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La pèrdua d'ingressos es compensarà amb fons extraordinaris de l'Estat i la Generalitat

Mollet aprova un pressupost de 
2021 per contenir la coronacrisi 

65.633.509 € Serveis 

públics bàsics

21.765.172 € 

Pressupost 
i àrees de despesa

Serveis 

generals

15.736.817 € 

Protecció 

social

5.024.868 € 

Desenvolupament 

econòmic i 

innovació

3.242.245 € 

Qualitat 

de vida

14.736.817 € 

Continua a la pàgina 4

1. Personal 

17.980.869 €

2. Béns corrents i serveis   
21.903.560 €

3. Despeses fi nanceres      
434.500 €

4. Transferències corrents   
11.585.974 €

5. Fons de contingència 
383.132 €

6. Inversions reals 
2.761.000 €

7. Transferències de capital 
57.517 €

Inversions 2.761.000 €

Alguns dels àmbits d'actuació:

· Inversió en edifi cis i parc públic d'habitatges  110.000 €

· Gestió energètica i sostenibilitat  80.000 €

· Millores carrers i espais de la ciutat  756.000 €

· Edifi cis i condicionament d'equipaments municipals  605.000 €

· Millores als polígons  80.000 €

· Equips per a processos d'informació TIC  65.000 €

MOLLET. Les mesures per fer front 

a la crisi provocada per la Covid 

han marcat en gran part la confec-

ció del pressupost municipal de 

Mollet per a l'any que ve. Dilluns, el 

ple municipal aprovava els comp-

tes per al 2021 amb un pressupost 

consolidat de 65.633.509,72 €, 

una xifra molt similar a la de l'any 

passat malgrat la crisi. El govern 

preveu una davallada d'ingressos 

d'aproximadament un milió d'eu-

ros pel que fa a la reducció de la 

recaptació en tributs. Amb tot, la 

previsió és que aquesta pèrdua 

d'ingressos es pugui compensar 

amb aportacions extraordinàri-

es de la Generalitat i l'Estat, uns 

400.000 euros i 600.000 euros, 

respectivament. "Tot i que les 

quantitats encara no són ofi-

cials sabem que es destinaran 

fons extraordinaris al món mu-

nicipal que ens compensaran la 

davallada de la recaptació en 

tributs", apunta la regidora d'Hi-

senda, Mireia Dionisio.

Protecció dels vulnerables
Segons el govern, els comptes 

municipals per a l'any 2021 "han 

estat dissenyats per garantir 

la protecció social i fomentar 

la reactivació i la recuperació 

econòmica", explica Dionisio.  

Els eixos en què s'ha basat la con-

fecció del pressupost han estat, 

d'una banda, la protecció dels col-

lectius més vulnerables, amb una 

despesa de gairebé 20 milions 

d'euros destinats a polítiques de 

protecció social, foment de l’ocu-

pació i qualitat de vida. De l'altra, 

el foment de les energies renova-

bles i la millora i manteniment de 

l'espai públic. I un quart eix dirigit 

a treballar per a la reactivació de 

l'economia i la generació d'ocupa-

ció, amb la contractació de nous 

plans d’ocupació i programes de 

desenvolupament econòmic i co-

mercial de la ciutat.

En aquest sentit, es preveuen me-

sures de l'anomenat escut social 

i es consoliden les ajudes desti-

nades a donar suport a les famí-

lies, s’incrementen les ajudes per 

fer front a situacions de pobresa 

energètica, es dobla la partida 

destinada a ajudes per a la pràc-

tica esportiva destinada a infants, 

es crea una nova ajuda destinada 

a pimes i autònoms per contri-

buir a la transformació digitals 

del teixit econòmic i s’amplien les 

ajudes en rehabilitació amb una 

nova línia de subvenció destinada 

a les millores d’eficiència energè-

tica, el manteniment dels imports 

destinats a ajuts a les entitats de la 

ciutat o la consolidació del recur-

sos destinats a plans municipals 

d’ocupació.

