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Les administracions implicades buscaran recursos provinents de fons europeus per agilitzar-ne l'execució

MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. El ter-
ritori entorn del riu Besòs, amb el 
treball coordinat de diverses ad-
ministracions, ha presentat el Pla 

de conservació, restauració d’eco-

sistemes, biodiversitat i preserva-

ció de l’espai litoral i els recursos 

hídrics Viu el Besós!, un ambiciós 
pla amb un pressupost de 227 mi-
lions d'euros que pretén ser el full 
de ruta per a la recuperació i con-
servació del Besòs i la seva conca.
Els responsables del projecte, que 
ha estat elaborat conjuntament 
entre el Consorci Besòs Torde-
ra i el Consorci del Besòs, amb el 
suport d’altres administracions, 
com l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, la Diputació de Barcelona 
i l’Agència Catalana de l’Aigua, 
volen aconseguir fons europeus 
per poder "accelerar" el seu 
desplegament. "El compromís 

de les administracions que hi 

hem participat en l'elaboració 

del pla és tirar endavant aquest 

full de ruta, hi hagi o no l'ajuda 

amb fons europeus", explicava el 
president del Consorci Besòs Tor-
dera i alcalde de Mollet del Vallès, 
Josep Monràs, dilluns durant la 
presentació del document. 

Un pas més en la conservació
El pla vol actuar sobre la conca 
del Besòs, un espai que ha patit 
al llarg del segle XX una forta de-
gradació i pressió urbanística, on 
es preveu incidir en sis àrees di-
ferents. D'una banda, la reducció 
de la contaminació i millora de 
la qualitat de l'aigua. En aquest 
sentit, algunes actuacions previs-
tes són la construcció de tancs de 

El territori planteja un pla de recuperació 
del riu Besòs per 227 milions d'euros

tempesta en nou depuradores de 
la conca –entre elles les de Gra-
nollers, Montornès i la Llagosta– i 
control de punts d'abocament al 
riu, amb sistemes de control dels 
abocaments que es produeixen 
per sobreeiximents en episodis 
de pluges i que porten residus a 
l’aigua.

Un altre dels eixos és la millora 
de la biodiversitat i la connectivi-
tat ecològica. El pla inclou la re-
naturalització d'espais on diver-
sificar els hàbitats, alhora que es 
creen refugis per a la fauna. Una 
de les accions concretes és la re-
cuperació ambiental dels espais 
entre la línia d'alta velocitat i l'au-

topista C-33, a Mollet del Vallès, 
una zona actualment ocupada per 
espais abandonats, horts il·legals 
i estructures degradades, on es 
proposa crear un refugi de fauna.

La millora de la diversitat també 
s'aconseguiria amb la recuperació 
ecològica d'hàbitats i l'erradicació 
d'espècies exòtiques invasores. 
Es proposa la recuperació de l'es-
pai fluvial per mitjà de la creació 
de meandres, zones de ràpids i 
zones d'aigües lentes, així com 
l'eliminació d'estructures no útils 
(restes d'obres, ponts, passos de 
vianants), la implantació d'escales 

laura ortiz

227.869.170 €

EIX 1

Reduir la contaminació 

i millorar la qualitat de 

l'aigua

105.805.314 € 

EIX 4

Espais per a la 

salut i la mobilitat 

sostenible

22.351.912 € 

EIX 5

Resiliència i 

adaptació al canvi 

climàtic

50.339.042 € Pressupost i eixos del 
pla Viu el Besòs!

EIX 3

Agricultura 

urbana sostenible 

al Besòs

12.250.000 € 

EIX 6

Comunicació i 

sensibilització 

ambiental

1.590.000 € 

EIX 2

Biodiversitat i 

recuperació 

ecològica

35.532.902 € 

Continua a la pàgina 4

Una de les accions del pla és

crear un refugi de fauna a

l'espai que es troba entre la

línia de l'AVE i la C-33 a Mollet
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de peixos per afavorir el pas 
d'espècies riu amunt, etc. 

El pla també preveu la natura-
lització i eliminació d'alguns murs 
de formigó, que es van construir 
durant el segle XX com a mesura 
per mitigar els efectes de les avin-
gudes d'aigua, un mètode que, 
segons els experts, s'ha mostrat 
ineficaç.

El tercer eix d'actuació és el de 
l'agricultura urbana sostenible, un 
àmbit que inclou l'ordenació urba-
nística de les zones d'horta, la ges-
tió social i restauració ecològica i 
la creació d'un programa de for-
mació en pràctiques d'agricultura 
sostenible en l'àmbit del Besòs.

Un altre àmbit del pla és la po-
tenciació de la mobilitat soste-
nible amb un pla de recuperació 
dels camins fluvials, que acabi 
amb les discontinuïtats actuals 
que no permeten enllaçar la mobi-

litat a peu i en bicicleta. En aquest 
cas, algunes de les accions propo-
sades són la recuperació del camí 
fluvial del riu Besòs entre Montca-
da i Reixac i Martorelles i la inte-
gració del camí fluvial Besòs-Mo-
gent-Tordera a la ruta EuroVelo 
8, una ruta europea que passa per 
Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Múrcia i Andalusia

Mesures d'adaptació al canvi 
climàtic i innovació – com el mo-
nitoratge del risc d’inundació vin-
culat als efectes del canvi climàtic 
al Parc Fluvial del Besòs– i una po-
tenciació de les accions de comu-
nicació i sensibilització ambiental 
a la conca, acabarien d'arrodonir 
els principals eixos de la planifica-
ció. i laura ortiz

MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. El pla 
es presentava dilluns a la llera del 
Besòs a escassos metres de l'em-
presa Ditecsa, on ara fa un any es 
va produir l'incendi que va provo-
car el greu vessament de productes 
tòxics al riu. "Fa un any ens vam 

posar a treballar les diferents 

administracions que avui estem 

aquí per tirar endavant un pla 

per recuperar el riu. Cal estar 

satisfet d'aquest treball coordi-

nat que enforteix l'estratègia", 
deia l'alcalde de Montornès, Jose A. 
Montero, durant l'acte.

Totes aquelles administracions 

presentaven de manera conjunta 
aquest full de ruta, que tindrà un 
temps d'execució que dependrà 
dels recursos econòmics. El direc-
tor de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), Lluís Ridao, apuntava: "Si 

aconseguim els fons europeus, 

podrem accelerar el projecte en 

Ve de la pàgina 3

5 o 6 anys", explicava. Amb tot, 
Ridao assegurava que "hi ha fons 

propis de l'ACA perquè la Gene-

ralitat el pugui tirar endavant". 
En aquest sentit el responsable de 
l'ACA, valorava la implantació fa 
dues dècades de l'anomenat cànon 
de l'aigua "un impost que pa-

guem tots a les nostres factures 

però que ens permet tenir un 

riu sanejat i mantenir el medi 

ambient". Segons Ridao, l'ACA dis-
posarà d'uns 3.000 milions d'euros 
en els pròxims 15 anys gràcies a 
aquest cànon.

El projecte vol rebre fons pro-
vinents del Next Generation EU, 
el pla d'inversions que la Unió Eu-
ropea ha elaborat amb un total de 
750.000 M€ (2021-2027) per do-
nar resposta als impactes de la co-
vid-19 i pal·liar-los, 140.000 dels 
quals es destinaran al finançament 
d'actuacions a l'Estat espanyol.

A l'acte de presentació també 
van assistir Janet Sanz, presidenta 
del Consorci del Besòs, Ada Colau, 
alcaldessa de Barcelona i presi-
denta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Núria Parlon, vicepresi-
denta quarta de la Diputació de 
Barcelona i alcaldessa de Santa Co-
loma de Gramenet i l'alcalde Mont-
meló, Pere Rodríguez. i l.o.

ajuntament montornès

REPRESENTANTS POLÍTICS Membres de les diferents administracions sobre la passera Simón Rosado

Un projecte compartit

ELS CONSORCIS DEL BESÒS, AJUNTAMENTS, GENERALITAT, DIPUTACIÓ I L'ÀREA MATROPOLITANA, COORDINATS EN EL PLA

El projecte vol eliminar les
discontinuïtats del camí 

fluvial i recuperar l'espai 
entre Montcada i Martorelles 

MARTORELLES. L'aproximadament 
quilòmetre i mig de camí que vo-
reja la llera del riu Besòs al seu 
pas per Martorelles tindrà un nou 
aspecte de cara a l'any vinent. El 
consistori martorellesenc ha re-

but una subvenció de la Diputació 
de Barcelona per arranjar aquest 
espai durant els pròxims dos anys. 

Amb un pressupost que supe-
ra els 20.000 euros, l'objectiu de 
l'Ajuntament és fer aquest camí 

més accessible per passejar-hi o 
practicar esport: "Normalment 

els municipis netegen camins 

forestals tanmateix Martorelles 

té poc bosc i poca massa fores-

tal, és per això que optem per 

recuperar el passeig fluvial", ex-
plica el regidor de Medi Ambient, 
Joan Marc Flores. 

L'arranjament consistirà a ta-
par forats i regular el terreny, així 
com aclarir els espais que els ca-
nyissars han fet que el camí sigui 
més estret. A més, "per fer la in-

tervenció es tindrà molta cura 

de totes les espècies vegetals 

autòctones", afegeix Flores.

Estudi d'altres propostes
L'actuació està prevista pel pri-
mer semestre del 2021 i de cara al 
2022 l'Ajuntament estudia poder 
fer una passera a l'alçada de la dei-
xalleria on hi ha la mota: "Aquest 

tram té una baixada molt pro-

nunciada i estem valorant po-

der fer una passera", indica el 
regidor. 

El govern de Martorelles 
arranjarà el camí que 
voreja la llera del Besòs  

L'AJUNTAMENT COMPTARÀ AMB UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DESTINADA A ARREGLAR CAMINS MUNICIPALS
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Treballs de poda a Martorelles

Els municipis continuen amb els treballs de poda. A 
Martorelles, aquesta setmana s'han podat les moreres 
del carrer de l’Horta i els exemplars de Can Puig. Els 
treballs els fa la brigada amb el suport del personal de 
l’empresa L’Espígol de Sant Quirze del Vallès.

Valls deixa la gerència del Consell Comarcal

BAIX VALLÈS. El govern de l'Estat 
ha presentat el Pla de Rodalies 
2020-30, una planificació que 
preveu una inversió a la xarxa 
ferroviària catalana de 6.345,92 
MEUR fins al 2030, unes inversi-
ons que tenen en compte algunes 
actuacions al Baix Vallès, com els 
treballs de desdoblament de la R3 
entre Parets i la Garriga i la cons-
trucció d'una tercera via a Mo-
llet-Sant Fost. El pla, però, també 
deixa sense concretar com serà el 
futur desdoblament del tram de 
la R3 al seu pas per Mollet, –que 
l'Ajuntament reclama que sigui 
soterrat–una decisió que esperen 
acordar amb el territori.

Divendres, el ministre de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, presentava a Bar-
celona el pla amb actuacions de 
millora d'accessibilitat a les esta-
cions; la compra de nous trens, la 
construcció de deu noves estacions, 
la instal·lació de 120 quilòmetres 
amb noves vies i la implantació del 
sistema ERTMS a la xarxa de l'àrea 
metropolitana de Barcelona.

El Pla preveu diverses mesures 
a la xarxa catalana amb un progra-
ma d'actuacions per incrementar la 
capacitat de la xarxa i la integració 
urbana. Segons detallava el coor-
dinador del Pla de Rodalies, Pere 
Macias, l'objectiu és augmentar un 
58% l'oferta i que la demanda creixi 
un 50%, una fita a la qual s'espera-
va arribar al 2028 però que s'ha en-
darrerit dos anys per la pandèmia.

Desdoblament de la R3
Entre aquestes accions es troben 
els treballs de desdoblament de la 
línia R3 entre les estacions de Pa-
rets del Vallès i la Garriga, que es 
troba dins les actuacions immedi-
ates, amb calendari previst entre 
2020 i 2025. En aquesta primera 
fase, del qual ja estan en procés 

INFRAESTRUCTURES  L'ESTAT PRESENTA EL PLA DE RODALIES 2020-2030, QUE PREVEU DIVERSES ACTUACIONS A LA XARXA FERROVIÀRIA QUE PASSA PEL BAIX VALLÈS

El Pla de Rodalies 
no inclou el  
soterrament de 
la R3 a Mollet 

Construcció d'una tercera 
via entre Montcada i Mollet

l.o.

alguns treballs previs, es preveu la 
duplicació d’un tram de 17,4 km, 
inclou la remodelació de les estaci-
ons de Parets, Granollers-Canove-
lles, les Franqueses del Vallès i la 
Garriga, adaptant les andanes per 
a trens de 200 metres, i la supres-
sió de 7 passos a nivell. "El pro-

jecte està en fase de supervisió 

i, per tant, pot ser licitat l’any 

2021", asseguren des de l'Oficina 
de Coordinació del Pla de Rodalies.

Sobre els treballs de desdobla-
ment de la R3 a la resta de trams, 
les obres entre Centelles i Vic esta-
rien planificades com a actuacions 
a mig termini (2026-2030). En can-
vi, el tram entre Montcada Bifurca-
ció i Parets, en què es troba la part 
de Mollet del Vallès, no té calendari 
definit. "Es tracta d’una actuació 

que s’inclou al programa d’ava-

luació i planificació d’actuaci-

ons estructurants, la qual cosa 

significa que cal acordar el seu 

traçat amb les administracions 

territorials", apunten fonts de 
l'Oficina. En aquest sentit, l'Ajun-
tament de Mollet manté la petició 
que el desdoblament al tram mo-
lletà comporti el soterrament de la 
línia. Des de l'Oficina però assegu-
ren que aquesta és una "actuació 

complexa" que cal acordar amb 
les administracions. "Quan es tin-

gui la solució més adient, es po-

drà establir calendari", apunten.
Una altra actuació que també 

afectarà col·lateralment el Baix Va-
llès és la construcció de la nova es-
tació de Santa Perpètua de Mogo-
da, un projecte del qual ja s'estan 
executant les obres, que, segons 
l'Oficina, "van a bon ritme. La 

previsió és que s’acabi i entri en 

servei durant el primer semes-

tre de 2021", asseguren.

Escepticisme de la Generalitat
En la presentació del Pla de Ro-
dalies, el conseller de Territori, 
Damià Calvet, mostrava el seu "es-

cepticisme" davant el document i 
es preguntava si "serà aquest el 

que es complirà" ja que "no és el 

El Pla de Rodalies inclou com a 
previsió la construcció d'una ter-
cera via a la R2 entre les estacions 
de Mollet-Sant Fost i Montcada, un 
projecte previst però que ni tan sols 
està en planificació. Segons fonts de 
l'Oficina del Pla, el projecte d’inte-
gració urbana de Montcada ja pre-
veu la construcció d’una tercera via 
i la seva continuació fins a Mollet 
"es planificarà en el primer perí-

ode del Pla (2020-2025) i l’actua-

ció es farà a la segona part del Pla 

(20026-2030)", asseguren.
L’objectiu és reduir els temps 

de viatge de trens regionals i ro-
dalies semidirectes procedents 
del nord de Barcelona, que comp-

tarà amb una tercera via des de la 
nova estació de la Sagrera fins a 
Mollet-Sant Fost.

D'altra banda, el document tam-
bé preveu un nou ramal entre la 
línia de Puigcerdà i el corredor del 
Vallès. Actualment, les circulacions 
de trens de mercaderies entre Tar-
ragona i Vic han de fer una inversió 
de marxa a l’estació de Montcada 
Bifurcació. Per evitar-ho, es propo-
sa un nou ramal que enllaci de for-
ma directa el corredor del Vallès i 
la línia de Vic i que també podria 
permetre connexió directa per fer 
serveis de Rodalies entre Grano-
llers i les estacions de la línia de 
Mollet a Martorell. i l.o.

El projecte per renovar l'estació de tren 
de Parets va prenent forma. Ara per ara 
ja s'ha realitzat l'esborrany d'un conveni 
per a la construcció d'una llosa sobre 
l'actual estació –al nivell de les avingu-
des Catalunya i Espanya– de 70 metres 
de llarg per 40 d'ample que ampliaria la 
zona d'aparcament. Tot plegat tindria 
un cost aproximat d'uns 9 milions d'eu-
ros, dels quals l'Ajuntament i la Gene-
ralitat pagarien el 22% cadascun, i ADIF 
assumiria el 56% restant. L'obra tindria 
un període d'execució de quatre anys, 
del 2021 al 2024. D'aquesta manera, es 
pretén fomentar l'ús del tren a Parets 
com a capçalera de la Vall del Tenes, 
oferint més aparcament i fent així el 
primer pas per renovar l'estació.

CONVENI PER RENOVAR 
L'ESTACIÓ DE PARETS

LES OBRES A L'ESTACIÓ MOLLET-SANT FOST  
COMENCEN AMB EL RECRESCUT DE L'ANDANA
El passat mes de novembre, Renfe 
va començar les obres d’allargament 
i recrescut d’una de les andanes de 
l'estació Mollet-Sant Fost, una de les 
actuacions de millora que l'opera-
dor ferroviari farà a les instal·lacions 
a l'espera que es tornin a licitar els 
treballs de la reforma integral, que 

segons mantenen fonts de Renfe, es 
podrien treure a concurs durant el 
primer semestre de 2021. 

Les obres han començat amb 
l'allargament de l'andana i la resta 
d’actuació –reordenació de l’entra-
da principal de l’edifici, actuacions a 
l’enllumenat de l’estació amb la ins-

tal·lació de sistema LED i reordenació 
d'encaminaments al vestíbul i les an-
danes– es troba en projecte. 

La reforma de l'estació de Mo-
llet-Sant Fost s’emmarca en el Pla 
d’Estacions de Renfe a Catalunya, un 
pla recollit al Pla de Rodalies, pre-
sentat la setmana passada.

primer que es fa ni es presenta". 
Tot i així, comentava que des del 
Govern s'analitzarà amb "calma" i 
"predisposisició".

D'altra banda, també criticava  

que la Generalitat no hagi pogut 
prendre part en l'elaboració del pla, 
tot i ser titular del servei, i que en 
tot cas només ho hagi fet indirecta-
ment a través de l'ATM. i l.ortiz

Ignasi Valls deixarà el càrrec de gerent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental el 31 de desembre i continuarà com a gerent del Consorci per 
a la Gestió dels Resiuds del Vallès Oriental durant uns mesos. Valls 
era gerent des del 2011, però ha estat vinculat a la institució des de la 
seva constitució en diferents etapes com a conseller.
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Us desitgem bones festes 

CLÍNICA DENTAL 

RIBERA
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Més d'un miler de signatures per 
aturar l'urbanització del Calderí
MOLLET. Dimarts al vespre es van 
concentrar una setantena de per-
sones davant l'Ajuntament per re-
clamar que s'aturi el projecte per 
urbanitzar El Calderí i per fer un 
lliurament simbòlic de les signa-
tures recollides.

Txus Carrasco, membre de la 
plataforma Salvem El Calderí, va 
assegurar que aquesta urbanit-
zació prevista és "un dels més 
grans atemptats ecològics i so-
cials que les administracions 
que haurien de defensar els 
drets dels ciutadans a viure una 
vida en qualitat estan perpe-
trant".

Salvar El Calderí és una reivin-
dicació que suma més d'un miler 
de signatures que hi donen suport 
des de la plataforma Change.org. 
"És una reivindicació popular 
que va sumant cada vegada més 
suports i cada vegada hi ha més 
gent que aixeca la veu per dir 
que no volem que es destruei-
xi aquest espai. No necessitem 

un nou macrobarri de 1.400 
habitatges i no necessitem més 
zones comercials. Hi ha altres 
espais per construir equipa-
ments", va apuntar Carrasco.

La plataforma demana "que hi 
hagi un consens social, un debat 
participatiu i obert sobre el futur 

que la població, no només de Mo-
llet sinó també de l'àmbit de la 
Conca del Besòs, vol per a espais 
com el del Calderí. Són espais de 
futur, espais que inclouen tota 
una gamma de col·lectors biolò-
gics i per tant de patrimoni natu-
ral de tots els ciutadans".

Tanmateix, són conscients que 
davant tenen, segons defineix 
Carrasco, "grans gegants com el 
Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, com l'Ajuntament o 
fins i tot com la Conselleria de 
Territori de la Generalitat", i 
que, per tant, la lluita serà "dura 
i llarga". És per això, que a ban-
da de la recollida de signatures i 
de la plantada davant de l'Ajunta-
ment de dimarts, es continua fent 
una crida a la ciutadania perquè 
se sumi a aquesta reivindicació i 
s'estan planificant altres accions 
per a després de Nadal. En aquest 
sentit, Carrasco va avançar que 
"s'està preparant una marxa 
important al gener, que volem 
que sigui el més forta i festiva 
possible".

Aferrant-se al macrobarri
Segons van anunciar des de la pla-
taforma Salvem El Calderí durant 
l'acte, el projecte en qüestió passa-
rà dilluns per ple.   sergio carrillo

URBANISME LA PLATAFORMA SALVEM EL CALDERÍ VA ORGANITZAR DIMARTS UNA PLANTADA DAVANT DE L'AJUNTAMENT DE MOLLET

s.carrillo

LA CONCENTRACIÓ  Dimarts al vespre davant l'Ajuntament de Mollet

Todo el equipo de Clínica Cuadros les desea felices fiestas

Ortodoncia

ultra rápida

Implantología

inmediata

IMPLANTES 

Y DIENTES FIJOS EN UN DÍA

Ortodoncia

invisible

SEGURETAT LA  POLICIA LOCAL HA FET ENGUANY NOVES INCORPORACIONS 

Augmenten en un 63,6% la 
xifra de detencions a Sant 
Fost durant aquest últim any
SANT FOST. Les detencions a Sant Fost han 
augmentat un 63,6% en el darrer any, men-
tre que el principal delicte contra el patrimo-
ni al municipi van ser les estafes (31%), que 
es van produir sobretot entre els mesos de 
febrer i novembre, coincidint amb el Black 
Friday i les festes nadalenques.

Aquestes són algunes de les xifres que es 
desprenen de la Junta Local de Seguretat ce-
lebrada enguany, en què hi han participat el 
regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajunta-
ment, Xavier Conesa, la caporal de la Policia 
Local, Mayte Toledo, responsables dels cos-
sos de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i 
Guàrdia Civil i el representant de la Delegació 
territorial del Govern de la Generalitat a Bar-
celona, Martí Rovira Guardiola. Per primera 
vegada, també hi va participar Protecció Civil 
de Sant Fost.

En la reunió també es va informar que els 
robatoris a domicilis representen el 25,9% 
de les infraccions penals contra el patrimoni 
i segueixen sent el segon delicte de més pes al 
municipi. Mentre que si bé els delictes penals 
van augmentar un 8,5%, els incidents de se-
guretat ciutadana, com ara els robatoris amb 
força, les alertes per sensació d’inseguretat o 

les ocupacions il·legals de propietats particu-
lars, van disminuir un 13,2%.

Per contra, les infraccions administratives 
van augmentar un 85,5%, fins a 115. Aquest 
increment s’atribueix a les restriccions per la 
Covid-19, ja que la majoria d’infraccions es 
van produir als mesos de març, abril i maig.

Increment del cos de la Policia Local
El consistori atribueix la millora en l’eficàcia 
a l’hora de reprimir delictes a la inversió en 
seguretat ciutadana impulsada en els darrers 
mesos i també a la millora en la coordinació 
entre els diferents cossos policials, dos dels 
principals compromisos de l'equip de govern 
des de l'inici del mandat.

