un punt de l'Eurocopa 2022
Alèxia Putellas té a tocar el passi 

de l'Eurocopa 2022 amb la selec-

ció espanyola després de guanyar 

contra Moldàvia, per 10 a 0. El 

combinat estatal lidera el seu grup 

FUTBOL LA MOLLETANA, AMB ESPANYA, A UN PUNT DE L'EUROPEU

Alèxia Putellas, millor 
jugadora de Primera Divisió

de la fase prèvia, amb 16 punts, i 

encara té dos partits pendents. 

Espanya tan sols necessita sumar 

un punt per assolir matemàtica-

ment la classificació pel Campio-

nat d'Europa, que es disputarà a 

Anglaterra. 

Contra Moldàvia, la molletana 

va marcar el setè gol i va donar les 

assistències dels dos primers gols 

del partit. 

fcb

ALÈXIA PUTELLAS

PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

El Mundial de Superbike tornarà 
al Circuit del 17 al 19 de setembre

MOTOR TAMBÉ SE CELEBRARAN ELS TESTS OFICIALS DEL 29 DE MARÇ A L'1 D'ABRIL

BAIX VALLÈS. De mica en mica, el Circuit de 

Barcelona-Catalunya va descobrint quins 

seran els atractius de la seva temporada 

2021 i va omplint forats en el calendari es-

portiu. Aquesta setmana ha estat el torn del 

Campionat del Món Motul FIM de Super-

bike. Els propers 17, 18 i 19 de setembre 

del 2021, el traçat mundialista vallesà cele-

brarà la segona edició del Catalunya Wor-

ldSBK Round. 

Les dates de la totalitat de la pròxima 

temporada han estat confirmades per la fe-

deració internacional i Dorna, que ostenta 

els drets del campionat. D'aquesta manera, 

la cita de Montmeló serà la setena de l’any 

d’un total de 13 curses.

Després de l’èxit de la primera edició, 

sense públic, amb les victòries de Jonat-

han Rea –pilot de l'equip vallesà Kawasaki 

Racing Team– i Chaz Davies, el Mundial de 

Superbike arriba per partida doble el 2021.  

El Circuit de Barcelona-Catalunya tindrà 

l'honor de celebrar els Supported Test, que 

seran quatre jornades d'entrenaments 

abans d'estrenar la temporada, del 29 de 

març a l’1 d'abril.  

circuit

EN CURSA  Un dels moments de la cursa del 2020, que va tenir lloc al setembre
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MOLLET.  L'assemblea de Morats ha 

tornat a escollir com a cap de colla 

Jose López, qui ostenta el càrrec 

des de la tardor del 2018. Concreta-

ment va ser el passat diumenge 22 

de novembre i va comptar amb un 

suport unànime entre els votants.

López anirà acompanyat a la part 

directiva per un equip continuista 

i semblant al dels darrers anys, 

amb Elena Novo a la vicepresidèn-

cia; Judit López i Eva Morata en els 

càrrecs de tresoreres; Adrià Vega 

com a secretari; i Pau Garcia, Teia 

Martínez, Gerard Fortuño i Mari 

Reca com a vocals.

Dels membres de la junta, López 

explica que han anat variant pro-

gressivament durant els dos anys 

de mandat i en destaca alguns dels 

que han anat sortint, com Carles 

Mogas o Marçal Abadia, a qui els 

agraeix molt la tasca portada a ter-

me a la colla. També hi ha un parell 

de cares noves: "La Mari Reca, 

que torna a la junta després d'un 

parell d'anys de descans. I el Ge-

rard Fortuño, un noi que porta 

molts anys a la colla, des que és 

molt petit, i ara ha fet ja el salt 

per estar a la junta, per prendre 

decisions; estem encantats amb 

ell i volem que sigui una aposta 

per tenir un gran futur morat".