Inversions en manteniment
Pel que fa a les inversions, la xifra 

és molt similar a la dels comp-

tes d'aquest any, amb 2.761.000 

euros. Dionisio reconeix que es 

tracta d'unes inversions que prio-

ritzen el manteniment i la millora 

d'espais i edificis ja existents per 

sobre de la construcció de nous 

equipaments. La regidora desta-

ca com a prioritària la partida de 

manteniment de carrers, a què 

es destinaran 756.000 euros i de 

condicionament d'edificis i equi-

paments, amb una partida de 

605.000 euros. 

En aquest àmbit, destaquen la 

segona fase de remodelació de 

Gaietà Vínzia, una primera fase de 

reforma del pavelló de Riera Seca, 

la reforma de l'edifici de Jaume I 

(on hi havia l'antiga comissaria 

Principals capítols



dj, 24 desembre 20204

EN PORTADA

MOLLET. L'emergència provocada 

per la Covid i la coincidència so-

bre la necessitat de polítiques de 

rescat a la ciutadania han facilitat 

que, enguany, l'acord pels pres-

supostos hagi estat més ampli. 

El govern de PSC i Podem tirava 

endavant els comptes, amb el vot 

afirmatiu de Junts per Mollet i 

l'abstenció de Mollet en Comú i Cs. 

En el cas d'Ara Mollet ERC MES, 

els vots van ser negatius excepte 

l'abstenció d'un dels regidors, un 

vot "simbòlic" com a "gest per 

mostrar que entenem en el mo-

ment que estem", deia el porta-

veu, Oriol López.

La defensa majoritària d'un 

escut social ha estat essencial 

en el posicionament dels grups 

de l'oposició. "Que un 35% del 

pressupost sigui per a políti-

ques socials i foment de l'ocu-

pació és la millor prova que el 

més important és la lluita con-

tra les desigualtats i la protec-

ció social", deia el regidor de go-

vern i portaveu de Podem, Xavier 

Buzón.

Per la seva part, el portaveu de 

Junts, Joan Daví, defensava el sí 

al pressupost per "responsabili-

tat". "Són realistes i prudents i 

contribueixen a lluitar contra 

la crisi", opinava Daví.

El portaveu de Cs, Iván Garrido, 

argumentava que el govern havia 

recollit algunes de les propostes 

d'inversió del grup taronja, un fet 

que afavoria l'abstenció "tot i que 

ens hauria agradat incidir més 

en la reducció d'algunes parti-

des de despesa que considerem 

supèrflua", deia Garrido. 

En el cas dels comuns, i a dife-

rència de l'any passat, Mollet en 

Comú facilitava l'aprovació dels 

comptes municipals amb la seva 

abstenció. "No són els nostres 

pressupostos, hi ha molt marge 

de millora i el nostre vot no és 

un xec en blanc que avali algu-

nes de les polítiques del govern 

municipal", aclaria Marina Es-

cribano. Amb tot, la representant 

dels comuns reconeixia que "el 

govern local va en la mateixa di-

recció d’augmentar la protecció 

social i han demostrat voluntat 

d’acord i compromís”. Segons 

Escribano, l'acord recull una part 

significativa de les propostes de 

Mollet en Comú com ara l’enfor-

timent de l’Oficina Local d’Habi-

Ve de la pàgina 3

PLE TELEMÀTIC Els pressupostos s'aprovaven dilluns en un ple celebrat novament a distància

La Covid facilita l'acord

LA INCLUSIÓ DE PROPOSTES DELS GRUPS DE L'OPOSICIÓ AL PRESSUPOST HA OBERT LA PORTA A LA SEVA APROVACIÓ

El pressupost tirava 
endavant gràcies al 'sí' de 

Junts per Mollet i l'abstenció
dels comuns i Ciutadans

El pressupost de l'any vinent preveu 

una reducció de les aportacions als 

grups municipals d'uns 60.000 euros, 

un 17% menys del que rebien fins ara. 