Aquest 2020, la plantilla de la policia lo-
cal s’ha incrementat amb una nova caporal 
i nous agents i actualment compta amb una 
caporal, 11 agents, un assessor jurídic i una 
persona d’atenció a la ciutadania. L’ampli-
ació de la plantilla ha estat una prioritat pel 
govern, que va convocar unes oposicions en 
què es van apuntar més de 90 candidats. 

El programa de formació continuada de 
tots els agents i l’adquisició d’un segon vehi-
cle policial marcarà l’inici del pròxim any. 

MEDI AMBIENT 

Mollet instal·la 

plaques solars a 

la comissaria de la 

Policia Municipal

MOLLET. L'Ajuntament ha iniciat 
els treballs d'instal·lació de laques 
fotovoltaiques a la coberta de la 
comissaria de la Policia Municipal, 
amb l'objectiu de cobrir amb fonts 
renovables una bona part del con-
sum en energia de l’edifici. Amb 
aquest, seran quatre els edificis 
municipals que disposen d’instal-
lacions d’autoconsum. 

Les obres suposaran la instal·la-
ció de 60 panells amb una potèn-
cia total de 20,7 kWp a la coberta 
de l’edifici, que generaran 28.000 
kWh anuals. Els excedents d’ener-
gia sobrant s’abocaran a la xarxa. 

La instal·lació, que té un cost de 
31.500 euros i compta amb una 
subvenció de 15.000 euros de la 
Diputació de Barcelona, disposarà 
de sistemes de monitoratge remot 
que permetran controlar en tot 
moment la producció. Les obres 
tindran una durada aproximada 
d’un mes i es preveu que la instal-
lació entri a ple rendiment al llarg 
del mes de gener. 
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El govern de Parets presenta el Pla de 
Mandat amb un 44% d'accions executades

CONSISTORI  INCLOU 176 COMPROMISOS REPARTITS EN 5 EIXOS DIFERENTS I ES POT FER EL SEGUIMENT DE LES EXECUCIONS DES DE LA PLATAFORMA 'DECIDIM'

sergio carrillo

RODA DE PREMSA  Bona part dels membres del govern paretà, davant l'edifici municipal del Sector Iveco

La futura comissaria, en obres
Prèviament a la roda de premsa de presentació del Pla de Mandat, als 

regidors de l'equip de govern se'ls va fer una visita guiada per les obres de 

l'edifici municipal del Sector Iveco (carrer de la Volta, 2) on s'ubicarà la futura 

comissaria de la Policia Local, així com altres serveis municipals com l'SLOP 

o el jutjat de pau. L'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana va explicar 

posteriorment que "els treballs estan molt avançats i la mudança s'haurà de 

preveure al pressupost del 2021". Sobre les dates en què el trasllat es pugui 

produir, va recalcar que si bé l'objectiu inicial era que les obres acabessin a 

finals d'aquest 2020, la Covid ho ha fet allargar, i va assegurar que "abans de 

Setmana Santa la comissaria no estarà encara operativa". Si no hi ha un altre 

confinament que aturi les actuacions, el trasllat de la Policia Local es podria 

efectuar "entre Setmana Santa i l'estiu del 2021". "Posteriorment ja vindran 

els treballadors d'espais com l'SLOP (Servei Local d'Ocupació de Parets) i del 

jutjat de pau, que es farà de manera progressiva", hi va afegir.

Respecte a aquestes obres, hi ha un altre compromís vinculat, que és la 

rehabilitació de l'edifici municipal de l'avinguda Lluís Companys –actual 

seu de la Policia Local–, per construir-hi onze pisos per a la borsa de 

lloguer assequible. Aquest projecte "haurà d'haver començat abans de 

finalitzar aquest mandat", es va comprometre el batlle.

s.c.

PARETS. El govern de Parets va 

presentar dimarts el Pla de Man-

dat 2019-2023, que conté 176 

compromisos dins de 5 eixos i 

26 àmbits d'actuació diferents. El 

document va ser aprovat fa unes 

setmanes en Junta de Govern i es 

pot consultar al web decidim-pa-

rets.diba.cat.

Segons l'alcalde, Jordi Seguer, 

aquest Pla de Mandat té una "vo-

luntat transformadora" i l'ob-

jectiu d'"establir les bases d'un 

projecte municipalista". "Volem 

pensar, debatre i establir quines 

han de ser les línies estratègi-

ques del nostre municipi i pla-

nejar com volem que sigui el Pa-

rets de la pròxima dècada", hi va 

afegir el batlle, qui va justificar que 

amb la situació de la pandèmia, 

han cregut que "ara era el mo-

ment de transmetre a tota la po-

blació els objectius de mandat".

Els portaveus dels tres grups 

polítics del govern i l'alcalde van 

ser els encarregats de destacar els 

principals projectes que inclou el 

Pla de Mandat. Seguer va destacar 

"el desenvolupament del pro-

jecte de la piscina descoberta, 

que ja s'ha encarregat i se n'ha 

consensuat la futura ubicació, 

entre els dos pavellons" o la re-

baixa del 10% de l'IBI al llarg del 

mandat –2,5% de reducció anual–.

Kènia Domènech, també d'Ara 

Parets ERC, va assenyalar que 

es redefinirà "el projecte edu-

catiu del casal de joves de Cal 

Jardiner, amb l'objectiu que 

més joves s'hi puguin sumar, 

hi puguin participar i se'l pu-

guin sentir seu". També va es-

mentar la "creació del Consell 

Municipal de la Gent Gran i el 

desenvolupament del progra-

ma d'envelliment actiu".

Neus Jordà, de Parets per la 

República, va explicar que ja s'ha 

iniciat "l'estudi per traslladar, 

unificar i dignificar el nostre 

arxiu municipal, sumant-hi un 

centre d'interpretació d'estudis 

locals, que ens permeti gaudir 

de manera més propera del 

contingut que hi tenim". A més, 

es va comprometre al foment de la 

participació veïnal amb "petites 

consultes per barris, multirefe-

rèndums o processos participa-

tius oberts a tota la ciutadania".

Casandra Garcia, de Sumem 

Esquerres a Parets, va avançar di-

versos temes educatius, com "im-

plementar la figura d'infermer 

escolar a l'escola municipal 

Pau Vila, que donarà cobertu-

ra també a les escoles bressol 

municipals", o subvencionar 

parcialment la transformació 

dels patis de les escoles públi-

ques. "Creiem, i més avui amb 

la Covid, que els alumnes han 

de passar més estones a l'aire 

lliure per poder oferir-los una 

educació de qualitat i significa-

tiva a l'aire lliure, no només en 

estones d'esbarjo, sinó que a 

més siguin competencials".

Un 44% d'accions ja enllestides
Dels 176 compromisos, ja s'han 

complert el 44% segons la pla-

taforma Decidim. Alguns dels 

executats són la implementació 

del Punt LGTBI+, la instal·lació 

d'un parc de cal·listènia, les obres 

de millora de la piscina Miguel 

Luque, la campanya de captació 

d'habitatges buits per incremen-

tar la borsa de lloguer assequible, 

la redacció d'un conveni amb la 

Protectora d'Animals o la creació 

d'una borsa d'artistes locals, en-

tre d'altres.  i sergio carrillo
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Nou descens de l'índex de 
rebrot al Baix Vallès tot i que 
incrementa la taxa de contagi
BAIX VALLÈS. Segons dades de la 

Generalitat de Catalunya, la situa-

ció epidemiològica del virus torna 

a empitjorar arreu. Tant és així, 

que des d'Educació s'anunciava 

aquest dimecres que els alumnes 

retardarien 3 dies, fins a l'11 de 

gener, la seva tornada a les aules 

un cop acabades les vacances de 

Nadal per deixar més temps entre 

les festes i el retorn a classe.

Amb tot, pel que fa al territo-

ri del Baix Vallès de moment  les 

dades s'han mantingut estables  

respecte la setmana anterior amb 

una lleugera davallada. El risc de 

rebrot es trobava aquest dijous en 

els 111 punts, tot i que la taxa de 

contagi havia augmentat lleuge-

rament passant del 0,61 al 0,83 en 

els darrers set dies.

També, la situació de l’Hospital 

de Mollet s’ha mantingut esta-

ble la darrera setmana pel que fa 

als ingressos, amb 19 pacients al 

centre sanitari, els mateixos que 

la setmana anterior. Amb tot, des 

de l’Hospital, es demana molta 

prudència de cara a les pròximes 

festes, amb l’objectiu de mantenir 

aquestes xifres en tot el territori 

del Baix Vallès. 

Segons dades de la Fundació 

Sanitària Mollet, durant la darre-

ra setmana al centre hospitalari 

s’han donat 19 altes, amb un total 

de 895 acumulades, i no hi ha ha-

gut cap defunció.

Tendència a la baixa 
L'Hospital de Granollers manté 

la tendència a la baixa iniciada al 

novembre i aquest dimecres tenia 

34 persones ingressades per Co-

vid-19, una dotzena menys que la 

setmana anterior. A més, afortuna-

dament, aquests darrers 7 dies no 

ha hagut de lamentar cap defunció 

arran del coronavirus, de manera 

que la xifra de morts acumulades 

SALUT LA SITUACIÓ ES MANTÉ ESTABLE ALS HOSPITALS DE MOLLET I GRANOLLERS 

Guardons

La Fundació Sanitària Mollet ha estat 
un dels centres guardonats en els TOP 
20 de IQVIA Healthcare a la categoria 
Gestió Hospitalària Global, en la 21a 
edició d'aquests guardons nacionals 
que s'ha realitzat de forma virtual. 
Aquests premis són "uns dels de major 

prestigi en gestió sanitària", apunten 
des de la FSM. Els premis es basen en 
una avaluació de cada hospital mitjan-
çant indicadors objectius de qualitats 
globals i en diferents àrees d’especi-
alitat. 151 hospitals públics i privats de 
14 comunitats autònomes han partici-
pat en aquests guardons.

LA FSM RECONEGUDA
PER LA SEVA GESTIÓ 
HOSPITALÀRIA GLOBAL 

des de l'inici de la pandèmia es 

manté. Això sí, en un número alt: 

174 persones.

La Fundació Privada Hospital 

Asil de Granollers també va expli-

car que té 1.053 altes acumulades 

de malalts que han superat la ma-

laltia, 38 de les quals s'han donat 

en aquests darrers 7 dies.

La situació a la Unitat de Cures 

Intensives (UCI) també ha millo-

rat, de manera que s'hi ha reduït 

la pressió i s'ha pogut deixar d'uti-

litzar l'UCI de reforç de la segona 

planta. Així, hi ha 9 persones a la 

UCI positives de Covid-19 i 11 per 

altres malalties. 

CRIDA UNÀNIME DELS ALCALDES DEL 
BAIX VALLÈS A LA RESPONSABILITAT
n El Consell d'Alcaldes de la Fundació Sanitària Mollet es va reunir la setmana 
passada per fer un seguiment de la situació de la Covid-19 en tot el territori i 
concretament en el centre de salut molletà. De forma unànime, els alcaldes dels 
11 municipis de referència de l'Hospital de Mollet van coincidir en fer una crida 
conjunta a la prudència i a la responsabilitat ciutadana amb especial èmfasi en 
les festes que s’aproximen. Durant la reunió es va valorar la creació de la Taula 
Social del Territori, un fòrum pensat per compartir les necessitats socials de 
la zona i les actuacions realitzades per part de l'Obra Social El Roure enguany, 
concretament el menjador social i els pisos de cohabitatge per a persones amb 
problemes de salut mental. Així mateix, es va recordar que l’FSM segueix pen-
dent del finançament que es va preveure amb el Catsalut per enguany i el 2021.

Les obres de condicionament d’un dels patis de la residència Pedra Serrada 
ja s’han enllestit. Han consistit en la pavimentació amb llosa de formigó d’una 
franja perimetral del pati per tal de convertir-lo en una terrassa. L’Ajuntament ha 
assumit el cost de les obres, que ha estat de 47.943,39 euros. Foto: aj. parets

La residència Pedra Serrada estrena pati

El Departament de Salut ja ha co-

mençat les contractacions del Pla 

d’enfortiment i transformació de 

l’atenció primària. El pla preveu la 

contractació de 125 nous profes-

sionals, que ha de servir, segons 

fonts de Salut, perquè els equips 

de primària del Vallès Oriental pu-

guin donar una millor resposta a la 

Covid-19 i, a més, introduir canvis 

de caràcter estructural per millo-

rar-ne l’accessibilitat i la resolució.

5,6 milions per la comarca
El Pla estava dissenyat des de fa 

mesos, però la pandèmia ha acce-

lerat el seu desplegament i ja s’han 

tancat les assignacions de recursos. 

En total, la comarca rebrà 5,6 mili-

ons d’euros fins al 2022. 

Els 125 professionals es dis-

tribueixen entre les tres àrees de 

gestió assistencial (AGA) del Vallès 

Oriental. En concret, el Baix Vallès 

rebrà 47 professionals: 7 gestors 

Covid, 8 referents Salut i Escola, 1 

metge/essa, 12,5 infermeres, 10,5 

administratius, 5 tècnics en cures 

auxiliars d’infermeria i 3 treballa-

dors socials. L'assignació total del 

pla de reforç de l' AGA –que com-

prèn Mollet, Parets, Martorelles, 

Sant Fost, Santa Maria de Martore-

lles, la Llagosta, Caldes de Montbui, 

Gallifa, Sant Feliu de Codines, Santa 

Perpètua de Mogoda, i Palau-solità 

i Plegamans– fins al 2022 serà de 

2.085.427 euros. 

Salut anuncia 125 
professionals per als 
CAP del Vallès Oriental

LA COMARCA REBRÀ 5,6 MILIONS D'EUROS FINS AL 2022
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Santa Maria rebrà 370.000 euros per 

soterrar la xarxa d'electricitat i telèfon
SANTA MARIA DE MARTORELLES. La 
Generalitat ha aprovat, a través 
del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC), concedir a 
l'Ajuntament, amb el màxim de 
puntuació i dotació econòmica 
possible dues subvencions pel 
projecte de soterrament de les lí-
nies al barri Colomé i al nucli antic 
de la localitat. 

El pla es divideix en dues línies 
de  subvencions:  la  primera  està  
destinada a les inversions i la do-
tació  màxima  per  municipi  és  
de  250.000  euros i la segona per 
a acció territorial a municipis pe-
tits i nuclis de població reduïda i 
la dotació màxima per municipi és 
de 120.000 euros.

Amb un total de 370.000 euros, 
el projecte, elaborat pel govern  
martorellesenc en consens amb 

l'oposició i amb la col·laboració 
del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, preveu soterrar la xarxa 

de distribució elèctrica i de telefo-
nia, "una reivindicació històrica 

del poble des de fa anys i que el 

dignificarà", segons explica l'al-
calde, Luisma Pintor. 

En total, es preveu soterrar vora 
un quilòmetre de línies aèries i 
millorar la xarxa per fer-la més 
eficient. "Podíem haver dema-

nat fer una plaça, però hauríem 

continuat tenint un poble a mig 

fer", subratlla l'alcalde, qui asse-
gura que el projecte preveu posar 
el focus a banda del nucli antic, al 
barri Colomé "perquè senti que 

el seu ajuntament també mira 

per ells". 

Obres previstes pel 2022
Pel que fa a terminis, el consistori 
preveu tenir enllestit el projecte 
executiu l'estiu del 2021, per tal 
d'adjudicar-lo el febrer del 2022, 
any en el qual preveu iniciar i aca-
bar els treballs. i anna mir

URBANISME LES OBRES, QUE ES FARAN AL NUCLI ANTIC I AL BARRI COLOMÉ, ES PREVEU QUE S'INICIIN I S'EXECUTIN DURANT EL 2022

l.o.

A LA VISTA  El projecte preveu soterrar un quilòmetre de línies

MARTORELLES. La Diputació de Bar-
celona ha lliurat a l’Ajuntament de 
Martorelles el Pla d’accessibilitat 
a la via pública i als transports del 
municipi. Aquest treball té l'objec-
tiu basic d'inventariar i identificar 
barreres en la via pública i en l’ac-
cés als transports públics, pres-
supostar-ne la seva eliminació i 
marcar un pla d'etapes, de manera 
racional i planificada.

El Pla s'orienta a les millores de 
cara a l'autonomia personal dels 
col lectius de persones amb disca-
pacitat, i també preveu una millor 
qualitat de vida d'altres col lectius, 
especialment la gent gran. Així, el 
document fa un inventari de tot 
el que ha ser accessible en el nucli 
urbà i el seu estat d’accessibilitat  i 
dona propostes d’actuacions amb 
pressupost per la seva realització 

en fases. Entre les propostes hi ha 
la millora de l'enllaç de l'avinguda 
Piera amb el Parc de Can Sunyer, 
la construcció de voreres i passos 
de vianants, així com la millora de 
la connexió del casc urbà amb el 
polígon industrial per la carretera 
de la Roca. Segons l'alcalde, Marc 
Candela, el pla és "un full de ruta 

perquè l'Ajuntament prioritzi 

aquestes millores en els prò-

xims 10 anys".
El treball també inclou eines 

municipals com indicadors de re-
sum, plànols generals, plànols de 
solucions detallades, i finalment 
un full de resum de propostes per 
a facilitar la seva aplicació per part 
dels electes, tècnics municipals.  

Martorelles compta amb 

un Pla d'accessibilitat a la 

via pública i als transports 

MOBILITAT EL DOCUMENT, ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ, INCLOU PROPOSTES I LES ETAPES A SEGUIR MEDI AMBIENT

Martorelles preveu 

instal·lar cinc 

contenidors d'oli

MARTORELLES. L'Ajuntament ins-
tal·larà durant l'any que ve cinc 
contenidors de reciclatge d'oli. 
Els tres primers preveu tenir-los a 
punt el mes de gener. Amb aquesta 
iniciativa, que donarà cobertura a 
tot el poble, el consistori entregarà 
també un embut als més de 2.000 
domicilis martorellesencs perquè 
puguin recollir l'oli un cop ja fred. 
La proposta preveu facilitar als 
veïns la gestió d'aquest residu, ja 
que no caldrà desplaçar-se fins a la 
deixalleria.

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Atenció i assistència 
psicològica dels fills 
menors en supòsits 

de violència

Des del passat 1 de desembre està vigor 

la modificació de l’article 236-8 CCCat, 
relatiu a l’exercici conjunt de la potestat 
parental, introduïda per la Llei 14/2020 
de 25 de novembre, que permet que en 
supòsits de violència, els fills menors de 
16 d’anys puguin rebre assistència psi-
cològica tan sols amb el consentiment 

d’un dels seus progenitors.

Aquest és el contingut del nou apartat d) 
de l’apartat 2 de l’article 236-8 CCCat:

d) Per a l’atenció i l’assistència psicolò-

giques dels fills menors d’edat, no cal el 
consentiment del progenitor contra el 
qual se segueix un procediment penal 
per haver atemptat contra la vida, la 
integritat física, la llibertat, la integritat 
moral o la llibertat i indemnitat sexuals 
de l’altre progenitor o dels fills comuns 
menors d’edat, o contra el qual s’ha 
dictat una sentència condemnatòria, 
mentre no s’extingeixi la responsabilitat 
penal. L’assistència psicològica als fills 
majors de setze anys requereix llur con-

sentiment.

Així, ja que l’article 236-8 CCCat reco-
neix que la potestat parental serà exer-
cida de manera conjunta per tots dos 
progenitors, «tret que s’acordi una altra 
modalitat d’exercici o que les lleis o l’au-
toritat judicial disposin una altra cosa», 
ha estat necessària la seva modificació, 
perquè, mentre no existeixi una decisió 
judicial que resolgui la qüestió de l’exer-
cici de la potestat parental, l’assistència 
i l’atenció psicològica dels fills menors 
no estiguin incloses en els actes que 
precisen d’una decisió conjunta.
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Martorelles engega un programa
d'emprenedoria amb dones migrants
MARTORELLES. L'Ajuntament ha 
posat en marxa un programa 
d'intervenció comunitària d'em-
prenedoria social per a dones 
immigrants. El projecte, impul-
sat a nivell transversal des de 
les àrees de Participació, Treball 
i Igualtat parteix d'una necessi-
tat: "Un col·lectiu de dones que 

necessitaven empoderar-se 

perquè tenen una baixa, poca 

o nul·la ocupació i poder acom-

panyar-les en un procés d'em-

prenedoria social traient partit 

de què elles dominen",  explica 
l'Elvira Matas, coordinadora de 
Benestar i Família. 

CONVIVÈNCIA EL PROJECTE IMPULSAT A TRAVES DE LES ÀREES DE PARTICIPACIÓ, TREBALL I IGUALTAT COMPTA AMB 17 PARTICIPANTS DIVIDIDES EN DOS GRUPS

ENERO 2021: NUEVAS INSTALACIONES EN GRANOLLERS

OS 

DESEAMOS 

FELICES 

FIESTAS

anna mir

AL SAFAREIG  Les dones que participen al programa els dimecres

Es tracta d'un projecte viu on hi 
participen 17 dones, dividit inici-
alment en dos grups, un que co-
mença i un altre més avançat.  

Durant la primera fase, la qual 
ha començat fa poc, les educa-
dores socials treballen per tal 
d'aconseguir unes mínimes estra-
tègies d'alfabetització i comunica-
ció: "Els ensenyem castellà i els 

anem introduint també el ca-

talà, sobretot a través de coses 

de la seva vida quotidiana que 

les poden ajudar en el seu dia 

a dia", explica la Irene Sánchez, 
educadora social  encarregada de 
formar a les participants.  L'objec-
tiu és que unes quantes d'aques-
tes dones, en funció dels seus in-
teressos i necessitats, així com del 
seu perfil, continuïn formant-se 
per tal de poder emprendre un 
projecte laboral propi.

Després d'un mes i escaig amb 
el programa en marxa, la valo-
ració és positiva: "Estan res-

ponent molt bé i ens deixen 

acompanyar-les molt bé, tot i 

que algunes tenen dificultats, 

ja que tenen situacions de vul-

nerabilitat", subratlla Matas. 
Per la Soumia Elbou, una de les 
dones participants del programa: 
"M'agraden molt les classes. 

Estic aprenent moltes paraules 

noves i m'ho passo molt bé". 

Paral·lelament a aquest pro-
jecte comunitari està previst que 
les participants,  també facin una 
participació a la comunitat oferint 
tallers i activitats de cultura gas-
tronòmica àrab.  

Actes

El 18 de desembre se celebra arreu el 

Dia Internacional dels Migrants pro-

clamat per l’Assemblea General de les 

Nacions Unides l’any 2000. L’Ajunta-

ment de Parets se suma a la comme-

moració amb la lectura d’un manifest i 

l’actuació de la cantant Rosa Sánchez, 

que es farà el mateix divendres dia 18, a 

la plaça de la Vila, a les 13 h. Així mateix, 

l’Ajuntament ha manifestat la voluntat 

de treballar per tal que els veïns i veïnes 

arribades d’altres indrets del món i que 

estableixin la seva residència a Parets 

tinguin les mateixes oportunitats i drets 

que la resta de la ciutadania.

PARETS COMMEMORA 
EL DIA DE LES 
PERSONES MIGRANTS

Sant Fost acorda amb 

Aqualia garantir l'accés a 

l'aigua als més vulnerables 
SANT FOST. Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Sant Fost i l’em-
presa concessionària de l’aigua 
municipal, Aqualia FCC, han arri-
bat a un acord per donar compli-
ment a la llei 24/2015 i garantir 
l’accés a l’aigua potable a totes 
les famílies de Sant Fost, indepen-
dentment de la seva situació eco-
nòmica i/o social. 