Quant al fet d'haver estat l'única 

candidatura que s'hi ha presentat i 

ARTS ESCÈNIQUES  L'ENTITAT MOLLETANA HA PROGRAMAT DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS PER A LES PRIMERES SETMANES D'AQUEST MES DE DESEMBRE

El CRA'P presenta tres 

propostes artístiques

cra'p

'CHOP SUEY'  Imatge de l'espectacle de dansa de Charol&Ferraro

MOLLET. L'entitat molletana CRA'P 

presenta un programa farcit d'acti-

vitats per a les primeres setmanes 

de mes. Aquest divendres (19 h), la 

companyia de dansa resident Cha-

rol&Ferraro ens obriran el procés 

de creació de la seva primera peça, 

Chop Suey. Serà a l’espai de CRA’P 

amb entrada lliure, places limita-

des i reserva prèvia. Dimecres a 

les 19 h serà el torn de les balla-

rines residents Tanit Cobas i Mar-

ta Santacatalina, que compartiran 

el procés de creació de S-end, que 

han estat treballant al CRA’P des de 

l'agost. En ambdós casos, l'entrada 

és lliure, però hi cal reserva prèvia.

D'altra banda, aquest diumenge 

arrenca l’espectacle anual Respi-

rar el Mahabharata de l’artista i 

investigador Michael Gadish, tam-

bé resident del CRA’P. Enguany la 

presentació de la performance de 

llarga durada tindrà un format 

ENTITATS  VA SER ESCOLLIT PER UNANIMITAT EN L'ASSEMBLEA CELEBRADA EL PASSAT 22 DE NOVEMBRE, I COMPTA AMB UNA JUNTA CONTINUISTA RESPECTE DE L'ACTUAL

Jose López revalida la presidència morada 
reivindicant que la cultura "és necessària"

colla morada

DAVANT DEL MERCAT VELL Els diferents membres de la junta morada, encapçalada per Jose López, al mig de la foto

rals, ja siguin presencials –que els 

consideren prioritaris– o virtuals.

"No sabem què passarà demà, 

així que és molt difícil marcar-se 

objectius realistes", assevera 

López. Tanmateix, insisteix que els 

morats continuaran reivindicant 

"que la cultura és necessària, que 

la cultura és segura i que la cultu-

ra ens necessita per viure. Hem 

de lluitar per la cultura, perquè 

sense cultura no som res".  A més 

del fet que moltes persones viuen 

de la cultura, el president morat 

també esmenta que "sense els ac-

tes de les colles i de la resta d'en-

titats hi ha molta gent que ho 

està passant malament a casa i 

que no socialitza".    sergio carrillo

a què el 100% de socis morats que 

van votar ho van fer favorablement, 

apunta que després d'un any "molt 

difícil" aquesta és "una junta de 

supervivència per intentar se-

guir amb la línia del que vam fer el 

primer any legislatiu, i tornar un 

altre cop a la senda de la cultura". 

També afegeix que la gent a la colla 

està "molt contenta" de la feina 

que s'està fent, però López destaca 

que "darrere d'una junta hi ha els 

escamots o els equips de treball. 

Una junta no és més que la imat-

ge visible, però la colla la formem 

entre tots i som una gran família, 

com hem demostrat aquest any. 

Sense la gent que hi ha al darrere, 

res d'això no podria ser possible".

En aquesta línia de lloar els com-

panys morats, el cap de colla també 

assenyala que veu els joves "amb 

ganes" i que els més veterans 

compten amb tot el suport de la 

junta directiva.

Reivindicant la cultura
Pel que fa a objectius, amb quins 

reptes han aconseguit convèn-

cer els companys Morats? Amb el 

compromís de "fer tot el que sigui 

possible i tot el que ens deixin", 

en relació a esdeveniments cultu-

CULTURA
'L'arbre de les històries''Spiritual Boyfriends', de Núria Guiu, a La Caldera

Aquest divendres (17 h) tindrà lloc el club de 

lectura infantil L'Arbre de les històries, de la 

Biblioteca de Montornès i a través de Zoom. A 

les 17 h serà el club adreçat als alumnes de 3r 

i 4t de primària; i a les 18.15 h pels de 5è i 6è.