Segons Dionisio, aquesta disminució 

s'ha acordat amb els diversos grups. A 

banda d'aquesta davallada, la regido-

ra apunta que el pressupost no inclou 

"grans retallades" en cap àmbit sinó 

reajustaments en la despesa. "Hem 
depurat alguns contractes perquè 
hem volgut ser més eficients en la 
despesa". En aquest sentit, el regidor 

de Cs, Iván Garrido, celebrava "la re-
ducció de 133.000 euros en despesa".

REDUCCIÓ DE LES 
APORTACIONS ALS 
GRUPS MUNICIPALS

tatge, augmentar la tasca d’EMFO 

i l'augment de plans d’ocupació, 

entre altres. “En aquest moment 

excepcional, una abstenció ens 

permet fer política útil per la 

nostra ciutat", concloïa.

Models diferents 

Per contra, Ara Mollet ERC MES, 

principal partit de l'oposició, mar-

cava distàncies i votava majorità-

riament en contra del pressupost. 

"No compartim el model ni 

econòmic ni urbanístic que té 

el govern per a la ciutat", deia 

el portaveu, Oriol López. El repu-

blicà criticava la mentalitat "con-

tinuista" del govern, a qui acusa-

va de "manca d'ambició". López 

considerava que Mollet "hauria 

de tenir una millor relació amb 

els ajuntaments de l'entorn i li-

derar realment el Baix Vallès". 

El regidor també trobava a faltar 

"polítiques per recuperar el tei-

xit comercial i industrial" i un 

pla d'inversions de mandat "que 

aclareixi quin és el projecte 

d'aquest govern".   ❉ l.ortiz

de policia) i la rehabilitació 

de la façana de l'edifici de l'antic 

Ajuntament a Prat de la Riba. 

El capítol 6 també inclou 

110.000 euros per a reforma 

d'edificis i parc públic d'habitatge, 

en què s'integra una partida per a 

l'edifici de la casa dels mestres de 

l'antiga escola Nicolás Longarón, 

on s'ha de desenvolupar un pro-

jecte de pisos de protecció. 

Altres actuacions són les millo-

res als polígons, que s'hauran de 

consensuar amb els industrials, i a 

què es destinaran 80.000 euros; i 

les inversions en gestió energètica 

i sostenibilitat, que inclou accions 

com la millora de l'enllumenat, 

la instal·lació de més plaques fo-

tovoltaiques a espais municipals 

i l'ampliació de punts de càrrega 

elèctrics a la ciutat.

Des de l'oposició es lamentava, 

però, que "gairebé un 40% dels 

diners d'inversions serviran per 

pagar indemnitzacions", deia el 

regidor d'Ara Mollet, Oriol López.

Reforçament de la policia
A banda de les inversions, els 

pressupostos 2021 també pre-

veuen l'increment de la plantilla 

de la policia municipal, amb la 

cobertura de 6 places d’agent i 

dues de caporal; la renovació dels 

parcs infantils; la posada en mar-

xa del Pla d’Actuació Municipal 

de l’Energia Sostenible i Clima, la 

redacció i aprovació de nous plans 

municipals de mobilitat, d’infàn-

cia i Turisme; el reforç de la par-

tida destinada al Servei d’Atenció 

a les Dones víctimes de violència 

de gènere i la posada en marxa un 

servei d’atenció integral local per 

a les persones LGTBI, entre altres. 

“Els pressupostos que hem 

aprovat són valents, equilibrats 

i realistes", assegurava durant 

el ple l'alcalde, Josep Monràs, qui 

agraïa les propostes presentades 

pels grups municipals, moltes in-

corporades en el pressupost. ❉ l.o.
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Nous horaris del bus urbà de MolletMollet controlarà l'aforament al mercat digitalment

El Mercat Municipal va estrenar aquest dimecres un nou sistema digital per 

controlar l'aforament que permet en temps real conèixer la densitat dels 

clients dins de l'equipament. El sistema monitoritzarà cinc punts d’accés 

en total i regularà de manera autònoma el flux de clients a través de cinc 

pantalles que disposen d’un semàfor en verd, groc i vermell.