Amb l'acord, que es va materi-
alitzar el passat 10 de desembre, 
ambdues parts acorden crear un 
Fons Social de Solidaritat per ga-
rantir el pagament de les factures 
dels veïns i veïnes que no poden 
fer-se’n càrrec. La dotació econò-
mica d’aquest fons és d’un màxim 
de 4.000€ anuals, que aniran a càr-
rec d’Aqualia a fons perdut. 

També és defineix la creació de 
la figura de ‘comptador temporal’ 
per a usuaris i usuàries de Serveis 
Socials que ho necessitin, amb 

l’objectiu de regular possibles 
connexions irregulars, i un proto-
col de col·laboració entre els Ser-
veis Socials locals i l’empresa per 
tal d’actuar de forma àgil.

El protocol a seguir davant els 
possibles casos de pobresa ener-
gètica determina que Aqualia con-
tactarà els Serveis Socials per tal 
que acreditin si la persona es troba 
en una situació de risc d’exclusió 
residencial. Tot seguit, els Serveis 
Socials es posaran en contacte 
amb les persones en qüestió per 
acreditar la seva situació.

Una comissió de seguiment
Per vetllar pel compliment del 
acord, l’Ajuntament i Aqualia cre-
aran una comissió de seguiment i 
compartiran informació. El conve-
ni neix de la voluntat de l’Àrea de 
Drets Socials de garantir l’accés als 
subministres bàsics.  

SERVEIS SOCIALS  LA DOTACIÓ DEL FONS ÉS DE 4.000 € ANUALS
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L'Ajuntament de Mollet millorarà 
l'enllumenat del camí de Lourdes

MOLLET.  El camí de Lourdes, vial per 
a vianants paral·lel a l'avinguda de 
Lourdes, disposarà de nou enllume-
nat públic. L’Ajuntament ha iniciat 
els tràmits per dur a terme l’actuació, 
que comportarà la instal·lació de llu-
minàries LED, que proporcionen un 
enllumenat més eficient i ecològic. 
Se substituiran les llumeneres actu-
als instal·lant-ne 28 de tipus vial de 
tecnologia LED i 4 columnes noves 
per millorar la il·luminació de tot 

el traçat del Camí de Lourdes. Amb 
aquests nous punts de llum es refor-
çaran les zones menys il·luminades 
i es guanyarà en solvència energè-
tica i eficiència ecològica. L’actua-
ció també comportarà la neteja de 
l’entorn, especialment pel que fa als 
arbres, arbustos i matolls de les zo-
nes properes als fanals per millorar 
la visibilitat i aprofitar al màxim la 
il·luminació dels nous fanals.

La durada aproximada de les 

obres serà d’unes sis setmanes, es 
preveu que les actuacions comen-
cin dilluns, i el pressupost total de 
l’actuació és de 29.848 €.

Mireia Dionisio, regidora coor-
dinadora de l’Àrea de Governança, 
Economia i Serveis Territorials, 
considera que aquesta actuació 
fomenta els desplaçaments a peu 
i la mobilitat sostenible: "Amb 

aquesta millora de la il·lumi-

nació es guanyarà en visibilitat 

i seguretat i aquest camí, que 

el fan servir diàriament molts 

molletans i moltes molletanes, 

es podrà fer servir més còmoda-

ment a hores de menys sol".
Per la seva banda, Raúl Broto, 

regidor de Justícia Ambiental, eco-
logisme i transició Energètica opi-
na que "és un pas més en la bona 

direcció de l’eficiència energè-

tica a nivell local. Cada inversió 

que es realitza cal que avanci 

cap a una ciutat més sostenible, 

tal i com vam anunciar aquesta 

setmana amb la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques a la co-

missaria municipal".  

VIA PÚBLICA  EL CONSISTORI CONSIDERA QUE LA VIA GUANYARÀ EN VISIBILITAT I SEGURETAT

CAMÍ DE LOURDES  Està previst que les obres arrenquin dilluns

arxiu

L'Ajuntament blinda l'ús 
de la Casa dels Mestres 
per a habitatge social
MOLLET. La finca situada al car-
rer Feliu Tura n.2, coneguda com 
l’antiga Casa dels Mestres, ha estat 
incorporada al Patrimoni Munici-
pal de Sòl i de l’Habitatge. D’aques-
ta manera, "la finca de titularitat 

municipal es destinarà, obliga-

tòriament, a habitatge social", 
apunten fonts municipals.

El govern municipal considera 
que l’espai, per les seves dimen-
sions i la seva consideració de 
finca patrimonial, és idoni per a 
la posada en marxa d’un projecte 
per a la construcció d’habitatge 
social i assequible. D’aquesta ma-
nera  s’aconsegueix, intervenint en 

el mercat del sòl i amb polítiques 
publiques, augmentar el parc d’ 
habitatge social de la ciutat, amb 
l’objectiu d’ajudar a les famílies i 
jovent molletà a trobar un habitat-
ge digne on poder construir la seva 
llar. Núria Muñoz, regidora d’Habi-
tatge recorda que "a curt termini 

materialitzarem el projecte de 

cooperativisme de rehabilita-

ció de l'edifici al carrer Francesc 

Macià per destinar-ho a habitat-

ge assequible. Amb determina-

cions com les d’avui, ens assegu-

rem que a mig termini iniciarem 

la construcció d’habitatge social 

al carrer Feliu Tura".  

HABITATGE  S'HA INCORPORAT AL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL

Dimarts van començar les tasques per preservar el lledoner de la plaça de l'església 

de Santa Maria, que consisteixen a ampliar la jardinera que l'embolcalla, aplicar-li 

una poda controlada i instal·lar-hi un suport que garantirà la seva supervivència, 

evitant que caigui. Les actuacions tindran un cost d'uns 3.000 euros. Aquest arbre 

d'uns 800 anys està catalogat com a bé d'interès local. foto: aj. santa maria

Preservar el lledoner de Santa Maria

SANT FOST. La Policia Local de Sant 
Fost va detenir la setmana passada 
una persona per temptativa de ro-
batori amb força i atemptat contra 
els agents de l’autoritat. Els agents 
que el van detenir van comptabi-
litzar que havia forçat presump-
tament 48 trasters d’una illa de 
cases del barri de Can Corominas.

A l’interior del seu vehicle hi van 
trobar una bossa amb eines, guants 
i altres estris. El presumpte autor 
dels fets també s’havia saltat prèvi-
ament un control a Granollers.

L’actuació coincideix amb el 
desplegament d’un dispositiu de la 
Policia Local, en coordinació amb 
el cos dels Mossos d’Esquadra, per 

tal de prevenir robatoris amb for-
ça als domicilis de Sant Fost.

En concret, s’ha activat un servei 
de patrulla que fa un servei de vigi-
lància específica en cases i domici-
lis en torns i dies concrets. Aquest 
servei complementa el que ofereix 
una segona patrulla policial que 
circula pels carrers del municipi 
en diferents torns, tant de dia com 
de nit. També s’han extremat els 
controls de pas als accessos dels 
diferents barris i urbanitzacions 
de Sant Fost.  

Detingut per forçar una 
cinquantena de trasters

SUCCESSOS  S'HA ACTIVAT UN DISPOSITIU POLICIAL PER PREVENIR ROBATORIS A DOMICILIS

Vallès Oriental esquerra.cat/vallesoriental

Hem de viure per salvar els mots 

Bon 2021! Cuidem-nos! 



dv, 18 desembre 2020 19



dv, 18 desembre 202020

Financia la teva nova 

Honda Forza 125 
amb condicions inèdites:

Entrada: 831€

36 quotes de 60€
Quota final: 2.284€
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MOLLET.  El ple de dilluns té pre-

vist aprovar el pressupost muni-

cipal per al 2021. El govern ulti-

ma el document, mentre alguns 

grups municipals fan públiques 

les seves demandes, que negocien 

amb PSC i Podem. 

D'una banda, Mollet en Comú 

ha concretat algunes de les me-

sures proposades, de les quals 

serien prioritàries un fons de 

contingència per garantir l’accés 

als subministraments i a l’alimen-

tació a les famílies més vulnera-

bles (330.000 €); la creació d’una 

unitat antidesnonaments per 

evitar que la gent perdi el sostre 

(200.000 €), incrementar un 50% 

les dotacions per entitats del ter-

cer sector (Caritas, Creu Roja...), 

ajuts als comerços afectats per 

la COVID, (120.000 €), plans 

d’ocupació municipals (931.000 

€), reforçar EMFO per tal impul-

sar noves activitats i protegir les 

existents evitant tancaments de 

negocis i, també, un programa 

municipal de reforç socioeducatiu 

i cultural adreçat específicament 

a infants i joves. Mollet en Comú 

està negociant amb l’equip de 

govern per tal d’arribar a acords. 

“Estem fent com sempre, pro-

postes que creiem realistes i 

necessàries. Però estem en un 

any diferent, l’emergència so-

cial ens emplaça a govern i a 

oposició a superar dinàmiques 

d’enfrontaments”, diu Marina 

Escribano.

Decàleg de Cs
Per la seva part, els regidors de 

Cs, Eva Guillén i Iván Garrido, 

han traslladat a l'equip de go-

vern que la prioritat d'aquests 

pressupostos "ha de ser pal·li-

ar els efectes econòmics de la 

PARETS. El referèndum de l'1 d'Oc-

tubre rebrà un homenatge a Parets 

aquest mandat. Així ho ha explica-

va aquesta setmana la regidora de 

Parets per la República, Neus Jordà, 

durant la presentació del Pla de 

Mandat 2019-2023. Aquest espai 

tindrà l'objectiu de "dignificar el 

més gran exercici de democràcia 

que es va realitzar al nostre petit 

país", deia Jordà.

"El primer d'octubre de 2017, 

a Parets, com a la resta de pobles 

i ciutats de Catalunya, vam fer 

història aconseguint dur a terme 

el referèndum, un dret democrà-

tic que arrossega més de 2.500 

represaliats, exiliats i presos, 

com el nostre veí Jordi Turrull. 

Aquest dia quedarà per sempre 

gravat a les nostres memòries i 

ara també serà dignificat a Pa-

rets amb la creació de l'espai 1 

d'octubre", avançava Jordà.

Aquesta actuació està inclosa al 

Pla de Mandat sota el nom d'Es-

tudiarem la creació de l'Espai 1 

d'octubre, integrada en el segon 

eix –Entorn Urbà i Entorn Natu-

ral, Mobilitat i Sostenibilitat– i en 

l'àmbit d'actuació Turisme, Patri-

moni Local i Arxiu.

PROCÉS  EL CONSISTORI, QUE ENCARA NO HA DECIDIT QUIN SERÀ L'INDRET, INCLOU L'ACTUACIÓ EN L'ACTUAL PLA DE MANDAT

ARQUES MUNICIPALS  DILLUNS ESTÀ PREVIST QUE EL PLE MOLLETÀ APROVI ELS COMPTES PER AL PRÒXIM EXERCICI

L'Ajuntament de 
Parets vol crear 
l'espai 1 d'octubre

Comuns i Cs presenten propostes 
al pressupost de 2021 de Mollet

Ara per ara, manca saber el lloc 

en què s'ubicarà aquest espai. "Es-

tem mirant de trobar un espai 

que commemori aquesta data 

històrica i donar-li el nom d'1 

d'octubre, a banda que es pugui 

posar alguna inscripció", apun-

tava la regidora, qui també afegia 

que són conscients de les impli-

cacions d'un canvi de nom d'un 

carrer o d'una plaça per als veïns 

que hi viuen allà, i que, per tant, el 

repte és "buscar un espai que no 

sigui molest de cara a la ciutada-

nia, però que sí que sigui digne 

per a l'efemèride".  s.carrillo

arxiu

REFERÈNDUM  Moment de la votació de Turull a Parets, l'1-0

Covid-19", apunten. En aquest 

sentit, les propostes s'han centrat 

en el desenvolupament econòmic 

de la ciutat i busquen "millorar 

l'estat dels polígons industrials 

per atraure activitat econòmica 

a la ciutat i generar ocupació, 

bonificacions en zona blava i 

aparcaments al centre de la 

ciutat per incentivar el consum 

local i establir una figura úni-

ca a l'Ajuntament que permeti 

oferir assessorament per a la 

posada en marxa d'activitats 

econòmiques", explica Iván Gar-

rido, portaveu de la formació. 

"Les nostres propostes s'han 

basat en un plantejament rea-

lista i conservador del pressu-

post, ja que durant l'any 2021 

encara tindrem moltes incerte-

ses derivades de la pandèmia", 

diu Garrido.  

PLE 

Sant Fost esperarà 

l'informe de la 

Diputació per 

decidir sobre el 

sou de Sánchez

SANT FOST. Si el passat 4 de desem-

bre, durant el ple extraordinari, era 

Independents Units per Sant Fost 

(IUSF), qui finalment decidia deixar 

sobre la taula una moció presenta-

da per la seva formació per suspen-

dre de sou i càrrecs a la regidora no 

adscrita, María José Sánchez, fins a 

conèixer l'informe preceptiu que 

havia demanat a la secretaria de 

l'Ajuntament, aquest dimarts, la 

mateixa decisió la prenia l'alcalde, 

Carles Miquel, durant el ple.

Miquel va proposar deixar sobre 

la taula la moció a l'espera de rebre 

l'informe que des de l'Ajuntament 

s'ha demanat a la Diputació amb 

relació al cas de la regidora i tam-

bé "en virtut de què l'informe del 

secretari ha arribat aquest matí 

i no l'hem pogut avaluar", deia el 

batlle. 

 "Segons diu l'informe del se-

cretari Sánchez no pot assumir 

càrrecs amb la seva condició de 

no adscrita i ha de retornar les 

retribucions concedides", avan-

çava la portaveu d'IUSF, Montser-

rat Sanmartí, afirmant que segons 

aquest informe del secretari la 

sentència del Tribunal Suprem és 

ferma i crea doctrina. 

Segons l'alcalde, "El secretari el 

que ha fet és interpretar una sen-

tència, per això hem demanat a 

la Diputació aquest informe ju-

rídic perquè valori si una acta de 

ple que no està en la via judicial 

pot veure's afectada per una re-

solució jurídica d'un altre cas".

En quedar la moció sobre la tau-

la, Sanmartí va demanar suspendre 

cautelarment el sou a la regidora a 

l'espera de l'informe. 
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VALLÈS ORIENTAL. “Hem pactat 
pròrrogues a les ajudes als au-
tònoms, l’aixecament del 155 
de les finances de la Genera-
litat, més de 2.000 milions en 
inversions per a Catalunya, 
més de 200 milions per a Ro-
dalies, treure Cs de l’equació... 
i tot això val molt la pena”. Així 

s’expressava dilluns el portaveu 

d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, 

en una assemblea informativa 

d’ERC sobre els pressupostos ge-

nerals de l’Estat oberta a tots els 

militants del Vallès Oriental.

En la sessió es va abordar el 

procés de negociació dels pres-

supostos amb altres grups par-

lamentaris i el sentit del vot re-

publicà. “És un error avaluar 
l’actuació política d’ERC amb 
els paràmetres del 2018, per-
què no es tindria en compte 
l’escenari actual de crisi social 
i econòmica ocasionada per la 
pandèmia”, deia Rufián.

El diputat també afirmava que 

l’estratègia d’ERC respon als 

PRESSUPOSTOS GENERALS  EL PORTAVEU D'ERC AL CONGRÉS ES REUNEIX AMB LA COMARCA

Gabriel Rufián: "Fem política, 
negociem, mirem de ser útils"

compromisos assumits pel partit 

en l’últim cicle electoral, en què 

els republicans “vam guanyar 
clarament”. “Fem política; ne-
gociem, i això no ens fa menys 
independentistes ni menys 
republicans, ni tampoc menys 
d’esquerres, sinó que ens fa 
més útils”, deia Rufián.

Per justificar el vot afirmatiu als 

pressupostos, Rufián va fer refe-

rència a un canvi de paradigma en 

la política espanyola. “Els últims 

40 anys l’Estat ha negociat sem-
pre amb els nacionalismes de 
dretes, mentre que ara està obli-
gat a fer-ho amb l’independen-
tisme d’esquerres, basc i català”.

En la trobada comarcal tam-

bé va participar-hi la diputada al 

Congrés Pilar Vallugera, qui va 

concretar que s’ha tancat el com-

promís de fer “un seguiment 
cada dos mesos de les execuci-
ons dels pressupostos” per ga-

rantir-ne el compliment.   x.l.

MONTMELÓ. El govern montmelo-

ní presentava dijous pasat el Pla 

d'Actuació del Mandat 2020-2023, 

que ha donat una especial relle-

vància a la situació provocada per 

la Covid. "Cap a la primavera ja 
el teníem gairebé enllestit però 
la Covid ens ha obligat a replan-
tejar-lo", explicava l'alcalde, Pere 

Rodríguez, qui reconeixia: "El 
PAM el presentem tard perquè 
la lluita contra la Covid aquests 
mesos ha estat la prioritat". 

Rodríguez apuntava que el PAM 

és el "full de ruta" del govern i as-

segurava que s'ha elaborat a partir 

del programa electoral de PSC però 

també amb aportacions dels pro-

grames de la resta de partits "per 
recollir el màxim de sensibilitats 
possibles", deia. El PAM s'estructu-

ra en quatre àmbits estratègics: Un 

Montmeló per viure millor, per tre-

ballar millor, per gaudir més i per 

avançar amb tothom, que recullen 

desenes d'accions concretes. 

MUNICIPAL

El govern de 
Montmeló fa 
públic el seu 
Pla de Mandat 

TELEMÀTIC  Rufián reunit amb membres d'ERC de la comarca

LA LLAGOSTA

08/12 Josefa Rodríguez Plaza 82 anys

11/12 Antonio Moreno Heredia 80 anys

MOLLET DEL VALLÈS

08/12 Juan Buj Caballero 99 anys

10/12 Josefa Pérez García 93 anys

12/12 Rosa Marfa Carrasco 91 anys

MARTORELLES

14/12 Martina Garcia Gallardo 86 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

11/12 Vicente Soler Soriano 90 anys

SANTA PERPÈTUA

09/12 Carmen Cipres Gracian  96 anys

09/12  Jose Martínez Lombardia 70 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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El celler de Can Roda es digitalitza per 
impulsar les vendes fora del territori
SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 

celler de Can Roda ha decidit do-

nar un impuls a la seva trajectòria 

empresarial renovant la pàgina 

web i incorporant-hi la venda on-

line: "Feia temps que els nostres 

clients ens demanaven aquesta 

opció i hem decidit apostar-hi", 

explica una de les propietàries 

del celler, Pepi Milà. Amb aques-

ta aposta per la digitalització, des 

de Can Roda també es plantegen 

fer un pas més i exportar els seus 

vins de la DO Alella a l'estranger, 

de cara a incrementar les vendes.

Però la venda de vins no és 

l'única prioritat del celler, tam-

bé es reforcen les experiències 

d'enoturisme. A banda de la tra-

dicional visita al celler històric i el 

passeig per les vinyes, Can Roda 

ofereix als seus visitants noves 

ENOTURISME EL CELLER ESTRENA NOVES EXPERIÈNCIES PER GAUDIR DEL VI, LA NATURA I ELS PRODUCTES DE PROXIMITAT

MARTORELLES/ SANT FOST / SANTA 

MARIA. La  Serradora,  el  servei  

d’ocupació,  formació  i  empre-

nedoria  que van impulsar fa uns 

quatre mesos  Sant  Fost,  Marto-

relles  i  Santa  Maria  de  Marto-

relles,  ha habilitat un nou espai a 

les seves  instal·lacions  del  carrer  

Santa Rosa. Es tracta d’una zona 

de  recerca  activa  dirigida  a  totes  

aquelles  persones  que  busquen 

feina, han de fer gestions  relacio-

nades  amb  la  seva  professió  o  

situació  laboral  –com  descarre-

gar-se la vida laboral o consultar el 

SEPE, entre d’altres– han d’actua-

litzar el seu currículum o necessi-

ten fer-lo des de zero.  

L’espai  està  disponible  els  di-

marts i els dijous de 9 h a 13 h i to-

tes les persones que l’utilitzin dis-

posaran d’un ordinador portàtil  i  

d’un  servei  d’assessorament per-

sonalitzat. Per poder accedir-hi cal   

reservar  amb  antelació  trucant al 

93 544 01 80 o  enviant  un  correu  

electrònic a l’adreça info@laserra-

dora.cat.

Segons els tres ajuntaments 

que han impulsat el servei, durant 

aquests quatre mesos de funcio-

nament la resposta ha estat bona: 

"A Santa Maria ja hem rebut al-

gunes peticions per tenir assi-

tència a la Serradora", explica el 

regidor d'Hisenda i Economia de 

Santa Maria, Josep Vilaret.  

Una de les prioritats que es mar-

quen els ajuntaments i amb la qual 

ja estan treballant és amb l'orga-

nització de noves formacions. En 

La Serradora estrena un 

nou espai per fer tràmits, 

consultes i recerca laboral

TREBALL EL SERVEI, QUE ES VA POSAR EN MARXA FA UNS QUATRE MESOS, ESTÀ TREBALLANT PER TAL D'AMPLIAR L'OFERTA FORMATIVA PRÒXIMAMENT

El mercat obre les portes al Nadal

El mercat de Martorelles va acollir dissabte passat el primer tast de Nadal 
d'enguany amb la participació del Celler de Can Roda. Els visitants van 
poder degustar el tradicional dolç italià per aquestes festes, el panettone, 
amb un maridatge de vins i caves a càrrec del celler martorellesenc. Una 
proposta engrescadora que va comptar amb molt bona acollida.

can roda
activitats per gaudir del vi i fer-ho 

a través d'un entorn natural únic 

que envolta aquest celler amb una 

llarga trajectòria a Santa Maria de 

Martorelles. 

Entre les noves propostes eno-

turístiques s'inclou una cata de 

vins acompanyada de productes 

de proximitat; un tast de vins a 

través d'una visita a la natura amb 

un tast de flors i plantes comesti-

bles i un brunch entre vinyes. 

I és que el confinament i les 

posteriors desecalades i regula-

cions per evitar la propagació de 

la Covid han fet minvar les visites 

al celler: "Amb el confinament 

perimetral de cap de setmana 

estem tenint poques visites", 

diu Milà, qui confia poder remun-

tar de cara a l'any vinent. També 

a nivell de producció.  i anna mir

Formació

Els  dies  21,  22  i  23  de  desembre  de  
15.30 h a 17.30 h, la Serradora organitza 
un curs adreçat a empreses i entitats 
per   promoure   l’ús   del  canal  digital  
i  dels  mitjans  d’identificació  electrò-
nica  entre  els  col·lectius  que  hi  estan  
obligats. Es tractaran    eines    d’envia-
ment  de  facturació  i  liquidació  elec-
trònica i  el  concepte  de  Finestreta  
Única  Empresarial, entre altres.

CURS SOBRE 
DIGITALITZACIÓ PER 
ETITATS I EMPRESES

aquest sentit, des de l'Ajuntament 

de Martorelles es plantegen "po-

tenciar la partida del pressu-

post de l'Ajuntament de l'any 

vinent per destinar més recur-

sos a la formació", explica el regi-

dor d'Hisenda de Martorelles, Joan 

Marc Flores. 

També el reforç del personal 

serà una altra de les prioritats: "Hi 

ha molts projectes d'ampliació i 

millora. Estem contents amb el 

servei  i ja hem ajudat a algunes 

persones a trobar feina. També 

hem aconseguit una subvenció 

europea destinada a ajudar als 

comerciants", diu la regidora de 

Treball i Comerç de Sant Fost, Pa-

tricia Orta.   