La molletana Núria Guiu representarà aquest cap de setmana el seu 

espectacle Spiritual Boyfriends a La Caldera (Les Corts). Divendres i dissabte 

a les 20.30 h i diumenge a les 19 h. Es tracta d'un solo que gira entorn de la 

relació cos-poder i que es qüestionarà quin paper juga internet en relació 

amb la política neoliberal i les seves tècniques de control i vigilància.

n Tot i la incertesa actual, la Colla 
Morada treballa per oferir activitats 
nadalenques. Les previstes inicialment 
eren fer el Tió al Mercat Vell amb cita 
prèvia el 20 de desembre; i el quinto, 
conjuntament amb el Casal Cultural, 
el diumenge 26 també al Mercat Vell. 
L'evolució de les restriccions condi-
cionaran la viabilitat d'aquests actes. 
En tot cas, també han ideat alternati-
ves virtuals.

EL TIÓ I EL QUINTO
DE NADAL, EN DUBTE

híbrid amb tres sessions en línia 

els dies 6, 12 i 20 de desembre, i 

una sessió presencial el dissabte 

12 de desembre a les 12 h a l’espai 

del CRA’P. Cal assistir a totes les 

sessions i fer la inscripció prèvia 

a info@cra-p.org o a 666 763 504.

Per últim, l'entitat molletana 

també acull, en col·laboració amb 

OVNI (Observatori de Vídeo No 

Identificat) el programa de vídeo 

Viatge Interior, en memòria de 

Toni Serra, Abu Ali, artista vinculat 

a l’entitat molletana que va morir 

ara fa un any. Serà els dies 11 i 13 

de desembre de 18 h a 20 h amb 

reserva prèvia i taquilla inversa.  
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Les Dones Hedera fan 25 anys

SANT FOST. El passat 29 d'octu-
bre, va ser el 25è aniversari de les 
Dones Hedera, associació que va 
sorgir l'any 1995 a partir d'una 
xerrada realitzada a Sant Fost 
per l'exalcaldessa de Mollet Anna 
Bosch. "Vam veure que a Sant 
Fost no hi havia cap entitat amb 
què poguéssim trobar-nos les 
dones", recorda l'actual secretària 
de l'entitat i una de les fundadores, 
Montserrat Gil. "A partir de les 
inquietuds d'aquella xerrada, 
unes quantes dones vam deci-
dir formar l'associació. Des del 
primer moment vam dir que no 
volíem tenir res a veure amb po-
lítica, no volíem un rerefons po-
lític, sinó treballar per fer activi-
tats per a la dona", hi afegeix Gil.

En el primer quart de segle de 
l'associació, les Dones Hedera han 
organitzat multitud d'actes i xerra-
des que han tractat temes tan vari-
ats com la prevenció mèdica sobre 
el càncer, la declaració de la renda, 
maquillatges, relats o fotografia, 
així com la caminada popular, la 
fira d'artesans, la matança del porc, 
i les commemoracions del 8 de 
març (Dia de la Dona Treballadora) 
i del 25 de novembre (Dia Contra 
la Violència de Gènere), entre d'al-

tres. Totes elles han estat organit-
zades al llarg d'aquests anys amb 
el suport o la col·laboració del con-
sistori. "Una activitat que també 
havíem fet, quan no hi eren els 
Voluntaris, era l'acompanya-
ment a dones o persones que ne-
cessitaven suport per anar a fer-
se alguna prova o alguna sessió 
mèdica", assenyala Gil.

D'altra banda, la secretària 
explica que, quan van arrencar 
l'activitat, el 25-N "no existia. La 
violència de gènere, i tant, però 
estava més acallada, no estava 
tan visibilitzada com ara". Pel 
que fa al 8-M assevera que l'objec-
tiu sempre ha estat el de convertir 
aquella jornada en un dia festiu: 

"Normalment organitzem un 
sopar amb ball, però per a dones 
soles. Que no hi vagin els marits, 
que és un dia per a nosaltres, 
per gaudir del fet de ser dona".