A partir del dia 28 de desembre L1, el bus urbà de Mollet tindrà nous 

horaris. L'objectiu de la proposta és millorar la connexió amb els 

trens de rodalies que s'aturen a l'estació de Mollet- Sant Fost. Així, 

entre setmana hi haurà un autobús aproximadament cada 15 minuts i 

durants els caps de setmana la freqüència de pas serà de mitja hora.

El tram de la carretera de la Roca 

(BV-5001) comprès entre Marto-

relles i Vilanova, és el cinquè amb 

més risc d'accident greu o mor-

tal de Catalunya, segons l’estudi 

d’avaluació de carreteres Euro-

RAP, elaborat des de fa 19 edici-

ons amb la participació del RACC, 

el Servei Català de Trànsit, el De-

partament de Territori i Sosteni-

bilitat i la Diputació de Barcelona. 

El document indica que per 

aquest traçat d'uns 6,5 quilòme-

tres hi passen uns 10.474 vehicles 

diaris de mitjana i que hi ha una 

mitjana de 2,3 accidents mortals o 

MOBILITAT AQUEST TRAM DE LA CARRETERA DE LA ROCA  DE 6,5 QUILÒMETRES DE DISTÀNCIA CONCENTRA UNA MITJANA DE 2,3 ACCIDENTS MORTALS I GREUS A L'ANY

La BV-5001 entre Martorelles i Vilanova, el cinquè 

tram de via amb més risc d'accidents a Catalunya

Territori licita les obres per 
construir el tercer carril de la 
C-17 de Parets a Granollers
PARETS. Just un any després de la li-

citació de les obres del tercer carril 

a la C-17 entre Granollers i Parets, 

en sentit sud, aquest desembre el 

Departament de Territori ha licitat 

les obres del tercer carril en sentit 

nord, de Parets a Granollers. Ho 

ha fet per un import de sortida de 

17.017.111 euros (IVA no inclòs).

L’ampliació de la calçada per a 

un tercer carril i l’eliminació dels 

accessos existents es farà en un 

tram de 3,6 quilòmetres –entre els 

punts quilomètrics 15,1 i 18,7– i el 

termini d’execució previst, un cop 

s’adjudiquin les obres, serà d’un 

any i mig. Paral·lelament, per un 

import de 62.172 euros (IVA no in-

clòs), també s’ha licitat el contracte 

de serveis per a l'assistència tècni-

ca ambiental per a les obres de mi-

llora d’aquest tram de la carretera, 

per al qual circulen diàriament més 

de 90.000 vehicles.

Igualment, el Departament de 

Territori també va publicar, fa unes 

setmanes, la llista d’una cinquante-

na de finques que es veuran afec-

tades per aquesta ampliació de la 

calçada, sigui per una expropiació 

INFRAESTRUCTURES  ELS TREBALLS EN SENTIT NORD ES PREVEU QUE COMENCIN L'ANY QUE VE TRANSPORT HI HAURÀ UN AUTOBÚS CADA HORA,  DE 7 H A 21 H

L'Albús arribarà al gener al 
Seminari, Mas Corts, Mas 
Llombart i la Colònia Bosc
SANT FOST. L’Ajuntament ha tras-

lladat a la Direcció General de 

Transport de la Generalitat de 

Catalunya una nova proposta per 

ampliar el servei de l'Albús, al 

municipi, amb parades noves a  la 

carretera de la Conreria amb  Mas  

Llombart,  Mas  Corts  i  la  Colònia 

Bosc. Es  preveu  que  el  projecte  

entri  en  vigor  a  principis  de  l’any  

2021,  una  vegada  la  Direcció Ge-

neral de Transport de la Generali-

tat en doni l’aprovació definitiva.