OCUPACIÓ

Martorelles 
contracta dos 
agents cívics

MARTORELLES. A través d’un pla 

d’ocupació, l’Ajuntament ha con-

tractat, per un termini de nou 

mesos, dos agents cívics per tal 

de potenciar el civisme entre els 

martorellesencs i les martorelle-

senques.

Sota el lema Potenciem el civisme 

els nous agents cívics, que ja fa uns 

dies que han començat a treballar, 

s’encarregaran de conscienciar la 

població sobre els actes incívics a 

peu de carrer i seran els respon-

sables de difondre diferents cam-

panyes de conscienciació entre la 

ciutadania, entre elles la d'infor-

mar perquè els veïns i les veïnes 

facin una bona gestió dels residus.

Entre les tasques que hauran 

de realitzar, també hi haurà la de 

vigilar i informar la ciutadania 

sobre les mesures en vigor per a 

la contenció de la pandèmia de la 

Covid-19. 
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Ajuntaments, Diputació, Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona i els 
consorcis que gestionen la conca del riu Besòs han fet un front comú per 
demanar fons europeus per desenvolupar un pla de recuperació del Besòs. 
El riu més contaminat d'Europa no fa tants anys ha patit en les darreres 
dècades una transformació que ha permès retornar la biodiversitat perduda 
a una conca, que s'havia convertit en una claveguera a cel obert i que pateix, 
encara ara, una gran pressió urbanística i d'infraestructures. La recuperació 
del Besòs s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de les administracions que, en el 
seu moment, van entendre de la importància mediambiental i social del riu.
L'accident de la planta de reciclatge Ditecsa ara fa un any va tornar a 
encendre totes les alarmes. La reacció de les institucions va ser ràpida i el 
pla de xoc –amb l'ajuda del temporal Glòria– ha tingut els seus efectes amb 
una recuperació notable de les espècies, tot i que no total encara. El sinistre 
sembla haver estat també un revulsiu perquè s'aprofundeixi encara més en 
la recuperació del Besòs, la seva renaturalització, la millora de la qualitat 
de l'aigua i de la biodiversitat i la recuperació d'espais manllevats. És un pla 
ambiciós, amb un cost total de 227 milions d'euros, però també és un pla 
necessari perquè el país, com es va dir durant la presentació del projecte, 
saldi el deute històric que té amb el Besòs i amb el seu territori.  

EL DEUTE AMB EL BESÒS

Editorial

Promou:

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

política de la història esdevé 
felicitat infinita en el traspàs 

violent injust dels maltractats

ortosament força persones vi-
uen la poesia de la seva vida 
però dissortadament la poesia 
de la política és sentència de 
mort. Mort física i mort psíqui-

ca. La llei és sentència, no pedagogia. 
El president del país més poderós del món 

acaba el seu mandat amb nou sentències de 
mort executades i quatre més en el temps 
que li resta de president. La nació far de la 
història actual fa de la creativitat un camí 
mortal. Camí que massa estats fan seu amb 
guerres injustes i condemnant amb la misè-
ria a morir ofegades milers de persones. 

La història de la humanitat no té en la  
creativitat poètica el model polític de con-
vivència. Una sortosa contradicció amb la 
convivència social de la gent humil i senzi-
lla. I em pregunto? Triomfarà la poesia del 
poble enfrontada a la mort dictada per la 
política? La cultura té la paraula. El desafi-
ament és dur perquè massa persones viuen 
mancades de confiança en elles mateixes 
dominades per la por del poder. 

És veritat que la poesia va guanyant 
adeptes i admiradors en el món de la po-
esia escrita, però no hi ha prou confiança en 

S

LA POESIA DE LA HISTÒRIA AL SEGLE XXI

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

la seva capacitat poètica i la poesia esdevé 
una activitat exterior sovint impossible. 

Un país pot ser molt ric en poesia lite-
rària i massa pobre en poesia integradora 
de l’ésser humà. Dissortadament els po-
ders mesuren intel·ligents les seves forces 

perquè el poble senzill no tingui esperan-
ça en la cultura. I la cultura verdadera és 
la pedagoga de la creativitat poètica de la 
convivència. 

Davant d’un panorama trist, la meva fe 
em diu que la negativitat política de la his-
tòria esdevé felicitat infinita en el traspàs 
violent injust dels maltractats. És necessa-
ri que cada ésser humà descobreixi la seva 
capacitat creativa convertint la seva vida 
en un poema, obra d’art.

Intentem escapar-nos d'un 
passat dolorós, desitgem un 

futur que ens motivi per caminar
vers un rumb, però estem 

enxampats en un present anodí

l tombant d’aquest mal any, hi 
afegim una empenta més cap a 
aquesta mena d’abisme incert 
que se’ns ha obert com una gran 
ferida. A les pèrdues humanes i 

de sostenibilitat econòmica, a banda de 
molts sacrificis, se’ns afegeix el trencament 
de sentit. Si bé moltes persones no estem 
per gaire romanços amb les festes nadalen-
ques, penso que ens ofereixen un marc per 
a reflexionar aspectes que precisament, 
amb la rutina, no sotgem.

Hi ha necessitat de restriccions, però 
ja he explicat que cal ponderar-les amb 
les necessitats de vida. I una d’elles és la 
d’apropiació del nostre temps. Les dates 
assenyalades, compartides amb la nostra 
gent, articulen el nostre devenir, estintolen 
els cicles en els quals jau la quotidianitat i 
ens dota de cert sentit. La satisfacció sim-
bòlica és el relat que ens orienta i ens per-
met projectar-nos endavant i si aquesta és 
absent, la roda del temps ens centrifuga a 
la buidor. Intentem escapar-nos d’un pas-
sat dolorós o extingit, desitgem articular 
un futur que ens motivi per a caminar vers 
un rumb, però estem enxampats, esclafats, 
en un present anodí. I qui així és presoner 
d’un exigu present i es “desciutadanitza”, es 

A

TEMPS I SENTIT

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

torna súbdit, esclau.
Per al súbdit que al final tot li és donat 

i, per tant, no pot fer res de nou, al final 
el present llisca sense sorpreses, sense 
possibilitat de sedimentar i conformar-lo. 
Fixeu-vos com passen les notícies sense 
pena ni glòria, en la fredor de la nostra 
pròpia absència: el drama de dues-centes 
persones a l’incendi de Badalona serà un 
estel fugaç, no tindrà capacitat de presèn-

cia en nosaltres, com tampoc altres esde-
veniments impactants que en altres cir-
cumstàncies haurien articulat relats que 
enrobustirien el nostre devenir diari.

Si podeu i teniu ganes, amb cura, inicieu 
i tanqueu cicles, celebreu allò que us dóna 
sentit amb qui teixiu vida. Del contrari, 
sereu més súbdits, atrapats en la roda de 
l’absència de relat i lliscareu lànguidament 
en la teranyina dels discursos pandèmics i 
profilàctics que ens despersonalitza.

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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El pla Viu el Besòs! és el full

de ruta a seguir, el treball

transversal de totes les 

administracions que ens ha

 de permetre fer el Besòs 

del futur una realitat

Bústia

Carta a l'alcalde de Parets

Benvolgut senyor alcalde,
Som el Mario P. i l’Ibrahima, alum-
nes de 5è A de l’Escola Lluís Pi-
quer. Ens posem en contacte amb 
vostè, ja que voldríem demanar-li 
que retirés el pàrquing situat da-
vant de l’escola.

És una zona on acostuma ha 
haver molt trànsit i els cotxes fan 
molta cua. A més a més, no hi ha 
suficient espai per poder fer les 
files amb certa distància de segu-
retat pel tema de la Covid-19. 

Pensem que podríeu substituir 
el pàrquing per un parc infantil o 
per un parc per fer esport la gent 
gran. 

Quedem a l’espera de la seva 
resposta.
Moltes gràcies!

 mario p. i ibahima / Alumnes de 

5è de l'Escola Lluís Piquer 

parets del vallès 

Gestionar la salut 

amb eficiència

Abans del pont de desembre, vaig 
veure la consellera de Salut Alba 
Vergés a apel·lant a la responsabi-
litat ciutadana per aplicar les me-
sures adients i adequades que hem 
d'adoptar envers la pandèmia de 
la Covid-19. Això està molt bé, de 
fet, i per la meva experiència per-
sonal, podria dir amb total segure-
tat, que la majoria de la ciutadania 
a la qual la  consellera de Salut feia 
referència, ja compleix les normes 
amb diligència. I és per això que jo 
a ella i al seu departament també 
els voldria fer un recordatori i una 
recomanació. Els diners que des-
tinen a la construcció d'hospitals 
no necessaris i la contractació de 
rastrejadors privats, que són uns 
100 milions d'euros (poca bro-
ma), es podrien destinar a reforçar 
l'atenció primària. Ja que des de 
fa molts anys, hi ha molts centres 
d'atenció primària que és troben 
en una situació precària. 

D'altra banda, la contractació 
d'una empresa privada com Fer-
rovial (amb un contracte milio-
nari i sense concurs previ) per 
fer el seguiment dels contagis per 
Covid-19, és  inacceptable. A part 
que la seva gestió ha sigut un fra-
càs estrepitós –com els mateixos 
treballadors d'aquesta empresa 
han reconegut a diversos mitjans 
de comunicació–, l'autoritat com-
petent va decidir de prorrogar el 
seu contracte, agreujant encara 
més el problema i incrementant 
la despesa econòmica. Entre una 
cosa i un altre, com ja he apuntat 
s'han gastat uns 100 milions d'eu-
ros, que podrien haver estat des-
tinats a contractar més personal, 
metges, metgesses, infermeres, 
auxiliars, més centres de prima-

ria, el CUAP que tan necesari és 
per al Baix Vallés, i administratius 
amb condicions laborals dignes 
i acceptables. I també a millo-
rar les infraestructures de molts 
centres d'atenció primària, que 
actualment estan treballant d'una 
manera precària. I de pas també, 
reforçar i millorar les tecnologies 
(telèfons d'atenció, sistemes in-
formàtics) per donar una atenció 
més eficient a la ciutadania. 

Cent milions donen per molt si 
són ben gestionats i vostè, senyo-
ra consellera i el seu departament, 
fins ara no ho estan fent d'una ma-
nera eficient. El conjunt de la ciu-
tadania agraeix els seus consells i 
els seus recordatoris de com hem 
d'actuar envers la pandèmia. Tin-
gui vostè –i la seva conselleria– 
també en compte les nostres 
demandes com plataforma i ciuta-
dania  i actuï en conseqüència.

 josé sánchez / Membre de la 

Plataforma en Defensa de la Sanitat 

Pública del Baix Vallès / Marea Blanca 

Carta oberta al 

conseller Calvet

He vist publicat que vol obrir una 
línia d’ajuts per rehabilitat habi-
tatges rural. Una iniciativa lloable 
però vull recordar-li que el seu 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat obre cada any unes ajudes 
per a rehabilitació, que van en la 
línia del que vostè acaba d’anun-
ciar, però és tal la complexitat de 
documents que es demanen junt 
amb un percentatge baix d’ajuda, 
que ho fan, en part,  inviable.

Intentar complir tots els requi-
sits que es demanen i les dificul-
tats administratives que recullen 
les resolucions TES/1395/2020, 
i TES/1564/2020, de l’agència 
de l'Habitatge de Catalunya, és un 
veritable sudoku, que ni amb un 
gestor es pot tramitar. 

Sóc coneixedora del món de 
l’administració i no he aconseguit 
entendre les dues resolucions. 
En el fons, sap que està passant 
amb aquesta ajuda? Que part dels 
diners van a parar a les butxaques 
d’algunes persones properes o 
dins de l’administració que són 
els únics que poden anar compli-
mentant la documentació. Una 
trampa. Es demanen més de 30 
documents, entre tècnics i admi-
nistratius, una selva.

Què caldria fer al meu enten-
dre? Ajudes directes, a les quals 
poguessis accedir-hi complint uns 
determinats requisits i arribar 
com a mínim al 50 % de l’ajut amb 
un topall. Si volem realment que 
es rehabilitin edificis de nuclis ru-
rals i masies, fem-ho senzill con-
seller. Sinó, ens quedem amb el de 
sempre, grans anuncis d’ajudes 

inviables, que només esdevenen 
un titular periodístic.

 rosa martí / parets del vallès

Gràcies avis

Després de dos mesos de llàgri-
mes molt personals on els somriu-
res s'han barrejat amb elles, estic 
a punt per lluitar per un somni.
Curiosament, repassant fotos, les 
que em van fer reaccionar van ser 
aquelles on era la meva filla, ara ja 
tota una dona, la meva mare que 
la tinc amb mi i en gaudeixo –i 
amb qui ens compartim com mai– 
i les dels meus avis.

La senyora Pepita Coma i el 
Senyor Enric Creus. Amants de 
la seva ciutat Mollet i eterns llui-
tadors. Vaig viatjar amb ells fins 
aquells records dels quals m'havia 
escapat tota la vida. Em pregunta-
va per què els meus avis es van vo-
ler tant tota la vida. Veure'ls junts 
i escoltar-los parlar entre ells era 
veure que estava davant de l'amor 
més pur i sincer que existeix.

Es van estimar tota la vida, 
amor i respecte eren els seus va-
lors, i ara que no hi són i ho sen-
to amb pausa i serenitat, entenc 
perquè quan el meu avi va morir, 
la seva companya de vida voldria 
anar-se'n al poc temps. Estant bé 
de salut, es va deixar anar. Sense 
el seu amor el viure no tenia sen-
tit, allò que no vaig entendre en el 
seu moment, ho entenc ara.

M'omplo de llàgrimes recor-
dant, però no de tristesa, sinó 
d'admiració. I per allò que jo mai 
vaig saber fer, com és estimar al 
descobert.

Ara que sembla que els avis són 
víctimes de l'oblit amb aquesta 
pandèmia i que per edat entenem 
que per a molts les seves vides no 
són prioritat, em sento trist. Hau-
ríem entendre el valor que té la 
gent gran per a les nostres vides, 
aprendre de les seves vivències i 
crec que som incapaços.

És una batalla perduda per a una 
societat que els oblida o simple-
ment els mira amb distància. Ells, 
en aquest cas els meus avis, no són 
cap excepció, són els culpables que 
jo a partir d'aquest dia vulgui ser 
diferent i l'hi agraeixo a ells i a la 
mare. Perquè plorar i parlar amb 
ells, m'ha fet comprendre el que 
realment és important. I sembla, 
que no és el que la majoria perse-
gueix. Respectem els nostres avis 
i pensem el que podem aprendre 
d'ells, ens faran millors.

 david creus / mollet del vallès

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i 

cognoms de l’autor, l’adreça, un telèfon de con-

tacte i el document d’identitat. Els escrits han de 

tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que 

es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-

curçar-les.

reballar pel futur del 
Besòs, per la biodiver-
sitat, en benefici de la 
ciutadania, per al seu 

gaudi, i per la millora dels entorns 
naturals. Tot, per tenir un riu cada 
dia més saludable i més sosteni-
ble. Aquest és l'objectiu del pla 
Viu el Besòs!, elaborat pel Consor-
ci Besòs Tordera i el Consorci del 
Besòs, i que ha estat capaç d’unir 
diferents administracions, l'AMB, 
la Diputació de Barcelona i l'ACA, 
entre altres, fet que, en aquests 
moments que estem vivint, té un 
valor inqüestionable.

El pla, que preveu actuacions a 
la conca del Besòs per un import 
de gairebé 228 milions d'euros, 
s’ha presentat aquest dilluns con-
juntament amb Ada Colau, presi-
denta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona; Janet Sanz, presidenta 
del Consorci del Besòs, Núria Par-
lon, vicepresi-
denta quarta 
de la Diputació 
de Barcelona, 
i Lluís Ridao, 
director de 
l’Agència Cata-
lana de l’Aigua. 
Vull donar les 
gràcies als dife-
rents represen-
tants de les institucions que han 
participat en el projecte, i a totes 
i tots els professionals dels dos 
Consorcis.

Un acte que va tenir lloc a Mon-
tornès del Vallès, justament a la 
zona de la llera del Besòs on fa un 
any es va produir l’incendi d’una 
fàbrica de reciclatge de dissol-
vents que va ocasionar greus afec-
tacions al medi.

De la mateixa manera que amb 
el Glòria, el Consorci Besòs Tor-
dera ha treballat de valent aquest 
any, com durant tota la seva his-
tòria, per trobar solucions i tirar 
endavant projectes increïbles com 
aquest. Volem aconseguir fons eu-
ropeus per fer-ho possible al més 
aviat possible però, sigui com si-
gui, hi ha el ferm compromís que 
aquest és el full de ruta a seguir. 
Aquest és el camí, el treball trans-
versal de totes les administraci-
ons que ens ha de permetre fer del 
Besòs del futur una realitat. Ho fa-
rem possible, i ho farem de la mà. 

Reduirem la contaminació i mi-
llorarem la qualitat de l'aigua, mi-
llorarem la biodiversitat i la con-

nectivitat ecològica, esmerçarem 
encara més esforços en l’eradica-
ció d’espècies invasores, aposta-
rem per l'agricultura urbana sos-
tenible, pels espais per a la salut, 
per l’anomenat Blue Health, per la 
mobilitat sostenible i per la sensi-
bilització ambiental. Adaptarem 
aquest entorn a les necessitats 
que ens imposa el canvi climàtic. 
Transformarem el riu en el seu 
conjunt. 

Hem previst importants actua-
cions en un tram de 72 km de la 
conca i una superfície superior als 
500 km2. Beneficiarem de manera 
directa prop de 3 milions d'habi-
tants. 

I tot això ho farem amb una 
fórmula d’èxit. Fa més de 30 anys 
la suma de sinergies entre admi-
nistracions va impulsar el primer 
gran canvi de la nostra conca, amb 
la creació de l’actual Consorci 

Besòs Torde-
ra (aleshores 
Consorci per 
a la Defensa 
de la Conca 
del riu Besòs). 
Aquest ens, 
que va aplegar 
diferents ajun-
taments (actu-
alment en som 

64) i amb el suport d’altres ad-
ministracions de més gran abast, 
va impulsar el sanejament de les 
aigües residuals. Un fet històric 
que va permetre la millora del que 
va arribar a ser considerat un dels 
rius més contaminats d’Europa. 

Han estat anys de molta i molt 
bona feina: hem contribuït a la 
recuperació d’espècies emble-
màtiques, com la llúdriga i el bla-
uet; hem impulsat una xarxa de 
camins fluvials; hem apostat per 
un sanejament de qualitat... però 
ha arribat el moment de fer un 
pas quantitatiu i qualitatiu en la 
millora, preservació i conservació 
d’aquest espai, que suposarà alho-
ra una millora del nostre litoral. 

Tenim un deute històric amb 
una zona que ha estat maltractada 
i castigada. I tenim un repte per 
endavant il·lusionant, per fer-ho 
realitat l'abans possible.

Estic convençut que la suma i 
les sinergies de tothom ens per-
metran fer del riu Besòs un riu en-
cara més viu, més saludable, més 
sostenible i un referent per als 
rius i les conques del futur. 

Pel futur del Besòs

T

JOSEP 
MONRÀS 

I GALINDO
President del Consorci Besòs Tordera
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Test de pretemporada al CircuitRobert Cuesta s'acomiada de l'Europeu d'handbol A l'espera de confirmar la disputa de la Fòrmula 1 el 2021, el Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà els tets oficials de la Fòrmula 2, del 21 al 23 d'abril; i de la Fòrmula 3, el 16 i 17 de març. 
El montornesenc Robert Cuesta va acomiadar-se dimarts de l'Europeu de Dinamarca amb un empat de la selecció espanyola –on fa de preparador físic dins el cos tècnic– contra Montenegro (26-26). El combinat espanyol va tancar la seva participació amb només dos punts en la segona fase de grups del Campionat d'Europa, que va fer insuficient per ser a semifinals. 

PARETS. Sergi Mingote afronta-rà els pròxims dos mesos l'últim gran somni de l'himalaisme: fer cim al K2 (8.611 metres) durant l'hivern. Un fita mai aconseguida, tot i que s'ha intentat fins a sis vegades, sense èxit. L'alpinista paretà colidera l'expedició Seven Summit, que consta de 25 alpinis-tes –de 13 nacionalitats diferents– i 25 xerpes, que intentaran pujar al cim de la segona muntanya més alta del món, però que també és la més complicada.Fins ara s'han pujat tretze dels catorze vuitmils a l'hivern, excep-te el K2. Les condicions meteoro-lògiques fan que la fita, sigui un repte majúscul i assolir-ho serà del tot històric. "És un projecte 
que crea molta expectació per-
què és l'últim gran repte de l'hi-
malaisme perquè ja s'han pujat 
tots els vuitmils, però l'únic que 
encara no s'ha fet a l'hivern és 
el K2, que arriba a temperatu-
res molt exigents amb -50ºC 
o -60ºC amb vents al cim que 
poden superar els 100 km/h", explica Mingote, pocs dies abans de marxar aquest dissabte cap a l'Himàlaia. El paretà colidera l'expedició i, concretament, marcarà als alpinis-tes en alçada i en serà la referència. Mingote ja va fer el cim el juliol del 2018, dins el repte de coronar els catorze vuitmils en mil dies que ara 

ALPINISME  L'ALPINISTA PARETÀ FORMA PART DE L'EXPEDICIÓ SEVEN SUMMITS AMB UNA CINQUANTENA DE PERSONES

per ara està aparcat fins al 2021. 
"Va ser una expedició molt dura, 
amb un descens de 30 hores, ens 
vam perdre i em vaig quedar sol 
a la muntanya", recorda el paretà, que afegeix: "he passat els pitjors 
i millors moments. Quan vaig fer 
el cim va ser el millor, perquè és 
la muntanya que tot alpinista 
somia fer; però en la baixada va 
ser el pitjor, creia que no torna-
ria". 
El camí fins al cimLa previsió de l'expedició és mar-xar dissabte i arribar al camp base, després d'un trekking de set o vuit 

dies, a finals d'any. A partir d'ales-hores, tindran el mes de gener i febrer per valorar quan intentar fer el cim. "Si muntem un cam-
pament tres, crec que es podria 
intentar el cim. Aleshores, seria 
amb una tenda petita, fer l'atac, 
amb una aturada al campament 
4, que això ja suposaria arribar 
als 8.000 metres que mai s'han 
assolit... i anar cap amunt. Això 
ja seria un somni, però treba-
llem per aquest somni", explica Mingote, que admet la dificultat: 
"Hi ha anys que ni tan sols s'ha 
arribat al camp 2. Ho intenta-
rem".  JL.rodríguez b. 

Sergi Mingote colidera l'últim gran 
repte de l'himalaisme: el k2 a l'hivern

arxiu

JORDI ARGUISUELAS

ENTRENANT  Des de fa uns mesos Sergi Mingote s'entrena a consciència entre el CAR i diverses expedicions

Recepció

L'alpinista Sergi Mingote va ser rebut 

ahir dijous en una recepció institu-

cional a l'Ajuntament de Parets, que 

va estar encapçalada per l'alcalde de 

Parets, Jordi Seguer. Durant l'acte, es 

va parlar del repte de Mingote i des 

de l'administració local es va desitjar 

molta sort a l'alpinista, que marxa cap 

al repte demà dissabte. 