Cercant sàvia jove
L'entitat ha crescut moltíssim des 
de la seva creació fa 25 anys, fun-
dada per vuit dones; actualment 
compta amb un centenar de mem-
bres.

Gil explica que la síndrome del 

niu buit que algunes d'elles vivien 
aleshores va ser un impuls perquè 
tirés endavant el projecte: "Tinc 
68 anys. Fa 25 anys en tenia 43, 
però els fills ja en tenien més 
de 18. Ara hi ha un decalatge de 
com a mínim 10 anys; el jovent 
en comptes de començar a tenir 
els fills entre els 20 i els 25, co-
mencen entre els 30 i els 35, o els 
40. Ara s'arriba més tard a tenir 
aquesta autonomia de què els 
fills ja no depenguin tant de tu".

És per això que a les Dones Hede-
ra manquen principalment dones 
de la quarantena i la cinquantena 
d'anys. "Ens estem quedant les 
de 60 anys cap amunt", apunta la 
secretària. Per tant, de cara al futur 
de l'entitat, fan "una crida a què la 
sàvia jove vingui, perquè nosal-
tres anem fent anys i les energi-
es van minvant", clou Gil.    s.c.

ASSOCIACIONS  LA PANDÈMIA HA EVITAT LA CELEBRACIÓ DE L'ANIVERSARI

FOTO DE FAMÍLIA  Imatge de la celebració del vintè aniversari

dones hedera

UN ANY EN BLANC PER LA PANDÈMIA
■ La pandèmia ha evitat que es pogués celebrar l'aniversari. De fet, les Dones 
Hedera no han organitzat cap activitat des del passat març. "Totes les activitats 
d'aquest any han anat en orris. L'última que es va fer va ser el 6 de març, 
que sort que la vam avançar; si l'arribem a deixar per a després del dia 8, no 
l'haguéssim pogut fer. Des d'aquesta data, no hem fet res: ni la caminada, 
ni la trobada de puntaires. I la fira d'artesans, que hauríem d'organitzar per 
Nadal, tampoc ens la plantegem", explica la secretària de les Dones Hedera, 
Montserrat Gil, qui hi afegeix: "Si al març es pot celebrar el dia de la dona 
treballadora, ho farem. Sinó, quedarà pendent per a un altre moment".

COMUNICACIÓ  HA ESTAT GUARDONADA EN LA SECCIÓ DE RÀDIO

La santfostenca Clara 
Solé guanya un Drac 
Novell d'Or de publicitat
SANT FOST.  La santfostenca Clara 
Solé ha rebut recentment un Pre-
mi Drac Novell d'Or, organitzat per 
l'Associació Empresarial de Publi-
citat. Conjuntament amb les seves 
companyes de classe Laura Lazo i 
Carla Torres –totes tres cursen Pu-
blicitat i Relacions Públiques a la 
UAB– s'hi va presentar amb unes 
falques de ràdio de Ryanair amb 
un toc nadalenc i d'ironia. Tot ple-
gat parteix de "frases típiques al 
Nadal, sovint masclistes i que no 
s'haurien de fer. Hi surt un cosí, 
un tiet i una tieta dient que t'has 
engreixat, que se't passarà l'ar-
ròs i que estàs solterona", expli-
ca la santfostenca, qui hi afegeix: 
"A vegades ens agradaria enviar 
a algun lloc aquestes persones". 
És per això que, relacionant-ho 
amb la companyia aèria, se sent 
un tall que diu que "si vols enviar 
algú ben lluny, Ryanair és la mi-
llor opció".

A banda del premi en la cate-
goria radiofònica, també ha estat 
finalista a la secció d'audiovisual 
amb uns anuncis d'Adobe, on l'hu-
mor és encara més protagonista. 
"Vam agafar un mem que es va 
fer viral, amb imatges mal fetes 
i mal retallades, i que posava 
Graphic design is my passion (el 
disseny gràfic és la meva passió), 
però no estava fent servir les 
eines adequades". Així que reco-
manen l'ús d'Adobe.