El projecte proposa ampliar el 

recorregut actual i fer-lo arribar 

fins al Seminari,   amb   noves   pa-

rades: "És un dels compromisos 
que teníem tots els integrants 
del govern, intentar que el 
transport públic arribés a una 
part molt important de la pobla-
ció. No hem d'oblidar que hi ha 
uns barris que el transport pú-
blic només els arriba a través de 
les línies interurbanes", subrat-

lla l'alcalde de Sant Fost, Carles 

Miquel.

Un bus cada hora
Amb aquesta ampliació del servei 

de dilluns a divendres aproxima-

dament cada hora, de 7 h a 21 h, 

els santfostencs i les santfosten-

ques tindran un autobús que farà 

el recorregut des del Seminari fins 

a l'estació de Mollet-Sant Fost en 

poc més de mitja hora: "Fem que 
l'Albús sigui com una llançade-
ra per l'eix principal, que per-
metrà als veïns comunicar-se 
amb els serveis bàsics del poble 
com el CAP o l'institut, sense 
la necessitat de dependre del 
transport privat", afegeix Miquel.

El  nou  projecte  és  resultat  de  

les  moltes  reunions  que  l’Ajun-

tament  ha  mantingut  tant  amb  

l’operador  logístic  com  amb  la  

Generalitat  de  Catalunya  en  els  

darrers  mesos  amb  l’objectiu  de  

millorar  el  servei  de transport 

públic a Sant Fost.

Paral·lelament a aquest projec-

te de millora, l'Ajuntament també 

està treballant amb l'Autoritat 

Metropolitana del Transport Urbà 

(AMTU), en un estudi més complet 

sobre les necessitats de transport 

al municipi de cara a poder apli-

car-les a mig termini: "De moment 
hem actuat tàcticament donant 
una solució a una necessitat la-
tent, mentre fem una anàlisi més 
profunda", conclou l'alcalde.  

amb ferits molt greus cada any - to-

tes dues són xifres d'entre el 2017 i 

el 2019 -. També és dels trams amb 

més accidents de vehicles pesats 

per quilòmetre, amb una mitjana 

d'accidents mortals o amb ferits 

greus de 0,10. De fet, fa anys que 

aquest tram és dels que té més risc 

del país i fins l'any passat ocupava 

el segon lloc en quant a risc. 

Augment dels accidents greus 
En el període analitzat per aques-

ta edició de l’estudi EuroRAP, els 

accidents greus i mortals van aug-

mentar de mitjana un 0,4%, men-

o per una ocupació temporal dels 

terrenys mentre durin les obres. De 

les 48 finques afectades, la majoria 

(36) són al terme municipal de Pa-

rets. El termini per presentar ofer-

tes en el procés de licitació acaba 

l’11 de gener.

En sentit sud, obres en marxa
En sentit sud, les obres d’ampliació 

de l’autovia van començar a l’octu-

bre per un import de 10,5 milions. 

Es tracta d’un tram de quatre quilò-

metres amb problemes d'inserció 

en el territori, amb molts accessos 

i incorporacions que, segons el pro-

jecte, no compleixen la normativa 

vigent en vies d'aquest tipus.

La calçada sentit Barcelona cons-

ta d’un vial lateral que permet els 

accessos a les parcel·les i els carrers 

del polígon del Pla, a Lliçà de Vall, i 

del polígon de Llevant, a Parets. A 

més, les obres també han de refer 

dos enllaços, un amb la carretera 

C-35 i l’altre amb la C-155.  

arxiu

EN SENTIT SUD Les obres d’ampliació de l’autovia van començar a l’octubre

arxiu

TRAM DE RISC  Per la via passen de mitjana 10.474 vehicles diaris

tre que la mobilitat per carretera 

a Catalunya va créixer de mitjana 

un 1,8%. D’aquestes dades es des-

prèn que el risc global de patir un 

accident greu o mortal ha dismi-

nuït un 1,3% respecte l’anterior 

període analitzat (trienni 2016- 

2018).