REP EL SUPORT DE
L'AJUNTAMENT

TRAIL

Arguisuelas, 

preparat pels 

100 km solidaris

MOLLET. Jordi Arguisuelas, atleta del Triatló Granollers, correrà 100 km solidaris dissabte per l'Espai Natural de Gallecs. El molletà farà aquest repte amb l'objectiu de re-captar 1.000 euros per l'Associa-ció Petits Grans Herois, formada per pares i mares d’infants pre-maturs de l'Hospital General de Catalunya. El repte esportiu el farà en un circuit de 4,5 km, amb un punt d'avituallament situat a les pistes d'atletisme de Mollet. "La 
intenció és que cada tres voltes, 
vagi a l'avituallament", admet Arguisuelas, que té molt clar quin serà el ritme per completar el rep-te: "Vull anar amb un ritme de 5 
km el minut, com a mínim fins 
als 50 o 60 km, aleshores deci-
direm com seguir". Arguisuelas preveu acabar els 100 km el dis-sabte a les 15.30 h.   JL.rodríguez b. 

arxiu
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FUTBOL SALA | Segona Divisió  

La Concòrdia opta 
al segon lloc 
contra el Mercadal

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 

podria acabar la primera volta 

de la competició al segon lloc, si 

guanya per més de quatre gols al 

Futsal Atlético Mercadal. L'equip 

llagostenc rebrà dissabte el balear 

en l'únic partit que li queda ajor-

nat de la primera volta. La Concòr-

dia ocupa el tercer lloc, del grup 

2A, amb 14 punts, i té a tan sols 

tres el segon classificat, el CN Cal-

des. Els dos equips estan empatats 

en gols encaixats (13) però les de 

Caldes tenen 24 gols a favor, pels 

20 de les llagostenques.  El Merca-

dal és el cuer del grup sense cap 

punt i sent la pitjor defensa amb 

57 gols en contra, i tan sols dos a 

favor. En teoria, el partit és asse-

quible per les de Javier Ruiz.  

BAIX VALLÈS. La Federació Catala-

na de Futbol ha donat llum verda 

a la reestructuració de les com-

peticions del futbol i futbol sala 

d’àmbit territorial per a la tem-

porada 2020-2021, de tal manera 

que les categories amb subgrups 

passaran a disputar-se a una fase, 

i en la resta es jugarà la competi-

ció a una única volta. L’aprovació 

s’ha produït després de les tro-

bades telemàtiques mantingudes 

amb equips de totes les catego-

ries, amb la convocatòria fins al 

moment d’un total de 803 clubs 

d’arreu del territori català per 

presentar i explicar l’adequació 

del calendari a l’escenari actual.

L’adaptació dels plans de com-

petició estableix la reducció de 

les lligues, de tal manera que a la 

Primera i la Segona Catalana, en 

futbol masculí, es disputarà la to-

talitat de la primera fase, en cada 

subgrup. L’ascens es decidirà en 

una eliminatòria d’anada i tor-

nada entre els campions de cada 

subgrup, mentre que els descen-

sos seran directes segons la clas-

sificació final per posicions. Al seu 

torn, a la resta de categories es re-

FUTBOL I FUTBOL SALA  L'ENS FEDERATIU APROVA LA PROPOSTA

Les lligues catalanes 
es redueixen a la meitat

arxiu

EN JOC Un partit entre el CF Mollet UE i el CF Parets, de Primera Catalana

estructurarà la lliga regular a una 

volta de competició, mantenint en 

gairebé tots els casos les agrupa-

cions actuals d’equips.

Pel que fa al calendari, en 

aquells campionats ja iniciats es 

reprendrà la lliga a partir de la 

jornada en què es va quedar atu-

rada. La resta de grups donaran 

el tret de sortida a la temporada 

amb la disputa de la primera jor-

nada. A la vegada, el nou calendari 

comprendrà diverses jornades de 

descans per a facilitar la recupe-

ració de partits. 

Les dates lliures són el 13 i 14 

de febrer, el 13 i 14 de març, el 3 

i 4 d'abril i l'1 i 2 de maig només 

futbol sala. 

La represa, el 9 i 10 de gener
La data de represa de les compe-

ticions, fixada inicialment a partir 

del 9 i 10 de gener en futbol, i del 

16 i 17 del mateix mes en futbol 

sala, així com en les últimes cate-

gories del futbol femení i base, es-

tarà condicionada a la decisió final 

del Govern, en funció de l’avança-

ment de les fases de desescalada 

marcades.  

PARETS. El paretà Pau Garcia, ara 

al nou equip Artístic Skating, va 

guanyar el Trofeu Nacional, que 

va tenir lloc fa uns dies a les loca-

litats de Cunit i Torredembarra. 

Aquest campionat es va celebrar 

en paral·lel al Campionat d’Espa-

nya de patinatge artístic de lliure 

i de solo dance i inline, perquè 

l'ens federatiu català no va poder 

celebrar el classificatori. El paretà 

va imposar-se en la categoria ab-

soluta de lliure amb 148,58 punts, 

amb molt avantatge respecte 

al segon classificat, Ivan Pérez, 

del Nou Patí Vidrerenc (89,64). 

El Club Patí Parets va sumar 

quatre medalles al torneig alter-

natiu amb la plata absoluta de 

Sílvia Rodríguez; en cadet, l'or 

PATINATGE ARTÍSTIC   SILVIA RODRÍGUEZ, PLATA ABSOLUTA

Pau Garcia venç el 
Trofeu Nacional paral·lel

fcpa

PAU GARCIA

de Sira Bella (82,04) i el bronze 

de Laura Solé; i en júnior, el tercer 

lloc d'Anais Urbano.  

CD LA CONCÒRDIA – MERCADAL 

Dissabte, 19 – 12h La Llagosta

POLIESPORTIU

Monràs defensa 
l'activitat física en 
l'estat del benestar 
MOLLET. L’alcalde i regidor d’Es-

ports de Mollet Josep Monràs va 

participar fa uns dies al cafè tele-

màtic organitzat per l’Associació 

Catalana de Dirigents de l’Esport 

(ACDE).  Monràs va recordar du-

rant les seves intervencions la 

importància de l’activitat física i 

esportiva. De fet, l'alcalde molle-

tà va considerar que  els beneficis 

són tan amplis que “l’activitat fí-

sica i esportiva hauria de ser la 

cinquena pota de l’estat de ben-

estar”.  

KARATE KARACH I FUENTES, MEDALLISTES A LA LLIGA NACIONAL

Dos bronzes del Club Karate Montornès
El Club Karate Montornès va celebrar dues medalles de bronze a la fase 
final de la Lliga Nacional de Karate, que va tenir lloc el cap de setmana a 
Màlaga. Usama Karach, un habitual dels podis durant l'any, va acabar al 
tercer lloc juvenil en la modalitat de kata. L'altre medalla de bronze va ser 
per Pablo Fuentes –en la imatge–, que en la categoria de combat infantil, 
va quedar tercer en el pes de menys de 45 quilos. 

c.K.M.
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Clara OIivera, subcampiona 

juvenil de Catalunya

TENIS TAULA | Promoció  LA JUGADORA DEL CTT PARETS ASSOLEIX LA CLASSIFICACIÓ PER DISPUTAR EL CAMPIONAT D'ESPANYA

Clara Olivera, del Tenis Taula Pa-
rets, ha pujat al segon esglaó del 
Torneig Zonal, que va tenir lloc a 
Bàscara. La jugadora de l'entitat 
paretana, que feia deu mesos que 
no competia, va lluitar contra les 
millors de Catalunya i va quedar 
en un meritori segon lloc, que de 
retruc, li dona l'accés per partici-

par en el Campionat d'Espanya. 
Olivera va superar en les semi-

finals a una de les millors juvenils 
estatals, com és Claudia Pérez 
(CTT Calella), però en la final va 
perdre contra la número 1 del 
rànquing, Jana riera (CTT Tra-
muntana-Figueres). "Ha fet un 

campionat molt bo, i això que 

arxiu

JL.r.B.
MOLLET. El DM Group Mollet va 
dominar el derbi vallesà de la Lli-
ga d'EBA contra el CB Granollers 
1-pisos.com, per 71 a 44. A partir 
del segon quart, l'equip molletà va 
marxar a l'electrònic i va esborrar 
les bones intencions granollerines 
del primer quart, per acabar gua-
nyant per 27 punts de diferència. 

Els primers compassos van ser 
un intercanvi de cops, amb més 
encert molletà. Tot i que al cap de 
cinc minuts de joc, Albert Griso –el 
millor granollerí amb un total de 
10 punts i 5 assistències– va fer un 
triple per posar el 8 a 10. La reac-
ció local va ser un parcial de 8 a 2, 
que va permetre als de Josep Maria 
Marsà tancar el primer quart, 16 a 
12 –amb vuit punts d'Óscar Amo–. 
A partir del segon quart es va viu-
re la desfeta granollerina, amb tan 
sols 6 punts, i un Mollet dominador 
per dins, que va noquejar el joc vi-
sitant. Amb un triple de Pagès, el 
Mollet ja marxava de 20 punts (38-
18). A la represa, el Granollers va 

BÀSQUET | Lliga EBA  ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ VAN GUANYAR EL DERBI VALLESÀ AL PLANA LLEDÓ PER 71 A 44 I SÓN COLÍDERS

El DM Group Mollet acomiada 

el 2020 amb victòria al derbi 

EN PISTA Óscar Amo intenta un tir davant l'oposició de Subirachs

defensar el tipus amb un parcial de 
2 a 7 (47-33), mitjançant la bona 
feina anotadora de Xavi Serra i 
Subirachs. El Mollet va activar la 
piconadora, amb un parcial de 7 
a 0, fent impossible qualsevol in-
tent per escurçar la diferència. En 
l'últim quart, el molletà Javi Rodrí-
guez va estirar el braç, aconseguint 

un doble-doble amb un total de 14 
punts i 13 rebots. A tot això, el duel 
del rebot va ser pel Mollet, 49 a 21. 
"El Granollers lluita fins al final 

i era important demostrar que 

ells no tindrien tantes opcions, 

que això minvés les seves opci-

ons. El primer quart hem marxat 

de quatre, però ja al segon quart 

MOTOR

El RallySprint 

RACC s'estrenarà 

amb 85 pilots

La primera edició del RallySprint 
RACC Circuit de Barcelona-Ca-
talunya comptarà amb 85 parti-
cipants. La cursa, que tindrà lloc 
dissabte, ha superat les expecta-
tives de l'organització, i ha sumat 
25 inscrits més dels previstos.

Aquesta primera edició del 
RallySprint RACC Circuit de Bar-
celona-Catalunya comptarà amb 
un recorregut de 33,9 quilòmetres 
cronometrats que constarà de 
tres passades per un tram d’11,3 
km que es repetirà 3 vegades. En 
aquest traçat s’hi inclou part del 
circuit de velocitat i també alguns 
vials, carreteres de servei i altres 
espais que formen part de la ins-
tal·lació. Tots els participants po-
dran fer una passada de reconei-
xements el mateix dissabte.

D’aquests 85 participants, 63 
són cotxes de Velocitat, 6 de Regu-
laritat Súper Sport i 16 de Regula-
ritat Sport. L’equip que el 2020 ha 
aconseguit el títol de Campió de 
Catalunya absolut de Ral·lis, Edu-
ard Pons-Alberto Chamorro (Ško-
da Fabia R5), encapçala la llista de 
participants. 

Cursa sense públic
Tot i la important afluència de 
participants, aquest esdeveni-
ment esportiu –que se celebrarà 
a porta tancada– es farà de forma 
completament segura pel que fa a 
mesures per lluitar contra els con-
tagis de la pandèmia. 

Tal com s’havia anunciat i amb 
la voluntat d’ajudar a combatre la 
pandèmia, l’organització donarà 
part dels ingressos recaptats per 
les inscripcions dels equips a La 
Marató de TV3, que aquest any es-
tarà dedicada a la lluita contra la 
Covid-19.  

hem aconseguit marxar de 17", 
explicava en acabar el derbi l'en-
trenador del DM Group Mollet, Jo-
sep Maria Marsà, qui va remarcar 
que era molt important dominar el 
rebot: "Si tu tires i falles i, a so-

bre, és per l'altre equip, això et 

minva la moral. Per a nosaltres, 

el rebot defensiu és clau perquè 

et permet córrer i fer pensar al 

rival que pot fallar".

El Mollet colidera el grup C4 amb 
tres victòries, mentre que el Gra-
nollers és avantpenúltim amb una 
victòria.  JL.rodríguez b. 

Sense competició

El DM Group Mollet no tornarà a com-
petir fins al 9 de gener. L'equip de 
Josep Maria Marsà tindrà aquesta 
setmana per descansar i tot seguit, re-
prendre els entrenaments per preparar 
el pròxim duel contra l'Amozara. Al mes 
de gener, el Mollet tindrà dos partits 
més contra el Mataró (16 de gener) i 
l'ajornat amb el Quart (23 de gener). 
La setmana del 30 i 31 de gener, l'equip  
molletà tindrà jornada de descans. 

TORNA EL 9 DE GENER 
CONTRA L'AMOZARA

va tenir una primera fase de 

grups molt complicada, però va 

poder superar-lo i va tenir un 

paper molt destacat després de 

deu mesos sense competir", ad-
met l'entrenador del Tenis Taula 
Parets, Felipe Olivera. La paretana 
va jugar tot el campionat, que va 
reunir prop de 200 esportistes en-
tre les diferents categories, amb 
mascareta. 

D'altra banda, el CTT Parets se-
gueix preveu que la Tercera Divi-
sió es reprengui al gener.  JL.r.b. CLARA OLIVERA
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per la República 
DESITJA QUE GAUDIU D’AQUEST 
NADAL AMB RESPONSABILITAT
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L’expert respon

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

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

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

Compte en fer compres 
nadalenques amb les targetes 
«revolving», sovint abusives

 

Enmig de la crisi provocada per 
la pandèmia que estem vivint, 
moltes persones poden veure’s 
obligades a finançar les seves 
compres nadalenques utilit-
zant targetes de crèdit revol-
ving, un producte bancari amb 
un crèdit associat que permet 
ajornar i flexibilitzar els paga-
ments. Però darrere d’aquestes 
targetes aparentment còmo-
des per fer front a despeses 
puntuals de manera assequi-
ble s’hi amaga un funciona-
ment i condicions que les con-
verteixen en abusives. I és per 
això que ens cal, un cop més, 
advertir sobre el seu mecanis-
me, ja que a la llarga poden ser 
perjudicials.

Es calcula que a l’Estat espanyol 
més de dos milions de perso-
nes utilitzen alguna d’aquestes 
targetes revolving per fer front 
a compres puntuals o grans 
despeses. I és que el mecanis-
me sembla senzill: s’estableix 
un límit de crèdit del qual po-
dem disposar i que es va repo-
sant a mida que en fem ús i, se-
gons informen les entitats que 
les proporcionen, nosaltres ma-
teixos podem triar la quantitat 
que volem pagar cada mes. El 
que no se’ns diu, però, és que si 
la quantitat que paguem cada 
mes no és suficient per cobrir 
la quota que pertocaria, la  di-
ferència entre allò que paguem 
i la quantitat que hauríem d’es-
tar pagant se suma al crèdit de 

què disposem sobre el qual 
s’apliquen uns interessos abso-
lutament abusius que en la ma-
joria de casos superen el llindar 
assenyalat pel Tribunal Suprem 
com a usura i, per tant, il·legals. 
A través d’aquest mecanisme, 
molts usuaris veuen com el seu 
deute no només no desapareix 
sinó que va incrementant-se de 
forma continuada.

El mes de març d’enguany, el 
Tribunal Suprem va dictar una 
important sentència on es 
consideraven usuraris i, per 
tant, abusius els interessos del 
27,24% imposats per Wizink a 
una targeta de crèdit en la seva 
modalitat revolving. Wizink és 
la principal comercialitzadora 
d’aquest tipus de targetes de 
crèdit però no l’única. La pràcti-
ca totalitat d’entitats financeres 
i grans grups comercials han 
ofert i ofereixen encara aques-
tes targetes  (des de La Caixa, 
amb la seva Visa&Go, fins a en-
titats com Cofidis, Carrefour o 
les empreses online de micro-
crèdits ràpids). Només a l’Estat 
espanyol aquestes targetes 
han generat un volum de crèdit 
global que se situa al voltant 
dels 13.500 milions d’euros.  

L’abusivitat ve marcada no no-
més pel caràcter usurer dels 
interessos aplicats sinó també 
per la  manca de transparència 
a l’hora d’explicar als clients el 
veritable funcionament d’un 
producte aparentment atrac-
tiu que, en la majoria de casos, 
genera uns deutes perpetus. 
Des de Col·lectiu Ronda ens ve-
iem obligats a advertir que es 
vagi amb compte si es té una 
d’aquestes targetes. A més, cre-
iem que els desproporcionats 
interessos aplicats i la manca 
d’informació poden ser causa 
de nul·litat d’aquests produc-
tes, permetent-nos reclamar i 
recuperar les quantitats inde-
gudament abonades. Podeu 
consultar més informació i 
documentació a www.cronda.
coop/revolving

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

a.s.

MOLLET / PARETS. El llançador de 
javelina, Álex Sánchez, de Mollet 
i entrenador del CA Parets, ha fit-
xat per la secció d'atletisme del FC 
Barcelona. L'esportista posa punt 
final a quatre temporades vinculat 
amb el Fent Camí Mislata, on en-
guany es va proclamar subcampió 
d'Espanya de clubs.

El molletà s'incorpora a la dis-
ciplina del Barça, un somni fet 
realitat. "Era una cosa que tenia 

ATLETISME  EL LLANÇADOR DE JAVELINA ES POSA COM A OBJECTIU SUPERAR EL RÈCORD CATALÀ

Álex Sánchez compleix 'el somni' 
de fitxar per al Barça d'atletisme 

A LES OFICINES Del FC Barcelona, a l'estadi Camp Nou

al cap des que era petit, un ob-
jectiu. És un gran pas per a la 
meva trajectòria esportiva. Es-
tic en un dels millors clubs d'Es-
panya i vull defensar els colors 
del Barça com es mereix", admet 
Sánchez, que es posa com a objec-
tiu intentar superar el rècord cata-
là de llançament de javelina, que 
pertany a Jordi Sánchez, un dels 
seus dos entrenadors. "Tinc dos 
entrenadors i em va força bé, he 

Temporada d'èxit

L'atleta molletà ha completat una    

temporada 2020 plena de podis 

amb el Campionat de Catalunya, el                   

subcampionat d'Espanya de clubs, el 

segon lloc amb Catalunya de l'esta-

tal de federacions autonòmiques i un 

quart lloc a l'estatal individual. Posa 

punt final a quatre anys amb el Fem 

Camí Mislata.  

PODIS A L'ESTATAL DE 
CLUBS I EL CATALÀ

s.r.

MOLLET / MONTORNÈS. Sara Roca, 
de 19 anys i de l'Atlètic Mollet, ha 
guanyat el Campionat d'Espanya 
sub-20 de trail amb la selecció ca-
talana. La molletana va participar 
el cap de setmana a l'estatal de 
Sant Josep de Sa Talia, a Eivissa, on 
es va penjar l'or estatal per equips.

La molletana va completar els 
8 km, amb 350 metres de desni-
vell acumulat, en un temps de 44 
minuts i 26 segons, i va arribar la 
16a classificada de la general. "Va 
ser una cursa molt ràpida, no 
pas tècnica. Hi havia un primer 
tram pel poble i després una 
pujada de 2 km. La baixada feia 
que fos molt ràpida la cursa", ex-
plica Roca, qui en arribar a la meta, 
es va assabentar que s'havien pro-
clamat campiones d'Espanya amb 
Catalunya: "És la primera edició 
que s'hi feia de sub-20 i, since-
rament, no m'ho esperava. El fet 
de ser-hi representant Catalu-
nya per a mi ja era un orgull". 

TRAIL  EL MONTORNESENC MIQUEL CORBERA FREGA EL PODI AL CAMPIONAT D'ESPANYA ABSOLUT

Sara Roca venç l'estatal sub-20 
de trail amb la selecció catalana

AMB LA MEDALLA  Sara Roca, enmig de les dues altres companyes 

A l'estiu, van comunicar a la mo-
lletana que hi havia possibilitats 
de formar part de l'equip català de 
trail, i va encetar entrenaments es-
pecífics, juntament amb la compa-
nya de club, Maria Carner. 

D'altra banda, Miquel Corbera, de 
l'Atletisme Montornès, va partici-
par en la categoria absoluta de l'es-

tatal de trail, i va quedar en quarta 
posició amb l'equip masculí català. 
El circuit absolut era més exigent 
amb un recorregut de 21 km i 350 
metres de desnivell acumulat. 

En la classificació individual, 
Corbera va assolir l'11è lloc amb 
un temps d'1 hora, 28 minuts i 32 
segons.  jl.rodríguez b. 

millorat. Salvador Primo és el de 
tota la vida, des de fa uns anys 
també compto amb el rècord 
català, Jordi Sánchez, i comple-
to l'equip amb el fisioterapeuta, 
David Barranco", comenta el mo-
lletà. 

L'atleta s'entrena entre les pis-
tes de Terrassa i Granollers amb 
l'objectiu de lluitar pels podis cata-
là i estatal del 2021.  jl.rodríguez b. 
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Gamma Nou Hyundai i20 Híbrid 48 V. Emissions de CO  (g/km): 115-120. Consum mixt (l / 100 km): 5,1-5,3. 
Valors de consums i emissions obtinguts segons el nou cicle d’homologació WLTP. Emissions de CO  
(g/km): 95-103, obtingudes segons el cicle NEDC correlat.

*Exemple de finançament per a Hyundai i20 5P MPI 1.2 85 CV ESSENCE. PVP: 13.390,00€. Entrada: 4.210,00€. Import sol·licitat: 9.180,00€. Import finançat: 9.501,30€ (inclosa la comissió de formalització del 3,5 
%: 321,30€). Import de la mensualitat: 12 quotes de 60,00€, 95 quotes de 128,70€ i una última quota de 129,33€. Total interessos: 3.574,53€. Cost total del crèdit: 3.895,83€. Import total degut: 13.075,83€. Preu 
total a terminis: 17.285,83€. TIN: 6,99%. TAE: 8,07%. Sistema d’amortització francès. Finançament amb Hyundai Finance a través de Banco Cetelem, SAU. Vàlid fins al 30/11/2020. Model visualitzat: Nou Hyundai 
i20 Style. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España, SLU als seus clients finals només és aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial 
de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport de servei. Més informació a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.

No ser perfectes, cometre errors, deixar-nos endur pels sentiments… Tot això 

és el que ens fa ser humans. Per això, necessitem una tecnologia que estigui 

preparada per a nosaltres. I el Nou Hyundai i20 amb Smart Tech, ho està.

I és que inclou la tecnologia de seguretat més innovadora, com ara Control de 

creuer basat en la navegació o Alerta d’aproximació de trànsit posterior 

actiu. També disposa de les últimes novetats en connectivitat Bluelink, i a la 

seva pantalla tàctil de 8” s’hi pot replicar la pantalla de l’smartphone.

A més, el Nou i20 arriba amb una versió híbrida 48V, amb la qual podràs gaudir 

del teu món estalviant combustible i reduint emissions.

 

Nou Hyundai i20. Preparat per a tu.

* Finançant amb Banco Cetelem fins al 30/11/2020.

Nou

Hyundai i20 Híbrid  48V 
Preparat per a tu.

Hyundai i20 
€/mes

60
12 quotes de 60€
95 quotes de 128,70€*
Entrada: 4.210,00€
Última quota: 129,33€
TAE: 8,07 %

TIN: 6,99 %

 per

MOTORPRIM

Av. Puigcerdà 14, Lliçà de Vall - info@motorprim.es - www.motorprim.es
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CULTURA

Cinefòrum amb 'A cambio de nada'Trobada poètica de Niu d'Art amb Joan Nadal
El Centre d'Estudis de Montornès organitza diumenge 
a les 18 h el darrer cinefòrum virtual de l'any amb el �ilm A cambio de nada, de Daniel Guzmán, 
una pel·lícula sobre l'adolescència que el 2015 va 
aconseguir 6 nominacions als premis Goya.