El millor premi per a estudiants
Solé assegura que no s'esperava 
ser guardonada, encara menys en-
guany, quan "hi ha hagut un rè-

cord de participació, amb 1.500 
propostes". En aquest certamen 
hi ha competit contra estudiants 
de publicitat i comunicació fins als 
25 anys i Clara Solé assevera: "Sé 
que no és el premi de publicitat 
més important del món, però 
per a estudiants sí que ho és, 
perquè no n'hi ha més".

Malauradament, amb les restric-
cions per la pandèmia no s'ha pogut 
realitzar una gala presencial com 
en la resta d'edicions: "És el nostre 
primer premi i no hem pogut as-
sistir-hi físicament, però ho hem 
pogut veure online i hi hem pogut 
dedicar unes paraules a tothom".

La publicista clou destacant que 
tornarà a competir als pròxims 
Dracs d'Or: "Sempre m'he vist 
com una persona creativa, vull 
dedicar-me a la creativitat pu-
blicitària i aquest premi és un 
gran pas endavant per a la meva 
carrera i m'hi vull seguir pre-
sentant cada any".  sergio carrillo

c.s.

CLARA SOLÉ  

Aquest divendres es 
fa l'encesa de l'arbre 
i dels llums de Nadal

MOLLET. Aquest divendres s’il·lumi-
narà l’arbre i les llums dels carrers 
de la ciutat per donar la benvinguda 
al Nadal a Mollet. A causa de la pan-
dèmia, enguany s'encendran l’arbre 
de Nadal de la plaça de Catalunya i 
la il·luminació dels carrers sense 
un acte formal d’encesa, per evitar 
les aglomeracions que es produïen 
tradicionalment. L’alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, la regidora de 
Comerç, Mercè Pérez, i alguns re-
presentants del teixit comercial del 
municipi sí que seran a les 18 h a la 
plaça de Catalunya per veure l'en-
cesa de la il·luminació.

El Museu ofereix un 
taller per crear un 
imant modernista

MOLLET. Per tal de complementar la 
visita a l’exposició El Modernisme 

i les flors, el Museu Abelló ha pre-
parat un taller de creació d’imants 
modernistes a partir de rajoletes 
que els nens i nenes podran dis-
senyar i decorar amb gomets. Per 
tal de complir amb les mesures de 
seguretat contra la Covid, es pot re-
collir a la recepció del Museu el ma-
terial necessari –amb una bosseta i 
les instruccions del taller incloses– 
per endur-se'l i fer-lo a casa. El ta-
ller es podrà fer fins al 24 de gener, 
data en què està previst que es clau-
suri l'exposició modernista actual.

dissabte 5

diumenge 6

divendres 4

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

Un front del nord ens cre-
uarà, aportant, a banda 
de molts núvols alts i mit-
jans, una massa d’aire fred,  
polar,  i vent de Mestral.

Continuarà bufant el vent 
de Mestral, que seguirà 
injectant-nos  més aire 
polar, en un dia amb cel 
variable i ambient fred.

Seguirem amb aquesta 
situació de NW, i per tant 
amb l’entrada d’aire fred, 
amb molts núvols alter-
nats amb clarianes i tem-
peratures sense canvis.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 26 18ºC 11ºC 16ºC 4,8 19 km/h NE

DIVENDRES, 27 17ºC 13ºC 15ºC 8,8 35 km/h ENE

DISSABTE, 28 14ºC 11ºC 14ºC 21,4 34 km/h NE

DIUMENGE, 29 20ºC 10ºC 14ºC - 11 km/h SSW

DILLUNS, 30 18ºC 7ºC 14ºC - 18 km/h SE

DIMARTS, 1 13ºC 8ºC 11ºC - 15 km/h SSW

DIMECRES, 2 14ºC 6ºC 9ºC - 24 km/h WSW

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



dv, 4 desembre 202024