Ara bé, segons aquest estudi, 

el risc de patir un accident greu 

o mortal continua sent 4 vegades 

superior en una carretera conven-

cional (amb un sol carril per sen-

tit) que en una autopista, donat 

que pràcticament tots els trams 

amb risc “molt alt”, “alt” i “mitjà” 

es troben en vies convencionals.

L’EuroRAP es publica cada any 

a Catalunya des del 2002 i analit-

za més de 6.300 km de carreteres 

interurbanes de titularitat estatal, 

autonòmica i de les diputacions.  
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Penúltim pas per donar via lliure a la 
urbanització del futur barri del Calderí
MOLLET. La futura urbanització de 

l'actual espai agrícola del Calderí 

ha fet un pas més. El Ple aprovava 

dilluns la verificació del text re-

fós de la Modificació puntual del 

PGOU en l'àmbit del Calderí, amb 

la incorporació de les prescripci-

ons de l’acord demanades per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme 

de l’Arc Metropolità de Barcelona. 

Ara, un cop la Comissió d'Urbanis-

me publiqui el pla el DOGC, el pro-

jecte ja es podrà executar.

En tot cas, aquest va ser l'últim 

cop que el planejament passava 

pel plenari municipal i, tot i que la 

regidora d'Urbanisme, Mireia Di-

onisio, insistia en què es tractava 

d'un tràmit, l'oposició no va dei-

xar perdre l'oportunitat de recor-

dar els seus posicionaments sobre 

la construcció del futur barri. El 

planejament preveu que un 20% 

del sector es dediqui a ús terciari 

(comercial) i a zona residencial, 

amb uns 1.400 habitatges, dels 

quals 480 de protecció oficial. El 

80% restant del sector es dedica-

rà a ús públic amb zones verdes, 

parcs i  equipaments educatius, 

sanitaris i esportius, entre altres. 

El govern de PSC i Podem manté 

que el planejament és "una opor-
tunitat" per guanyar habitatge 

protegit i espais per a equipa-

ments, un argument que compar-

teix el grup de Cs. 

En canvi, tant Ara Mollet com 

comuns mantenen que el planeja-

ment comportarà un creixement 

"desmesurat" i consideren que 

no s'hauria d'esgotar aquest sòl, 

l'última gran peça de desenvolu-

pament de la ciutat. "S'expliquen 
les bondats però no els impac-
tes negatius com problemes 
de mobilitat, de contaminació, 
creixement de la pressió en els 
serveis de la ciutat...", deia la re-

gidora de Mollet en Comú, Marina 

URBANISME EL PLE HA APROVAT EL TEXT REFÒS DEL PLA AMB LES MODIFICACIONS REQUERIDES PER LA COMISSIÓ D'URBANISME

La campanya de poda a 

Mollet actua en 2.000 arbres

El Consorci Besòs, a càrrec 

del clavegueram molletà
MOLLET. L’Ajuntament ha posat en 

marxa la campanya de poda de l’ar-

brat que s’allargarà fins al mes de 

març de l’any vinent. Es preveuen 

podar aproximadament uns 2.000 

arbres de la ciutat seguint uns cri-

teris tècnics. Així doncs, es retiren 

arbres morts, molt debilitats o que 

presenten deficiències estructurals 

que podrien derivar en caiguda 

d’arbres o branques; s’incrementa 

la freqüència quan podar els ar-

bres permet reduir els problemes 

d’al·lèrgies a les llavors o al pol·len, 

i es poden els arbres que poden 

afectar la visibilitat o funcionalitat 

dels passos de vianants, semàfors, 

enllumenat públic, senyalització i 

també quan la proximitat a balcons 

o finestres és excessiva. Paral·lela-

ment, les propers setmanes, s’inici-

arà la plantació d’arbres, principal-

ment per reposar els que han mort 

durant l’estiu. ❉

MOLLET. El ple ha aprovat un con-

veni de cooperació interadmi-

nistrativa entre l'Ajuntament i el 

Consorci Besòs Tordera, perquè 

aquest ens es faci càrrec del man-

teniment de la xarxa de clavegue-

ram de la ciutat. Fins ara, aquests 

treballs estaven inclosos en el 

contracte de neteja viària però en 

la nova licitació feta aquesta tar-

dor ja han estat exclosos per po-

der adjudicar-los al consorci. La 

regidora Mireia Dionisio, expli-

cava que el canvi ve motivat per 

"l'experiència del consorci en 
aquest àmbit i perquè permet 
accedir a subvencions per a 
l'execució d'obres al clavegue-
ram", deia. L'import del conveni 