La Sala d'Exposicions de Can Rajoler acollirà dissabte a les 11 
h la trobada de Nadal de Niu d’Art Poètic. La trobada poètica 
comptarà amb Joan Nadal, autor dels poemes de l’exposició 
Maridatge d’instants, que es pot veure al mateix espai, i amb la música del grup Versons, amb un �inal dedicat a Nadal. 

El ral·li fotogràfic de 
Sant Sadurní tanca amb rècord 
de participants i instantànies

L'artista paretà 
Sito dona 
un quadre a 
l'Ajuntament 

FOTOGRAFIA  LA QUARTA EDICIÓ DEL CERTAMEN MONTORNESENC VA APLEGAR MÉS DE MIG CENTENAR DE PARTICIPANTS

ART  'PARETS, 1920' ÉS EL NOM DE L'OBRA QUE TÉ L'ESLGÉSIA DE SANT ESTEVE COM A PROTAGONISTA

MIRADA AL CEL  Imatge de Jose A. Pérez Bermejo, una de les guanyadores de la secció Enquadrament

la tramolla
MONTORNÈS. La quarta edició del ral·li 
fotogràfic de Sant Sadurní, organitzat per 
l'Associació Fotogràfica Montornès, ha 
estat tot un èxit de participació. En total, 
ha aplegat 55 inscrits, un 66% més de par-
ticipació que l'any passat, una xifra que 
suposa el rècord del certamen. En total 
s'hi han presentat 386 fotografies, en una 
edició adaptada a la situació sanitària, ja 
que, a diferència d'anys anteriors, els par-
ticipants podien presentar instantànies 
fetes a casa o als carrers del seu lloc de 
residència.Finalment, s'hi van inscriure 
36 participants de Montornès, 6 de Vila-
nova del Vallès, 3 Montmeló i 10 d'altres 
poblacions.

El guanyadors han estat: Aleix Pacheco 
Martín, Chari Pérez Moreno i Elisa Ada-
me López, en la categoria Detalls; Mírima 
González Martínez, Jose Antonio Pérez 
Bermejo i Inma LópezMoreno, en la sec-
ció Enquadrament, i Víctor Romero Pérez, 
Mireia García Montemolín i Christian Pu-
jol Muñoz, en la categoria Tardor. Cada 
guanyador ha rebut 100 euros de premi. 

PARETS. El poeta vallesà, membre de Niu d'Art 
i col·laborador del diari Som, Joan Sala Vila, 
ha publicat un nou llibre de poemes sota el 
títol Camins d'infantesa d'un nen de pagès. 
El poemari està format per una trentena de 
peces que repassen l'època vital de l'autor 
compresa entre el seu naixement i el moment 
en què marxa de casa per estudiar. "Tots els 

poemes tenen referències biogràfiques 

però dissimulades i interpretades des de 

la visió d'un avi de 90 anys", explica l'autor.
Sala Vila va néixer el 1929 a una masia 

d'Hostalets de Balenyà i poc després es tras-
lladava a una altra casa de pagès, a Vallsospi-
na, on va passar la major part de la seva infan-
tesa. La invalidesa que patia en néixer, la mort 
de la seva mare quan ell només tenia cinc 
anys, o els tres anys de la Guerra Civil són al-
guns dels capítols que l'autor repassa i sobre 
els que reflexiona. "Vaig néixer amb peus de 

pinya i no podia caminar. En aquella època 

els pares van pagar 6.000 pessetes al met-

ge perquè em tractés. Eren molts diners", 
rememora Sala Vila, un passatge que recull al 
poema Un metge ha fet el miracle.

Sobre la guerra, Sala Vila reconeix que a pagès 
no es va viure de la mateixa manera que a les 
ciutats. Malgrat que el pare va marxar a la guer-
ra i fins i tot van arribar a matar algú davant de 
casa seva, una de les coses que més va impac-
tar al Sala Vila infant va ser la fam que patia la 
gent, un record que plasma al poema Per un sac 

de naps. "La gent venia de Barcelona a buscar 

menjar a pagès i se'n tornaven amb un sac de 

naps per passar tota una setmana", recorda.
"Quan hi penso m'adono del gran impacte 

que va tenir tota aquella època en la meva 

vida", diu Sala Vila, qui ha volgut homenatjar 
els pares, que obren amb una fotografia el po-
emari. El llibre ha estat publicat per Edicions 
Forment, una editorial nova per a Sala Vila. Ca-

mins d'infantesa d'un nen de pagès es pot trobar 
a les llibreries Farrés i L'Elefant de Parets. 

PARETS. L’església de Sant Esteve de Parets 
és la protagonista del quadre que l'artis-
ta paretà Lluís Navarro, Sito, ha donat a 
l’Ajuntament de Parets. L’obra està feta 
amb carbó sobre paper i mostra una imat-
ge del temple paretà, l’any 1920. Parets 
1920 és el nom del quadre que l’artista ha 
donat com a llegat de la seva obra pictòrica.

Sito és un pintor inquiet que experimenta 
amb gran varietat d’estils i materials. A més, 
el seu compromís amb les persones desafa-
vorides i el seu vessant solidari l’ha impulsat 
a fer diverses donacions d’obres que s’han 
subhastat amb l’objectiu d’aconseguir fons 

per al suport a les dones maltractades, in-
vestigació del càncer o de l’ELA.

L’any 2018 va rebre el Premio Interna-
zionale d’Arte Fondazione Costanza, com 
a mostra i reconeixement al seu prestigiós 
èxit professional en l’art en l’àmbit europeu. 

També ha estat guardonat amb la medalla 
d’or del Fòrum Europa 2001, entre altres.

És un dels 50 artistes internacionals que 
forma part del llibre Creative minds in the 

world of art, que es distribueix a galeries, 
museus i col·leccionistes d’arreu del món. 

LITERATURA

Joan Sala Vila fa una 
mirada a la seva 
infantesa amb els 
ulls d'avi de 90 anys

sílvia ferran

L'AUTOR  Lluís Navarro, Sito, davant del quadre que ja penja a les parets de l'Ajuntament

arxiu
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La Tramolla estrena la primera 
producció de teatre infantil 

ARTS ESCÈNIQUES  EL CENTRE PRODUEIX UNA VERSIÓ DEL CONTE 'SOPA DE PEDRES' 

MOLLET. Aquesta setmana el 
Centre d’Art i Cultura La Tra-
molla ha estrenat la seva pri-
mera producció de teatre in-
fantil. Es tracta de l'adaptació 
del conte popular Sopa de pe-

dres, la primera obra infantil 
creada i produïda pel centre 
molletà. El muntatge, dirigit 
per Ferran Jiménez i Nita Cel-
drán, i que pròximament es 
representarà al Jardinet del 
Casal Cultural, s'ha estrenat 
en el marc de dues mostres de 
teatre infantil que la Tramolla 
ha portat aquesta setmana a les 
escoles Montseny i Joan Abelló. 
"La iniciativa va sorgir de les 

pròpies escoles, que davant 

les dificultats per organitzar 

sortides i activitats culturals degut a la 

pandèmia, van proposar-nos portar el 

teatre als centres escolars", expliquen 
des de La Tramolla.

En total seran quatre els espectacles que 
està previst presentar entre dijous i diven-
dres a les dues escoles: Conte de Nadal, de 
Charles Dickens de La Boia Teatre, La Ra-

teta Martina i el Ratolí Serafí, de la Compa-
nyia DeLiRi, la màgia de Pau Segalés i Sopa 

de pedres.
Núria Pérez, Naiara Sánchez, Claudia 

Bautista, Iraia Álvez, Raul Pernias i Érik Al-
mohaya protagonitzen el muntatge produït 
per La Tramolla, que es podrà veure el 27 
de desembre al Jardinet del Casal. 

la tramolla

L'ELENC  Els joves protagonistes de Sopa de pedres
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Consells per a unes festes diferents
Després de mesos complicats  per un vi-

rus que ha alterat totes les nostres vides, ar-

riben aquests dies de festa tan assenyalats i 

voldríem celebrar-los més encara.

La situació de pandèmia que vivim no ens 

permet gaudir de les trobades familiars ni 

dels encontres amb amics i hem de reinven-

tar aquests dies. Fem tot el que estigui en les 

nostres mans perquè un malestar no ens ar-

ruïni les festes.

Perquè l’ansietat i l’estrès que tots vivim 

no ens passi factura, precisament en aques-

tes dates, és recomanable prendre algun 

complement dietètic per a millorar l’estat 

d’ànim i a trobar-nos millor. Podeu venir a 

la botiga i us ajudarem a trobar el que us pot 

anar millor a cadascun.

Si preferiu productes naturals sense cap 

contraindicació ni efecte secundari teniu els 

nostres  preparats personalitzats de Flors de 

Bach que són de ràpids resultats, còmodes 

de prendre i molt econòmics. Els pot pren-

dre tothom: nens, embarassades, persones 

que prenen medicació...

No són dies per fer dieta i privar-nos. Re-

cordeu que fa anys que molts utilitzeu les 

nostres càpsules de Comegras, que són de 

plantes i atrapen el màxim del greix  que 

mengem i l’eliminen, de manera que no us 

engreixareu gens.

Ajudem les nostres digestions i el nostre 

fetge amb infusions de plantes de camami-

lla, maria lluïsa, escarxofera o cua de cavall, 

que sempre han estat molt beneficioses i si 

voleu també les tenim en càpsules.

Recordeu la nostra Cosmètica Natural pels 

regalets d’aquests dies: cremes, xampús, 

desinfectants, olis íntims, desodorants, ... i 

gaudiu-ne vosaltres també.

Ara és hora de tenir cura de la nostra salut 

perquè és el bé més preciós i insubstituïble 

que tenim.

Els de casa meva us desitgem que passeu 

unes bones festes i donem les gràcies a totes 

les persones que han confiat en nosaltres 

des de fa prop de quaranta anys. Salut!

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS

C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

Baralles organitzades de gossos (II)
Les baralles organitzades de gossos són una 

de les pràctiques més dures i cruels que un 

ésser humà pot infligir a un animal. Bàsica-

ment, aquestes consisteixen en el següent.

Els qui han fet del sofriment animal el seu 

mitjà de vida, busquen gossos dòcils de raça 

gran o cadells, que es trobin lligats a les por-

tes dels supermercats a l'espera dels seus 

amos. Aquestes persones s'acosten als ani-

mals com si fossin els seus propietaris i els 

carreguen en les seves furgonetes. Els exem-

plars dòcils seran usats com a gossos d'en-

sinistrament dels gossos lluitadors. Hauran 

de suportar mossegades, lesions i cops la 

resta de la seva curta vida.

Quan els gossos d’ensinistrament es tro-

ben tan malament que ja no poden lluitar, 

se'ls rebutja; generalment, es fa donant-los 

una fortíssima pallissa; o se'ls ruixa de gaso-

lina i se'ls cala foc en qualsevol descampat. 

A continuació, els llancen a un contenidor 

d'escombraries. 

Amb la finalitat que els gossos lluitadors 

provin la sang, es fan servir cadells de gos 

o de gat. Aquests habitualment són sostrets 

de qualsevol colònia felina o per mediació 

de webs i anuncis a internet. A aquest efecte, 

es deixen als gossos lluitadors sense men-

jar durant molt de temps, i posteriorment 

introdueixen als cadells en les seves gàbies. 

Per què utilitzen cadells? Perquè aquests no 

causin cap mal al gos que els donarà mort.

Els gossos lluitadors, habitualment son 

criats per a aquesta missió des del seu nai-

xement; o bé són robats de protectores i 

albergs. Sovint es tracta de gossos de raça 

perillosa que els seus amos van abandonar. 

En aquests casos, per regla general, mai 

tornaran a aparèixer, ja que, si no serveixen 

per a barallar seran assassinats; si servei-

xen, moriran en alguna baralla. 

Aquestes baralles tenen lloc a l’extraradi 

de qualsevol punt d'Espanya i qui les orga-

nitzen es mouen en cercles on predomina 

l’omertà o llei del silenci i és gairebé im-

possible que algú que no pertanyi a aquests 

grups pugui participar-hi. Les apostes són 

molt elevades i els premis en les baralles bo-

nes poden arribar a ser desorbitats. 

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

Quan els gossos d'ensinistrament
ja no poden lluitar se'ls rebutja,

normalment amb una forta pallissa

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas
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Un Nadal adaptat a la pandèmia
BAIX VALLÈS. Organitzar activitats 
en plena pandèmia no és una tasca 
fàcil. Primer, cal que les restricci-
ons imposades pel PROCICAT ho 
permetin, o, per contra, buscar una 
alternativa creativa per fer l'acte de 
torn salvant les prohibicions. Però 
després cal que les organitzado-
res ho trobin factible. És el cas, per 
exemple, dels pessebres vivents 
de Sant Fost i Martorelles [vegeu 

pàgina 50], dos dels actes més em-
blemàtics del Nadal baixvallesà, 
que enguany no obriran portes. El 
mateix en el cas de l'Esplai Xivarri, 
que veu inviable fer una escenifi-
cació artística quan tot just fa unes 
poques setmanes que s'han reobert 
les activitats extraescolars.

Pel que fa a la representació d'Els 
Pastorets, enguany Parets serà 
l'únic poble baixvallesà que man-
tindrà la tradició, tot i que recon-
vertida. Precisament per la manca 
d'assaigs a causa de la Covid, la 
Companyia Riallera de Parets –qui 
enguany havia de fer la seva desena 
representació del clàssic de Folch 
i Torres–, no l'ha pogut preparar i, 
per contra, l'obra nadalenca la re-
presentaran la companyia La Roda 
Produccions, sota el nom de Pasto-

rets, cap a Betlem. Serà el 27 de de-
sembre a Can Rajoler.

A Sant Fost, ni Pastorets ni els 
Bundis –paròdia dels Pastorets 
creada pels mateixos membres del 
grup de Teatre Segle XX– tampoc 
es podran representar enguany.

A banda d'això, l'AV Estació de 
França-Can Mulà tampoc ha pogut 
exposar aquest Nadal el seu pes-
sebre a la seu del carrer Francesc 
Macià, 70, el pessebre de goma-eva 
més gran de Catalunya. Enguany 
hauria estat la seva sisena edició.

Aquest Nadal serà diferent per a 
tothom. Els infants no podran as-

POPULAR   LA COVID I LES RESTRICCIONS DIFICULTEN LA REALITZACIÓ D'ALGUNS DELS ACTES TRADICIONALS COM LES FIRES, PASTORETS O ELS PESSEBRES VIVENTS

arxiu

PRAT DE LA RIBA  Durant una de les fires de Nadal que es van realitzar l'any passat als carrers de Mollet

Els actes de les colles de 
Mollet, en dubte per les 
dades epidemiològiques
MOLLET. Les Colles de Morats i 
Torrats sempre hi participen de 
la programació nadalenca de la 
ciutat amb activitats diferents. En-
guany, però, han hagut d'anul·lar 
alguns dels seus actes i en tenen 
d'altres en dubte. La Colla Morada 
inicialment havia previst fer el Tió 
al Mercat Vell amb cita prèvia el 20 
de desembre; i el Quinto, conjun-
tament amb el Casal Cultural, el 

diumenge 26 també al Mercat Vell. 
Segons el cap de colla, José López, 
"el Tió no es podrà fer, perquè 

des de l'Ajuntament ens diuen 

que en la fase en què estem no 

es poden fer activitats culturals. 

No sabem si podríem fer el Tió 

més tard un dia entre setmana, 

o el podríem posar un altre dia o 

fer-lo el mateix dia del Quinto al 

matí". Sobre el Quinto, creuen que 

sistir als parcs de Nadal que altres 
anys s'havien muntat a pavellons 
com els de Parets, Montornès, Mar-
torelles o Sant Fost, amb tallers, 
jocs i activitats lúdiques i educati-
ves alhora. 

Els carrers tampoc acolliran els 
tradicionals mercats nadalencs de 
la plaça Prat de la Riba de Mollet, 
ni els de la plaça de la Vila de Pa-
rets, ambientats amb decoracions 
i fils musicals de la temporada. El 
que també mancarà aquest Nadal 
seran les festes de cap d'any. En-
mig de la segona desescalada i amb 
l'amenaça de la tercera onada, cap 
Ajuntament ha plantejat actes de 
celebració conjunta per a després 
de menjar el raïm. 

sí que el podran fer, però encara no 
en saben les condicions.

D'altra banda, Torrats han hagut 
d'anul·lar els Pastorrats: "Com no 

hem pogut assajar ni és segur si 

es podria fer l'obra, és molta fei-

na la que suposa perquè al final 

no es pugui dur a terme". Sí que 
han creat una felicitació de Nadal 
de Pastorrats que es publicarà el 
25. A més, l'any passat van realit-
zar una jam session nadalenca que 
enguany tampoc podran fer. L'ac-
tivitat conjunta que cada Nadal fan 
totes dues colles és L'Home dels 
Nassos, que probablement tampoc 
serà presencial i encara es desco-
neix quin format tindrà en cas de 
fer-se.  
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Campanyes nadalenques per 

fomentar la compra a Mollet

MOLLET. L'Ajuntament va presentar 

dimarts, en una roda de premsa a la 

sala de plens, la campanya de Nadal 

d'enguany. La regidora de Comerç, 

Mercè Pérez, va explicar, d'una ban-

da, que els adhesius sota el lema de 

Compra a Mollet els hi havien agra-

dat als comerciants de la ciutat i que 

van rebre la petició d'adaptar-los 

amb un disseny més nadalenc.

A banda d'això, una altra deman-

da dels comerciants que s'executa-

rà els pròxims dies és la gratuïtat 

temporal de la zona blava. D'aques-

ta manera, del 24 de desembre al 7 

de gener es podrà gaudir de 30 mi-

nuts gratuïts, que els molletans i les 

molletanes podran sumar als mi-

nuts de l’adhesiu de 15 o 30 minuts 

extres de zona blava de 2019-2020 

que continua vigent.

A banda d'això, i de la campanya 

de reis [vegeu a la pàgina 52], en 

destaca la col·laboració amb l'AD-

HEC amb diverses accions sota el 

nom de Per Nadal compra a Mollet. 

D'una banda, l’Associació d’Autò-

COMERÇ   MITJA HORA DE ZONA BLAVA GRATUÏTA, REGALS DEL TIÓ PER ALS INFANTS I SORTEIGS PER ALS CLIENTS DE LES BOTIGUES MOLLETANES, ALGUNES DE LES ACCIONS

SALA DE PLENS   La regidora de Comerç, Mercè Pérez, i l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, durant la roda de premsa

sergio carrillo

NADAL

noms de Dones i Homes Emprene-

dors de Catalunya sXXI ha reinven-

tat la campanya del Tió. Si altres 

anys els col·locava en diverses 

botigues de la ciutat i els acabava 

fent cagar, enguany han aprofitat 

el conte del Tió de Mollet creat 

l'any passat i l'emetran constant-

ment en una desena de botigues 

molletanes, on hi han instal·lat els 

televisors. Enmarcat en aquesta 

mateixa acció, als nens que lliurin 

dos tiquets de compra de diferents 

botigues associades a la campanya 

se'ls donarà un regal cagat pel Tió.

L'altra acció de l'ADHEC consis-

tirà en un parell de sorteigs i sota la 

nomenclatura de Comprar a Mollet 

té regal. Les persones que comprin 

del 20 de desembre al 5 de gener 

rebran una butlleta que podran 

emplenar per participar en els 

sorteigs: el primer serà el 21 de de-

sembre i hi haurà 20 lots de Nadal 

de premi; el 8 de gener se sorteja-

ran 20 vals per valor de compra als 

comerços de Mollet de 50 euros.

Agraïment al sector comercial
La regidora Mercè Pérez va apro-

fitar per "donar les gràcies es-

pecialment al sector comercial 

de la ciutat pel seu compromís 

i la seva implicació, i ho ha fet 

sent un sector, que juntament 

amb molts d’altres, ha estat for-

tament castigats per les conse-

qüències d’aquesta pandèmia".

L'alcalde, Josep Monràs, hi va 

afegir un "agraïment sincer a tot 

el sector comercial i de serveis 

de la ciutat. Que ningú s'enga-

nyi, tot això té costos, no és gra-

tuït. Serà gratuït per als consu-

midors per facilitar que vinguin 

a comprar a Mollet, però tot això 

té uns costos i per tant hem cre-

gut que aquest any més que mai 

hem d'esmerçar més esforços 

que altres anys, tenint en comp-

te el tancament comercial que 

hem tingut arreu del país, però 

també a la nostra ciutat".

Monràs també va lamentar que 

"aquesta situació de la pandè-

mia, cada dia és canviant" i això 

"fa que encara tinguem dubtes 

d'algunes de les accions". Per 

últim, va cloure apel·lant "a la 

responsabilitat personal més 

enllà de les normes. La respon-

sabilitat personal de cadascú de 

nosaltres farà possible viure el 

Nadal i els reis d'una manera, o 

viure'ls d'una manera molt dife-

rent que ningú volem".    s.c.

La campanya 'I tu, jugues 
en català?', arriba a Mollet
Cooperativa Abacus, Hipermercat 

Esclat, L'Illa Llibreria, LU2 experts 

en jocs de taula i Escuin Esports i 

Joguines donen suport a la cam-

panya I tu, jugues en català?, i se 

sumen a la xarxa d'establiments 

adherits de tot Catalunya. Són els 

cinc establiments de la capital 

baixvallesana que hi estan ad-

herits. Tot plegat es tracta d'una 

campanya promoguda pel Con-

sorci per a la Normalització Lin-

güística, i al seu web –www.cpnl.

cat– o a l'aplicació homònima a la 

campanya es poden consultar tots 

aquells establiments adherits a la 

campanya –mig miler a tot Catalu-

nya–, així com el catàleg de jocs en 

català, en el qual s'hi poden trobar 

més de 800.  

ABACUS, ESCLAT, L'ILLA, LU2 I ESCUIN S'HI HAN ADHERIT

El Museu Abelló ha programat diversos 

tallers perquè els infants puguin fer 

aquest Nadal. Els dies 22, 23 i 24 serà 

el taller Flors o verdures?, d'estampació 

natural amb geometries. Els dies 29, 

30 i 31 serà el torn d'Els colors a través 

de la llum, en què crearan un vitrall per 

a la finestra amb motius modernistes. 

Per últim, els dies 2, 3 i 5 de gener es 

farà el taller Fem un mòbil amb formes 

modernistes. En tots tres casos cal 

reserva prèvia. S'assignarà l'horari en el 

moment de la reserva.

          Tallers de

Nadal per a infants

al Museu Abelló

museu abelló
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C/ Gaietà Ventalló, 7-9 local 1 · Mollet
kdcarol@hotmail.es · Tels. 93 593 65 02 / 667 611 133

FEM ESPECIAL EL TEU NADAL 
Gran varietat de dolços de Nadal.

Regals ideals per l’amic invisible, torrons, bombons, galetes...

Detalls per a tots els gustos i preus! T’esperem!

Assortiment de canapès

Dàtils amb bacon

Canelons confit i foie d’ànec
Canelons de peix i marisc amb beixamel 

de brandada

Garrinet  “cochinillo”

Vedella amb bolets

Ànec a la taronja (a l’ast)
Calamars farcits

Pollastre farcit amb salsa de poma
Rap a la marinera

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

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

Bones Festes

Paella · Fideuà de marisc
Carns a la brasa i molt més!