és de 559.000 euros per al perío-

de 2021-2024 i, segons Dionisio, 

permetrà un estalvi de 30.000 eu-

ros a l'Ajuntament perquè "no es 
repercutirà l'IVA". ❉

MEDI AMBIENT  ES PLANTARAN TAMBÉ ELS MORTS A L'ESTIU SERVEIS  EL COST SERÀ DE 559.000 € DEL 2021 AL 2024

Escribano.

Per la seva part, Marta Vilaret, 

d'Ara Mollet, afegia: "No és un 
bon projecte. Es planteja un 
monocultiu residencial, amb 
habitatge protegit molt petit, 
sense barrejar usos ni tipologi-
es. És un model caduc", opinava. 

A més, posava sobre la taula el 

que considerava un "contrasen-
tit": "Els redactors del POUM 
ens estan dient que la ciutat no 
té dèficit d'espais per a equipa-
ments" i afegia, "a més, dispo-
sar de sòl per a equipaments 

no garanteix tenir-los" i posava 

com a exemple la parcel·la d'equi-

paments a Can Pantiquet, on fa 

anys que està projectada la nova 

biblioteca. 

La regidora d'Ara Mollet també 

opinava que la parcel·la d'usos 

comercials a l'entrada de la ciu-

tat "no farà que els clients inte-
ractuin amb el teixit comercial 
de la ciutat", un argument que 

compartia el regidor de Junts per 

Mollet, qui opinava que la zona 

terciària hauria d'estar més pro-

pera al nucli urbà. En la votació, 

Ara Mollet i comuns van votar-hi 

en contra i Junts s'hi va abstenir. 

El projecte d'urbanització del 

Calderí ha provocat el rebuig 

d'una part de ciutadans, que ha 

creat la plataforma Salvem el Cal-

derí, que la setmana passada feia 

el lliurament simbòlic de més de 

1.100 signatures que demanen 

aturar el pla. ❉ laura ortiz

El govern defensa el pla per
la construcció de pisos de 

protecció i Ara Mollet i 
comuns consideren que el

creixement és "desmesurat"
Dissabte, 26 de desembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Dilluns, 28 de desembre de 2020 

A les 20.30h: Resum esportiu 2020. 1a part

Dimarts, 29 de desembre de 2020

A les 20.30h: Parlem-ne

Dijous, 31 de desembre de 2020 

A les 20.30h: Resum informatiu 2020

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al 

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

17/12 Ana Sánchez Haro 82 anys

18/12 Ángel Ros Folguera 71 anys

20/12 Santiaga Garduño Garzón 79 anys

PARETS DEL VALLÈS

18/12 Carlos Rubio Reyes 84 anys

LA LLAGOSTA

17/12 Ana Gumersindo Duran 83 anys

SANTA PERPÈTUA

19/12 Julian Expósito Díaz 79 anys

20/12 Leonardo Antonio Falotico Capo 56 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Bones Bones 
festes i feliçfestes i feliç

La Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya 
us desitja bones festes  
i feliç 2021

La Universidad de Vic - 
Universidad Central de Cataluña 
os desea felices fiestas y próspero 
año 2021

L’Université de Vic - Université 
Centrale de Catalogne vous 
souhaite de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2021

Season’s greetings and good 
wishes for 2021 from the 
University of Vic - Central 
University of Catalonia
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado 

jicarnero@cgcabogados.net

Durant l’any 
2021 les juntes 
de socis podran 
celebrar-se 
de manera 
telemàtica