Pollastres a l’ast

OBRIM 
per SANT ESTEVE, CAP D’ANY i REIS
Nadal només per servir encàrrecs

Dissabtes, diumenges i festius
de 9.00 a 15.00 h

T’ESPEREM!

• Control analític (hemoglobina glicosilada)

• Control de la pressió arterial

• Contol Colesterol, Triglicèrids, Glucèmia...

• Dietètica i Nutrició

• Homeopatia

• Dermafarmàcia

Sempre al seu servei

M

Francesc Layret, 73 · Mollet del Vallès 

T. 93 579 13 78 · www.farmamollet365.com

OBERT
365 DIES 

L’ANY
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20 años a su servicio en Mollet

Un equipo de profesionales, Abogadas y Administradoras de Fincas, con trato personalizado, directo y 

con la finalidad de prestar un servicio asociado a las necesidades del cliente

§ CIVIL
§ LABORAL
§ MATRIMONIAL
§ FAMILIA
§ HERENCIAS
§ ACCIDENTES
§ PENAL
§ SUCESIONES
§ SEGURIDAD SOCIAL
§ ADM. DE FINCAS

Rambla Pompeu Fabra, 38 · MOLLET DEL VALLÈS  · T. 93 570 33 36  F. 93 570 02 76 ·  www.abiadvocats.com

Quarta edició del pessebre 

monumental del Jardinet

MOLLET. El Jardinet del Casal acull 
per quart any consecutiu el pesse-
bre monumental realitzat i cedit 
per dos dels seus socis, la Lídia 
Falcón i l'Isidre Ribas.

Aquest mateix pessebre el fe-
ien al pati de casa. De fet, el van 
començar a fer quan va néixer el 
seu fill, ara fa 48 anys, i des del pri-
mer dia sempre han estat oberts 
perquè el veïnat el pogués gaudir. 
Tant és així, que cada any hi ana-
ven a casa seva els alumnes dels 
col·legis que tenien més a prop, a 
Plana Lledó. Ara, al Jardinet, també 
es fan visites escolars, perquè els 
infants el puguin veure i puguin 
preguntar què és cadascuna de les 
dotze cases que s'hi troben i com 
s'han fet, o com s'ha pogut crear el 
circuit tancat d'aigua.

Fer el pessebre és una tradició 
que Falcón no vol deixar enrere: 
"La meva mare sempre em deia 

que això s'ha de fer, perquè sinó 

porta mala astrugància". I d'aquí 
va sorgir la idea de portar-lo al 
Jardinet. "Quan ens vam jubilar, 

vam anar al Casal de Mollet. I un 

dia el president, que era en Josep 

Cot, va venir a casa veure el pes-

sebre, però ja no el fèiem –sí que 
en tenien, però, un de més petit–, i 

em va dir: 'I no el podríeu fer allà 

al Casal?'". La idea d'haver de tras-
lladar cada Nadal tot el pessebre 
d'un lloc a l'altre no la va convèncer, 
però hi va trobar una solució, que 
prèviament va consultar amb el seu 
fill: "Si no el vols tu, et sabria greu 

si fem una donació al Casal?". I el 
fill, hi va donar la via lliure.

Sobre la creació d'aquest pesse-
bre, Falcón explica que ella tenia 
una botiga de flors i que això "és 

un gran avantatge, perquè podí-

em tenir la molsa i també venia 

figures". El procés fins a aconse-
guir la grandària actual va ser pro-
gressiu: "Un any es va fer un qua-

drat, després una mica més, una 

mica més i una mica més, fins 

que va arribar a tenir 15 metres 

de llargada. Tot és fet a poc a poc 

i moltes de les cases són restau-

rades. El meu pare n'havia fet, 

però com que els hi queia l'aigua 

–no el teníem tapat– o hi nevava, 

s'havien de reparar". En aquest 
sentit, assegura que el resultat de 
pessebre nevat era molt maco i 
"els veïns hi venien corrents a 

fer-los fotos".    sergio carrillo

TRADICIONAL   ESTÀ ELABORAT PELS MOLLETANS LÍDIA FALCÓN I ISIDRE RIBAS

LÍDIA FALCÓN I ISIDRE RIBAS   Davant del seu pessebre monumental, preparats per fer unes visites escolars

sergio carrillo

La Belluga estrena un 
videoclip nadalenc 
versionant el 'Jingle bells'
MOLLET.  El grup de música La Bellu-
ga ha estrenat una cançó i un video-
clip nadalencs. La banda està forma-
da al municipi veí de Santa Perpètua 
de Mogoda i compta en el seu elenc 
amb el bateria molletà Sergi Morral.

La formació ha volgut versionar 
una cançó típica de Nadal com és 
el Jingle bells –El trineu en català– 
aportant el seu característic estil. 
El resultat és una nadala amb tocs 
llatins titulada Ding, dang, dong i 
que estarà disponible a Youtube 
des d'aquest divendres i a Spo-
tify des del dia 21. El tema va ser 
gravat als estudis Gate24 de Santa 
Perpètua de Mogoda i el vídeo ela-
borat per Bru Fontich.

L’objectiu d'aquesta nova crea-
ció "és que les famílies disposin 

d’una nadala fresca, divertida i 

sobretot alegre per poder gau-

dir d’aquestes festes en bona 

companyia i bona música".
A més, des de la banda desta-

quen que "tenint en compte la si-

tuació que vivim actualment, La 

Belluga ha aprofitat, conjunta-

ment amb la Fundació Tchymi-

nigagua, per portar una nadala 

en català fins a un dels festivals 

de teatre de carrer i circ més im-

portants de Colòmbia, el festival 

FAICP de Bogotà, on s’ha estre-

nat aquesta proposta". És la ter-
cera vegada que La Belluga partici-
pa en aquest festival i que porta la 
seva música fins a terres internaci-
onals, encara que aquesta vegada 
ha hagut de ser telemàticament. 

MÚSICA  A LA BANDA HI HA UN MEMBRE MOLLETÀ, SERGI MORRAL

A Lestonnac de Mollet també s'ha fet notar aquests dies la proximitat del Nadal. 
Alumnes d'ESO de l'escola s'han convertit en patges reials per recollir les cartes 
dels infants de primària. L'activitat, que en altres ocasions s'havia fet de manera 
col·lectiva al pati de l'escola, enguany s'ha reinventat i per mantenir els grups 
bombolla, els patges han anat passant classe per classe a recollir els desitjos que 
ara hauran de traslladar a Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. foto: lestonnac

Els patges reials passen per Lestonnac

NADAL

■  A banda del Pessebre Monumental, 
el Jardinet també acull aquests dies di-
verses activitats nadalenques, així com 
una mostra d'artesania amb paradetes 
i exposició de materials. Pel que fa a les 
activitats, aquest dissabte 19 hi haurà un 
espectacle del Dr. Bombolles, qui a rit-
me de ritme trepidant crearà increïbles 
bombolles de totes mides formes i colors, 
omplint-les de fum, foc, alegria i felicitat. 
i l'endemà serà el torn per al contacontes 
Em feu un lloc, a càrrec d'Elena Iglesias i 
Silvia Sánchez Tots dos actes a les 12.30 h 
i solidaris per a La Marató de TV3.

PROGRAMACIÓ DE 
NADAL AL JARDINET
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CONCIENCIACIÓN, NO SON 
UN REGALO, SON UNA VIDA

Ana María

Hace unos días recibí la noticia de una 

tienda de venta de animales en Barcelona 

que había sido intervenida por agentes del 

Seprona por tener perros y gatos enfermos 

en malas condiciones sanitarias. Esto es la 

punta del iceberg de toda una red de mal-

trato animal enmascarado. Si se va tiran-

do del hilo se va llegando poco a poco al 

origen de la crianza cruel y desmedida de 

estos pobres desgraciados y en las con-

diciones en las que se encuentran desde 

el nacimiento y todo el recorrido hasta el 

cliente final. Pero ¿sabéis como se lavan 
las caras de estas ventas?

Yo os lo cuento: las madres viven en pe-

queñas jaulas, sucias, frías, húmedas, es-

tancias sin luz, enfermas, mal alimentadas 

y sin cariño. Las hacen parir desde el pri-

mer celo. Viven con miedo, estrés y su vida 
útil, eso he dicho útil, es corta a causa de 

la explotación que sufren. Se mueren ex-

haustas. Les llegan a mutilar las cuerdas 

vocales para que no ladren. ¡Molestan los 

ladridos! Son jaulas del pánico. Hay cacho-

rros que nacen con problemas de salud, 

malformaciones, enfermedades víricas... 

sufren de estrés que luego se proyecta en 
problemas de conducta en sus hogares de-

finitivos. Son retirados de sus madres bien 
pequeños, e introducidos en transportines. 

Realizan un largo camino por carretera 

hasta llegar a una central .En ese duro ca-

mino hay fallecimientos, se deshacen de 

ellos, pero que más da, es carne barata de 

cultivar. Viajan con pasaportes y con  fe-

chas de nacimiento falsificadas y así  po-

der justificar su largo viaje desde el país de 
origen con una pegatina de la vacuna de 

la rabia que a saber si se la han puesto. 

La vacuna de la rabia legalmente se puede 

poner a partir de los 3 meses de edad y el 

modo de argumentar que la llevan es men-

tir en la  edad real. Pero  estos cachorros 
tienen escasamente mes y medio. Son re-

partidos a diferentes puntos de venta. Los 

aparentemente más sanos son expuestos 

en los escaparates interiores pero hay una 

trastienda, ahí lo dejo y es cierto que exis-

te; creedme.

Una gran exposición limpia y bien prepa-

rada de hermosos cachorros de múltiples 

razas o la raza de moda del momento. 

Vitrinas  llamativas donde duermen pláci-

damente o bien reclaman tu atención. Son 

entregados con un contrato de venta y su 

correspondiente  garantía de 15 dias en la 

que si el animal enferma o fallece te entre-

gan otro.

Durante la revisión hace un tiempo explicá-

bamos a los propietarios toda esta cadena 

de venta y que las fechas de nacimiento 

estaban falsificadas ya que su dentición 
y tamaño no correspondía con lo que no-

sotros veíamos en el pasaporte. Ahora se 

adelantan en los puntos de venta y ellos 

mismo ya se lo hacen saber a los dueños 

para que no se sorprendan e intentan jus-

tificar lo no justificable frente a una falsifi-

cación de documento y todo el engaño y 

trama que hay detrás de todo esto. 

Con ello y por muy duro que sea este relato 

es lo que vivimos a diario en la clínica. Ya 

no entro en detalles cuando enferman o se 

mueren. Solo os digo que rabia, impotencia 

y muchas lágrimas amargas tragamos a dia-

rio. De estos cachorros un 30-40% serán 

abandonados antes de abril y volveremos 

a subir las estadísticas anuales. No hay le-

yes que controlen duramente estos actos 

de maltrato animal. Cuando compres se 

consciente de donde vienen y toda la ca-

dena de crianza. 

Entre todos hacemos un llamamiento 

al NO maltrato, al No abandono. Adopta 

no compres y si decides comprar hay 

buenos criadores que intentan hacer 

las cosas bien. Entre todos debemos 

romper el hilo de la punta del iceberg 

y luchar por leyes duras que persigan 

este tipo de maltrato animal enmasca-

rado.

Desde ANAVETS os deseamos felices 

fiestas con coherencia  y pensad que 
es mejor perder una NAVIDAD en tu 

vida que tu vida en una NAVIDAD. 
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Un centenar de figures inèdites a Parets

PARETS. Ara fa un any, l'Agrupació 

Pessebrista de Parets presentava 

la 33a edició del pessebre monu-

mental, sota la plaça de la Vila. Un 

pessebre de 230 metres quadrats 

–el més gran de Catalunya–, ambi-

entat en els anys 40 i amb l'entorn 

natural de Sant Miquel del Fai, la 

Foradada de Cantonigros i  Mira-

vet. Enguany, però, ni pessebre 

monumental ni representacions 

de paratges naturals reconeguts. 

La Covid ha obligat a repensar el 

projecte.

En aquesta 34a edició, en canvi, 

es pot gaudir a la plaça de la Vila 

d'un pessebre tradicional català 

de 20 metres quadrats i amb un 

centenar de figures. "Hem posat 
molta figura catalana", explica 

el president de l'Agrupació Pes-

sebrista, Albert Pérez Ninou, qui 

apunta que és "el típic pessebre 
que podem fer a casa".

Pel que fa al paisatge, està divi-

dit en dues parts. D'una banda hi 

ha el poble, i d'altra banda hi ha 

"el camp i els camins, on hi ha 
el naixement i on hi són els pas-

tors". Quant a les figures exposa-

des, Pérez destaca que "no s'ha-
vien vist mai aquí a Parets". Les 

cases del poble "són totes la pri-
mera vegada que les posem; són 
unes cases que eren de Vilanova 
i la Geltrú, uns diorames que 
vam comprar". La resta del pai-

satge "és també nou, fet aquest 
any tot".

El president dels pessebristes 

convida la ciutadania a visitar-lo, 

ja que, "encara que enguany no 
sigui gran com els d'abans, és 
maco i dona ambient de Nadal a 
la plaça". De fet, les primeres res-

postes que han rebut han estat tan 

positives que fins i tot ja hi ha ha-

gut veïns que els han demanat fer 

una doble versió del pessebre per 

a les pròximes edicions: "A partir 
d'ara haureu de fer aquest pes-
sebre –el de la plaça de la Vila que 

han muntat enguany– i el de baix 
–el monumental–", ens diuen.

Fins al pròxim 6 de gener es po-

drà veure el pessebre a la plaça de 

la Vila de Parets, que estarà obert 

de 9 h a 20 h.    sergio carrillo

TRADICIONAL  L'AGRUPACIÓ PESSEBRISTA DE PARETS EXPOSARÀ LA SEVA CREACIÓ D'ENGUANY, MÉS PETITA DEL QUE ÉS HABITUAL, FINS AL 6 DE GENER

ALBERT PÉREZ NINOU  Davant del pessebre de la plaça de la Vila, que està muntat en una estructura feta amb quatre carros

s.c.

NADAL

sergio carrillo

EN DETALL  Algunes de les escenes representades al pessebre paretà

PARETS. Els pessebristes paretans 

ja van adonar-se'n el passat març 

que el pessebre monumental d'en-

guany no es podria fer tal com esta-

va previst. "El projecte que volíem 
fer, completament nou, era molt 
complicat. De seguida que vam 
tancar a finals de gener ja vam co-
mençar a desmuntar i quan vam 
tancar per la pandèmia ja portà-
vem un mes desmuntant i havíem 
fet bastanta feina, però necessità-
vem tot l'any sencer per poder fer 
el que volíem", explica Albert Pérez 

Ninou, president de l'entitat.

Allò que volien fer era un pessebre 

ambientat en Egipte, "amb palaus 
vistos per dins, amb les esfinxs i 
les piràmides", avança Pérez, qui 

hi afegeix: "És nou per a nosaltres 
i per això ens requeria bastant 
de temps. Tenim un any més de 
marge, però veurem com anirà, 
perquè entre els confinaments, 
les reduccions de personal i el 
personal que tenim de risc, tam-
poc podem aprofitar molt".

Malgrat haver fet el pessebre de 

la plaça, la primera idea era fer un 

pessebre monumental, tot i que 

no fos l'egipci: "Vam valorar fer 
un pessebre monumental més 
senzill i tradicional, de molsa, 
per poder-ho acabar per aquest 
any", arrenca el president. Tan-

mateix, van decidir no esmerçar 

esforços en un pessebre que la 

Covid hagués pogut tirar enrere. 

De fet, el local era un impediment 

per complir les mesures sanitàri-

es: "Sí que té una entrada i una 
sortida, és circular, però no està 
prou ventilat. A més, amb les 
baranes hauríem d'haver estat 
constantment netejant-les. Era 
molt difícil".

Una proposta que també va sor-

gir per part de l'entitat, però que 

finalment tampoc s'ha pogut ti-

rar endavant, era aprofitar la fira 

de Santa Llúcia per muntar una 

paradeta. "Havíem fet coves de 
naixements, de pastors, corrals, 
pallers, havíem fet fogueres per 
vendre, perquè aquí a Parets 
no hi ha res per comprar coses 
d'aquestes".    s.c.

Objectiu ajornat: fer un 

pessebre ambientat a Egipte
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La Cartera Reial canvia Doctor 
Trueta per la plaça de la Vila

PARETS. El passat dissabte, la Car-

tera Reial va visitar Parets per 

rebre les cartes dels infants del 

poble. Hi va anar a la plaça Doctor 

Trueta al matí, d'11 h a 14 h, on 

l’Agrupament Escolta i Guia Sant 

Jaume va organitza, en col·labo-

ració de l'Ajuntament, una jorna-

da amb tallers i activitats per a la 

canalla.

Aquest dissabte hi tornarà la 

Cartera Reial, però en aquest cas 

serà a la plaça de la Vila. D'aques-

ta manera haurà visitat tant l'Ei-

xample com el Barri Antic. Amb els 

mateixos horaris i activitats sem-

blants a dissabte passat, tornarà a 

recollir les cartes dels infants. La 

Cartera lliurarà als Reis Mags totes 

les cartes rebudes, així com les que 

es dipositin durant aquests dies a 

les bústies reials. Una altra opció 

de què disposen enguany els nens 

i les nenes de Parets per contactar 

amb Ses Majestats és mitjançant el 

correu electrònic reismagsdepa-

rets@gmail.com.  

TRADICIONAL   AQUEST DISSABTE REBRÀ LES CARTES DELS INFANTS DEL BARRI ANTIC

PLAÇA DOCTOR TRUETA  Aquest espai de L'Eixample va acollir tallers infantils, així com a la Cartera Reial

silvia ferran / aj. parets

PARETS.  Les biblioteques munici-

pals han programat tot un seguit 

d'activitats per celebrar Nadal. Prin-

cipalment estan adreçades als in-

fants i amb l'objectiu de fomentar la 

lectura, la creativitat i la imaginació.

La Biblioteca Can Butjosa ja ha 

portat a terme un taller de pesse-

bres i una hora del conte nadalenca, 

i preveu per a la Nit de Nadal, el di-

jous 24 de desembre, fer cagar el Tió 

virtual de la Biblioteca Can Butjosa. 

Les biblioteques 
de Parets, farcides 
d'activitats

LITERATURA   ELS ACTES VAN ADREÇATS PRINCIPALMENT ALS INFANTS AMB L'OBJECTIU DE FOMENTAR LA LECTURA, LA CREATIVITAT I LA IMAGINACIÓ

L’activitat es farà per Instagram i 

per participar-hi cal enviar un vídeo 

cantant la cançó del Tió al correu 

electrònic bibliocanbutjosa@gmail.

com abans del 14 de desembre.

Pel que fa a la biblioteca Can Ra-

joler, també han realitzat una hora 

del conte nadalenca i dimarts a les 

18 h en farà una altra. Serà a les 18 

h mitjançant Instagram i el títol de 

l'activitat encara està pendent de 

confirmar.

A més, la Biblioteca Can Rajoler 

participarà en la iniciativa A les 

dotze, menja’t un conte. Edició Na-

dal, en què del 23 de desembre al 7 

de gener (excepte diumenges i fes-

tius) les biblioteques de la comar-

ca faran sessions d’explicacions de 

contes en directe que es podran 

veure al compte d’Instagram (@

bibliotequesvo). Els contes es re-

transmetran cada dia en directe a 

les 12 h del migdia. Posteriorment, 

tots els contes estaran disponibles 

durant 24 hores al mateix perfil. 

El torn de la Biblioteca Can Rajo-

ler serà el dijous 31 de desembre a 

càrrec de la contacontes Mon Mas.

Sobre aquesta mateixa biblio-

teca cal destacar que està fent el 

seu particular calendari d’advent 

a través de les xarxes socials: cada 

dia i fins al 25 de desembre el per-

sonal de la Biblioteca planteja una 

pregunta i abans de tancar, a les 20 

h, desvetlla la resposta. La persona 

que contesti més preguntes cor-

rectament rebrà una sorpresa.

Per últim, en les dues biblioteques 

es podran trobar aquestes setmanes 

revistes especialitzades en menjar i 

decoracions de Nadal i cal recordar 

que totes dues romandran tancades 

del 24 de desembre al 3 de gener. 

L'Escola Municipal de 
Música aposta per una 
actuació virtual de Nadal

PARETS.  Amb el context de la pan-

dèmia, un clàssic del Nadal paretà, 

els concerts de l'Escola Municipal 

de Música, s'ha hagut de reinven-

tar. En comptes del tradicional 

concert presencial, enguany l’Es-

cola oferirà un Concert de Nadal 

en format virtual. Els alumnes del 

centre gravaran 33 peces musicals 

breus, i amb motiu de les restric-

cions per contenir l’expansió de 

la pandèmia les intervencions de 

l’alumnat d’instrument es faran en 

modalitat individual o de petit for-

mat de cambra. Així mateix, la coral 

júnior cantarà mantenint les mesu-

res de prevenció. Durant les pròxi-

mes setmanes, el vídeo es publica-

rà a través de les xarxes socials de 

l’escola (Facebook i Instagram).  

CONCERTS A CAUSA DE LA COVID, LES ACTUACIONS SERAN EN LÍNIA

A CAN RAJOLER  Durant l'actuació de l'any passat realitzada el 5 de desembre

silvia ferran / aj. parets

NADAL
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MONTMELÓ. La Sala Polivalent 
acollirà diumenge (18 h) l'espec-
tacle teatral i musical Lo Misteri 

de Nadal, de Quico el Célio, el Noi 
i el Mut de Ferreries. El muntatge, 
ideat per a tots els públics, es va 
forjar amb la idea de reinventar 
Els Pastorets i viure la tradició na-
dalenca des del respecte a totes 
les cultures. Divertit i entranya-
ble, revisa el Nadal a partir del 
cançoner català i també universal 
amb la veu ebrenca més famosa. 

En l'espectacle, l’escenari i el 
pati de butaques es mesclen en 
un ritual ple de complicitats: un 
nadal divertit, fresc i entranyable, 
amb històries màgiques, poesia i 
també alguna que altra rumba.

Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries s'han convertit en expo-
nent de la música d’arrel. Un fals 
cec i una divertida troupe de per-
sonatges que viuen a cavall entre 
la tradició i la modernitat.  

MONTMELÓ. Òmnium, amb la col·la-
boració de l’Oficina de Català, ha or-
ganitzat el concurs de poesia Sentim 

el Nadal. L’objectiu del concurs és 
transmetre què signifiquen aques-
tes dates per als montmelonins a 
través de la poesia o de rodolins en 
el cas dels infants. Hi ha tres cate-
gories: menuts (6 a 9 anys), juvenil 
(10 a 16 anys) i adult (de 16 anys 
en endavant). Els treballs es poden 
lliurar fins al 20 de desembre.

MONTORNÈS. L'agenda d'activi-
tats nadalenques a Montornès, de 
moment és una incògnita. L'Aju-
tament està a l'espera de la con-
creció de mesures de seguretat 
contra la Covid per part del Pro-
cicat per fer públics els actes. De 
moment, segons fonts municipals, 
la programació, en la qual s'inclou 
la cavalcada de Reis, es treballa 
a nivell intern amb diferents al-
ternatives en funció de l'escenari 
epidemiològic.

Quico el Célio i la seva troupe porten 
'Lo misteri de Nadal' a la Polivalent

Òmnium i l'Oficina 
de Català proposen 
un concurs poètic

Montornès, amb 
l'agenda nadalenca 
pendent del Procicat

Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès 

Horari: Dll. a Dv. 10 a 13 h i de 16.30 

a 20.30 h Dissabtes visites concertades 

681 25 48 27

Finques Jover és una immobiliària 
especialitzada en el sector, actualment 

ubicada a Parets del Vallès. Amb una cartera 
d’immobles a la zona del Vallès Oriental i 

amb una sòlida implantació en el mercat per 
poder oferir-li les millors oportunitats de 

compra i lloguer. Disposem de departament 
financer, arquitecte i tot el necessari perquè 

no hagi de preocupar-se per res.  

Fem els seus somnis realitat!

MÚSICA  LA BANDA DE LES TERRES DE L'EBRE PRESENTARÀ LA SEVA IDEA REINVENTADA DELS TRADICIONALS PASTORETS

MONTMELÓ. En aquestes dates 
prèvies al Nadal, l'Ajuntament ha 
preparat una campanya de dina-
mització del comerç local. Sota el 
nom Emociona't, la campanya vol 
fer arribar la màgia de Nadal a to-
tes les cases de Montmeló.

El tret de sortida de la campa-
nya s'ha donat amb els vals de 20 € que l'Ajuntament donarà a 

les persones que comprin en cinc 
establiments locals per valor de 100 €. 

Però serà aquest cap de setma-
na quan es faci més visible l'inici 
de la campanya al carrer. Durant 
aquests dies s'obrirà la botiga 
EMociona't on es podran embo-
licar els regals nadalencs amb un 
paper personalitzat amb el nom 

de la campanya i on també es po-
drà adquirir un pack de regals i 
serveis de diferents comerços de 
Montmeló. Durant aquests dies el 
comerç sortirà al carrer i hi haurà 
activitats itinerants d'animació.

Guarniment de balcons
En el marc de la campanya na-
dalenca, el Consistori també ha 

els quicos

MÚSICA D'ARREL La banda de les Terres de l'Ebre són un referent de la música tradicional

L'AJUNTAMENT MONTMELONÍ TAMBÉ HA ORGANITZAT UN CONCURS DE GUARNIMENT DE BALCONS I FAÇANES AMB MOTIUS NADALENCS ENTRE EL VEÏNAT

Campanya amb vals de compra per 
promocionar el comerç de Montmeló

organitzat un concurs de guar-
niment de balcons i façanes amb 

EMOCIONA'T, LA CAMPANYA  

motius relacionats amb les Festes 
de Nadal, en què pot participar el 
veïnat que s'hagi inscrit al certa-
men. Els balcons hauran d'estar 
guarnits fins al 7 de gener.

El jurat, que també comptarà 
amb la votació popular que es pot 
fer fins al 21 de desembre, a l'ho-
ra de puntuar valorarà la bellesa, 
l’originalitat i la dificultat en l’ela-
boració. Hi haurà tres premis, un de 300 € en vals de compra de 20 
euros a gastar lliurement en qual-
sevol establiment del municipi 
que els accepti, un segon premi de 200 € i un tercer de 100 €. 
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Sant Fost i Martorelles confinen els seus 
pessebres vivents fins a l'any que ve
MARTORELLES / SANT FOST. Les 
portes dels tradicionals pessebres 
vivents de Sant Fost -el més antic 
de la comarca- i Martorelles, tam-
bé un dels més veterans, enguany 
romandran tancades. Després de 
54 i 44 anys de celebració respec-
tivament, aquest 2020 és el primer 
sense l'expectació dels visitants 
esperant a l'entrada; sense els ner-
vis dels actors col·locant-se a lloc i 
deixant enllestits els últims detalls 
i sense les rialles i les cares d'emo-
ció dels més petits, però també de 
la resta d'integrants de la família 
un cop iniciada la visita.  

Des de Sant Fost la decisió de no 
celebrar el pessebre, tot i que els 
organitzadors preparen una ver-
sió virtual, ha "estat un cop dur", 
explica el president de l'Associació 
del Pessebre Vivent, Albert Puig. 
També per a la Joventut Sardanis-
ta de Martorelles, els responsables 
del pessebre vivent al municipi: 
"És molt trist no poder fer el que 
sempre fem. No m'imagino aca-

TRADICIONS A MARTORELLES HAN DECIDIT CANCEL·LAR LES ACTUACIONS I A SANT FOST, TOT I LA SUSPENSIÓ DEL FORMAT REAL, FARAN UNA PROPOSTA VIRTUAL 

NADAL

CAGATIÓ

El tió Gegant 
arriba  dissabte a 
Martorelles

MARTORELLES. Els nens i les nenes 
de Martorelles tenen aquest dis-
sabte una cita molt especial. El tió 
Gegant arriba al patí de la Masia. 
Per poder fer-lo cagar, caldrà re-
servar cita prèvia gratuïta a mar-

torelles.cat/entrades en horari de 
10 h a 13 h. 

Per altra banda, també dissabte 
tindrà lloc, durant el matí,  un nou 
tast de Nadal al mercat amb tor-
rons del forn Prat i la cervesa ar-
tesana Hobac. 

L’Ajuntament de Sant Fost ha instal·lat una bústia reial a l’exterior de l’entrada de 
L’Ateneu. Hi serà fins al 3 de gener i tots els nens i nenes poden deixar-hi la seva 
carta per a Melcior, Gaspar i Baltasar. El dia 5, la bústia reial es traslladarà a la 
zona de la recepció dels Reis Mags, al Pavelló 2. foto: ajuntament sant fost

Sant Fost instal·la una bústia reial 

a.mir

UNITS PER LA TRADICIÓ El Sant Josep de Sant Fost i la verge Maria de Martorelles al pessebre vivent de Sant Fost

Música porta a porta per 
celebrar el Nadal amb la 
gent gran a Santa Maria

PAU SEGALÉS Juntament amb Òscar Bretau,  duran la música a les llars

s.c.

SANTA MARIA. Una de les novetats 
per celebrar les festes d'enguany a 
Santa Maria serà la proposta de Pau 
Segalés i Òscar Bretau. El dimecres 
23 de desembre, amdós artistes lo-
cals duran a la porta de les llars de 
la gent gran, una estona de música 
en format acústic. També per a la 
gent gran, l'Ajuntament ha progra-
mat l'obre de teatre El Nadal i els 

Reis d'Orient, una les representaci-

ons de major èxit de la companyia 
Galiot Teatre que es podrà veure 
aquest diumenge dia 20, a les 12 h, 
al casal d'avis. 

Pels infants, divendres l'escola 
Les Mimoses rebrà el patge Gre-
gori. El seguirà dissabte, a les 19 
h, la tradicional sortida per anar 
a buscar el tió des de la plaça Joan 
Matons, que  diumenge faran cagar 
a les 11 h, a la plaça de l'església. 

bar de dinar per Nadal i no sor-
tir a correcuita per preparar la 
funció", diu emocionada la treso-
rera de l'entitat, la Montserrat Pu-
gès, qui fa 37 anys que col·labora al 
pessebre i com ella, gran part de la 
seva família. 

De pares a fills
I és que participar en el pessebre 
és per a molts santfostencs i mar-
torellesencs una tradició que es 
traspassa de pares a fills: "Som 
una gran família, normalment 
quan s'anima una persona a 
col·laborar ho acaba fent la seva 

família", subratlla Puig que ja en 
fa 15 que col·labora amb l'entitat i 
ara n'és, a més, el president.

Per a la Montserrat Pugès, que 
actualment participa al pessebre 
com a pastoreta i que també havia 
fet el paper de verge Maria –els 
darrers anys el paper el fa la seva 
neboda, la Maria, qui apareix a la 
foto– és molt més que una col·labo-
ració: "Fem una feina gratificant, 
que emociona la gent. Compar-
tim amb ells el sentiment de Na-
dal i d'aquestes festes".

Ambdós pessebres tenen visi-
tants d'arreu de Catalunya, alguns 

d'ells assidus fa anys i també al-
guns de forans: "Algun cop ens 
han demanat de fer representa-
cions en castellà", explica  a tall 
d'anècdota Puig. 

Públic a banda, segons indiquen 
l'Albert i la Montserrat, la clau de 
l'èxit dels seus pessebres recau so-
bretot en la gent que els fa possibles 
–aproximadament un centenar a 
cada un d'ells– i també en algunes 
escenes que els fan característics: 
"A Martorelles, el mercat impac-
ta bastant, pel rebombori dels 
mercaders venent, també el nai-
xement que és un quadre estàtic 
on tothom s'acaba fent una foto. 
També els agrada força els ro-
mans, que fan de guies durant el 
pessebre", explica  Pugés. 

En el cas de Sant Fost, el més 
espectacular són els seus efectes 
especials, diu Puig: "Els majors 
efectes que tenim són les apari-
cions dels àngels. Tenim una sè-
rie de maquinària amb la qual, a 
través d'efectes de llum i so, els 
àngels apareixen penjats". 

Una tradició per molts anys
Tot i que creuen que el més sensat 
enguany és cancel·lar els pessebres 
per prevenir possibles contagis del 
virus de la Covid, afirmen conven-
çuts que no és un punt final: "Si 
la situació ho permet, l'any que 
ve tornarem", diu Pugés, mentre 
Puig afegeix: "Esperem retro-
bar-nos amb més ganes i il·lusió 
que mai. Tenim tot un any per 
fer un rentada de cara i d'ulls al 
pessebre". 

Tots dos coincideixen a dir que 
és una tradició a conservar, però 
prefereixen deixar als visitants 
l'elecció de quin dels dos pesse-
bres és el millor: "Tots dos som 
genials per les ganes que hi po-
sem", apunta Pugés. "No us en 
podeu perdre cap", assenyala 
Puig des de Sant Fost.  ❉ anna mir

ACTES
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PESSEBRE 
MONUMENTAL

Els caps de setmana 
de desembre, 
19 i 20, 
diumenge 27 
i 2 i 3 de gener 
de 2021 

d’11 h a 14 h 

Podeu visitar el pessebre monumental que els Srs. Isidre Ribas i Lidia 
Falcon han creat sota la porxada del Jardí del Casal.

ARTESANIA

Els dies 19, 20 i 27 
de desembre 
i 2 i 3 de gener de 2021 

d’11 h a 14 h  

 

Amb les artesanes Lana Fadrina, Lalopez, DecoRuth, Nice Naps, 
Fent i desfent, Kosturitas i Caramal.

Fotografia: Judith Vizcarra

BOMBOLLES 
SOLIDÀRIES 
AMB LA MARATÓ 
A càrrec d’Adrià Viñas.
A ritme de música trepidant crearà increïbles 
bombolles de totes les mides, formes i colors, 
omplint-les de fum, foc, alegria i felicitat.
Acompanyeu-lo en aquesta bona causa 
i passeu una fantàstica estona amb la seva 
màgia efímera.

Elena Iglesias i Silvia Sánchez 
ens explicaran el conte Em feu un lloc? 

19 de desembre 
12 h i 13 h

DISSABTE

CONTA CONTES 
PER LA MARATÓ  

20 de desembre 
12 h i 13 h

DIUMENGE

ACTUACIONS DE 
LA TRAMOLLA 
Contes teatralitzats a càrrec d’alumnes 
de la Tramolla.

27 de desembre
3 de gener 2021
12 h i 13 h

DIUMENGE
ACTIVITAT 
SOLIDÀRIA 

AMB LA 
MARATÓ 
DE TV3

ACTIVITAT 
SOLIDÀRIA 

AMB LA 
MARATÓ 
DE TV3

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Paradetes d’artesania i exposició 
de materials d’artesania

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Us desitgem un Bon Nadal 
i unes Bones Festes

Us desitgem un Bon Nadal 
i unes Bones Festes

AFORAMENT LIMITAT · ACTIVITATS GRATUÏTES

Nadal 2020 al Jardinet!Nadal 2020 al Jardinet!
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· 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

NADAL

Els Reis Mags d'Orient es reinventen

BAIX VALLÈS. Si bé hi ha hagut ac-

tivitats nadalenques que s'han 

hagut de suspendre o anul·lar, el 

Baix Vallès no es quedarà enguany 

sense la màgia dels Reis d'Orient, 

que faran servir formats diferents 

a la subcomarca per fer arribar el 

seu caliu a la canalla baixvallesana.

A Mollet, la regidora Mercè Pérez 

i l'alcalde Josep Monràs ja havien 

avançat que hi vindrien els Reis. 

Aquest dimarts s'hi van reafirmar 

explicant les diverses opcions que hi 

ha preparades. L'objectiu és "tenir 

preparats tres vehicles carrosses 

perquè puguin passejar-se per la 

ciutat. No faran el mateix recorre-

gut de cada any, serà més extens, 

de manera que hi hagi molts nens 

i nenes que puguin veure els reis 

des dels propis balcons. Aquells 

que per davant de casa no puguin 

passar els reis, que s'hi puguin 

apropar", va explicar Monràs.

Si aquesta opció no és viable 

per les normes vigents alesho-

res, "acompanyaríem els reis al 

pavelló de la Riera Seca i allà, 

durant unes hores, els nens po-

drien veure els reis". Si tampoc es 

pot fer aquesta activitat, els infants 

podran veure els reis a través de 

Vallès Visió, que emetrà l'acte dels 

Reis Mags a Mollet sigui quin sigui 

el format final. En tot cas, el batlle 

va reiterar que enguany els reis no 

vindran en tren.

Pérez, per la seva banda, va ex-

plicar que els dies 2, 3 i 4 de gener 

hi haurà el Patge Reial al Mercat 

Vell: "Els nens li podran deixar la 

carta, però  no s'hi podran acos-

tar molt, ni es podran fer fotos 

ni petons. Els mateixos dies, el 

Patge Xumet estarà voltant per 

la ciutat explicant totes les notí-

cies que ens vagin arribant dels 

Reis Mags d'Orient, perquè els 

nens estiguin ben informats".

Els Reis a la resta del Baix Vallès
A Parets, Ses Majestats els Reis 

d’Orient faran el 5 a partir de les 18 

h un recorregut per tots els carrers 

del municipi per saludar els pare-

tans i paretanes. Tots els infants de 

0 a 10 anys rebran aquest desem-

bre un fanalet a casa per donar la 

benvinguda als Reis. Posterior-

ment hi haurà el lliurament de les 

claus i els parlaments, que es po-

dran seguir en directe a través del 

web de l’Ajuntament. L’acte va a 

càrrec de l’Ajuntament i de l’Agru-

pament Escolta i Guia Sant Jaume.

Sant Fost és un dels pobles on 

s'ha decidit anul·lar la cavalcada. 

Tanmateix, de 16.30 h a 20.30 h es 

farà una recepció extraordinària 

als Reis Mags al Pavelló 2. Per visi-

tar-los caldrà demanar cita prèvia a 

través de la plataforma entrapolis.

com. Es podran fer les reserves del 

14 al 30 de desembre i aquestes se-

ran per nuclis familiars. A causa de 

la pandèmia i per evitar contagis, no 

es podrà interactuar directament 

amb els Reis Mags i les famílies faran 

un recorregut marcat per l'exterior 

que passarà per davant d’on estaran 

situats els Reis però es mantindrà la 

distància amb ells. A banda d'això, 

l'Ajuntament ha instal·lat una bústia 

reial a l’exterior de L’Ateneu que hi 

serà fins al 3 de gener perquè els in-

fants hi deixin la carta.

A Martorelles, on tampoc hi hau-

rà cavalcada, es farà un campament 

reial el dia 5 durant tot el dia, que 

tindrà lloc al pati de la Masia de Car-

rencà. Els infants martorellesencs 

rebran una carta a casa amb un codi 

per fer la reserva pel campament 

per veure Ses Majestats d'Orient. 

Les reserves es podran fer a partir 

del 21 de desembre.

Per últim, l'Ajuntament de San-

ta Maria de Martorelles també 

ha confirmat l'arribada dels Reis, 

que hi seran acampats a partir de 

les 18 h al parc de la Torrentera 

perquè els infants els puguin visi-

tar. A banda d'això, el Patge Grego-

ri visitarà aquest divendres l'Es-

cola Les Mimoses i els dies previs 

a l'arribada dels Reis visitarà els 

infants del poble casa per casa. 

TRADICIONAL  ALGUNS POBLES APOSTEN PER FER CAVALCADES PER GAUDIR DES DEL BALCÓ I D'ALTRES FARAN RECEPCIONS FIXES PERQUÈ ELS INFANTS PUGUIN VEURE'LS

ELS REIS MAGS A MOLLET  Encara es desconeix com hi arribaran, però està confirmat que enguany no vindran en tren

víctor león / arxiu aj. sant fost

A SANT FOST  S'ha instal·lat una bústia reial a l'exterior de l'Ateneu
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En marxa la campanya solidària 
de recollida de joguines de la 
Creu Roja per a aquest Nadal

BAIX VALLÈS. Sota el títol Els seus 

drets en joc, la Creu Roja ha posat 

en marxa la campanya per recollir 

més de 1.300 joguines noves que 

des de l'entitat es distribuiran en-

tre les famílies que pateixen difi-

cultats econòmiques, les quals, se-

gons el coordinador de Creu Roja 

Baix Vallès, Eduard Vides, han in-

crementat en gairebé un 35% res-

pecte a l'any passat, a causa de la 

coronacrisi.

La campanya s’emmarca en el 

projecte La joguina educativa, que 

Creu Roja Joventut duu a terme 

per sensibilitzar sobre el valor 

educatiu del joc i el dret dels in-

fants a jugar. Per això, les joguines 

que recullen han de ser noves, no 

bèl·liques, no sexistes, sostenibles 

i que, preferentment, fomentin el 

joc cooperatiu. 

Tot i que encara queden dies per 

poder donar joguines, la campa-

SOLIDARITAT L'ENTITAT PREVEU DONAR 1.300 JOGUINES A FAMÍLIES AMB NENS DE 0 A 12 ANYS

Enguany és un any atípic també pel 

que respecta als actes previstos al 

Baix Vallès per La Marató de TV3 

que tindrà lloc aquest diumenge i 

que aquest 2020 recapta fons per 

la Covid-19. 

Una de les últimes activitats que 

se celebrarà al territori serà  la pri-

mera edició del RallySprint RACC 

Circuit de Barcelona-Catalunya que 

es farà aquest dissabte a les 11.00 

h, a porta tancada. També dissabte 

a les 10.00 h, al Club Tennis Mollet, 

l'associació Pinta la pinça organitza 

un torneig de pàdel. Mentre que per 

aquest divendres hi ha prevista la 

celebració del SuperCOR, el mercat 

d'objectes de segona mà dels alum-

nes de 4t d'ESO de l'institut paretà 

Torre de Malla.

Així i tot, el nombre d'activitats 

populars per La Marató s'ha reduït 

enguany al Baix Vallès, per no po-

der garantir les mesures de segure-

tat per la pandèmia. A l'ajornament 

ja anunciat de les Voltes solidàries 

al circuit de Montmeló també s'hi 

sumen cancel·lacions d'última 

hora, l'última d'elles, la primera 

edició de l'eslàlom solidari previst 

per aquest diumenge de La Marató. 

L'organització de l'activitat, Clas-

sic Club Montornès, n'informava 

divendres de la setmana passada a 

les seves xarxes socials.

Amb tot, la solidaritat no ha pas-

sat de llarg al Baix Vallès. Algunes 

de les activitats s'han traslladat a la 

xarxa, és el cas de la Zumba Gegant 

de la Llagosta que es va fer el 29 

de novembre. També s'han venut 

mascaretes i polseres solidàries. 

Darreres activitats per 
recaptar fons per a La 
Marató al Baix Vallès

AQUEST DISSABTE SE CELEBRA EL PRIMER RALLYSPRINT AL CIRCUIT

L'AFA de l'escola Vila Parietes va preparar aquest diumenge una versió virtual 
del clàssic televisiu Passaparaula. Gràcies a aquesta iniciativa i el taller virtual de 
nadal a càrrec de Teachers & Friends que es va fer aquest dimecres, els organit-
zadors havien recaptat fins dimecres 415 € per La Marató. foto: afa vila parietes

Uns 415 € en donatius del Vila Parietes

creu roja baix vallès

ELS VOLUNTARIS  Classificant els jocs que reparteixen des de dimecres

nya que va començar l'1 de desem-

bre està tenint "bona acollida", 

segons explica el coordinador de 

Creu Roja al Baix Vallès: "Estem 

contents amb la resposta. Hem 

tingut donacions tant de parti-

culars, de comerços com d'em-

preses", exposa Vides qui asse-

nyala que han rebut tot tipus de 

joguines, però que amb la franja 

dels 9 als 12 anys és amb la que es-

tan tenint més dificultats.

La iniciativa, que va començar 

el repartiment de joguines dime-

cres, té com a objectiu poder ar-

ribar a més de 400 famílies amb 

infants d’entre 0 a 12 anys. Aques-

ta campanya es coordina amb el 

departament de Serveis Socials 

dels Ajuntaments amb el qual 

col·laboren i participen més de 40 

voluntaris. 

Consell d'Infants de Parets
Per altra banda, en el marc del 

projecte que aquest curs desenvo-

lupa el Consell d’Infants de Parets 

sota el nom Sóc de Parets, sóc ac-

tivista, els consellers i conselleres 

de l'òrgan han organitzat, en col-

laboració amb entitats solidàries 

locals, una recollida de joguines 

que durarà fins al pròxim 29 de 

desembre. Les joguines es desti-

naran a la Creu Roja, Càritas Pa-

rets i l’Associació Parets contra el 

Càncer.

Per dipositar les joguines, les 

quals poden ser noves o de sego-

na mà en bon estat, s’ha habilitat 

la piscina Miguel Luque i el polies-

portiu Joaquim Rodríguez com a 

punts de recollida.  

■ L’Associació de Voluntariat Social de 
Montornès, Volumont, ha tornat a po-
sar en marxa la campanya de recollida 
de joguines, material escolar i produc-
tes d’higiene Un somriure per a tothom 

amb la col·laboració de la Unió de Bo-
tiguers i l’Ajuntament. Aquesta edició, 
però, ha estat diferent a altres anys. 
Enguany l’entitat ha recaptat fons 
econòmics en comptes de productes 
físics per reduir riscos associats a la 
Covid-19. Amb la recaptació, que s'ha 
fet a través de guardioles que l'entitat 
va dipositar a diversos establiments 
comercials del poble i a la Biblioteca 
municipal es repartiran joguines a uns 
80 infants en situació vulnerable. 

UN SOMRIURE PER A 
TOTHOM, ENGUANY 
TAMBÉ A MONTORNÈS

NADAL

dissabte 19

diumenge 20

divendres 18

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

Nuvolositat variable, a 

estones abundant, i amb 

possibilitat d’algunes plu-

ges febles. Temperatures 

més baixes.

Núvols baixos a primera 

hora, que s’esvairan amb 

el pas de les hores. A la 

tarda, núvols alts sense 

més conseqüències. 

Un altre dia amb molta 

nuvolositat, alternada 

amb clarianes, i amb tem-

peratures que baixaran 

lleugerament.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 10 14ºC 4ºC 12ºC 0,2 37 km/h W

DIVENDRES, 11 15ºC 5ºC 12ºC 2,6 10 km/h SSW

DISSABTE, 12 17ºC 5ºC 12ºC - 26 km/h W

DIUMENGE, 13 14ºC 3ºC 11ºC - 18 km/h WSW

DILLUNS, 14 15ºC 5ºC 13ºC - 8 km/h WSW

DIMARTS, 15 18ºC 10ºC 14ºC 0,2 24 km/h WSW

DIMECRES, 16 17ºC 5ºC 13ºC - 15 km/h WSW

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

Disposem de les millors ofertes en vehicles nous, vehicles d’ocasió, km 0 i gerència. Finançament a mida i Assegurances.
Taller mecànic totes les marques. (Canvis d’oli, pneumàtics, servei ITV...). Taller de planxa i pintura totes les marques.

NADAL
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