A conseqüència del Covid-19 
es va aprovar la possibilitat 
que les juntes poguessin cele-
brar-se per videoconferència o 
conferència telefònica múlti-
ple fins al 31 de desembre de 
2020. Doncs bé, aquesta pos-
sibilitat s’ha ampliat a tot l’any 
2021.
En aquest sentit, cal recordar 
que no és necessari que els 
estatuts prevegin aquesta pos-
sibilitat. No obstant això, s’han 
de complir dos requisits:
• Que totes les persones que 
tinguin dret d’assistència dis-
posin dels mitjans necessaris.
• Que el secretari de la junta re-
conegui la identitat dels assis-
tents i així ho indiqui a l’acta (la 
qual s’ha de remetre immedia-
tament a les adreces de correu 
electrònic).
A més, s’ha d’indicar a la con-
vocatòria que la reunió es ce-
lebrarà per aquest sistema, 
explicant-se la manera d’iden-
tificació i altres passos per ac-
cedir a la reunió per videocon-
ferència.

Mollet dona llum verda a desenvolupar 
el sector industrial de Can Prat
MOLLET. El ple de dilluns aprovava 
provisionalment el Pla de Millora 
Urbana (PMU) del sector de Can 
Prat, una de les últimes grans peces 
per desenvolupar pel que fa al sec-
tor industrial i econòmic de la ciutat, 
i que haurà de ser aprovat definiti-
vament per la Comissió d'Urbanis-
me de la Generalitat. El sector inclòs 
en aquest PMU abarca la pastilla de-
limitada des de la riera del darrera 
del carrer Indústria fins a l'alçada 
del restaurant Can Prat, que queda 
exclòs, i entre la línia de ferrocarril 
Barcelona-França i l'autopista C-33. 
En concret, 134.720,84 metres qua-
drats de superfície, destinats a ac-
tivitat industrial (20% del sostre) i 
d'ús terciari (80%). 

El PMU preveu una reserva de 
10.906 metres quadrats d'espais 
lliures i protegeix els plataners 
d’ombra de l’avinguda de Can Prat. 
Tot i que no és un bé protegit pel ca-
tàleg de patrimoni, la voluntat dels 
propietaris és mantenir, també, la 
nau de l'antiga fàbrica Fredenhagen 
Ibérica, una mostra de l'arquitectu-
ra industrial dels anys 60 i 70. Pel 
que fa a la mobilitat, el PMU preveu 
la connexió amb els dos sectors ad-
jacents, la Teneria Can Prat Nord, i 
estableix un nou sistema viari peri-
metral en el mateix sector.

Segons les previsions muni-
cipals, la Comissió d'Urbanisme 
hauria d'aprovar definitivament 
el pla en el termini de tres mesos i 
el desenvolupament de a zona po-
dria veure la llum en uns dos anys.

Per al govern municipal, l'apro-

URBANISME EL PLE APROVA EL PLA DE MILLORA URBANA DELS 134.000 METRES DE LA PASTILLA ENTRE EL CARRER INDÚSTRIA I LA MASIA

vació del PMU "suposa més de 

130.000 metres quadrats d’acti-

vitat econòmica i de serveis a la 

ciutat, el que significa més opor-

tunitat de feina i de noves empre-

ses i serveis", deia Mireia Dionisio, 
regidora coordinadora de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Urbà, 
Sostenibilitat i Habitatge.

El PMU començava a caminar 
la primavera del 2019, després 
que els propietaris del sector pre-
sentessin el pla a l'Ajuntament 
perquè n'iniciés la tramitació. Un 
cop passat el període d'exposició 
pública, el ple ha aprovat diver-
ses al·legacions, algunes de les 
quals presentades per Cs. Entre 
aquestes, la creació d'una entitat 
de conservació estable durant un 
termini de cinc anys, que "vetlli 

perquè les obres que en el seu 

dia s'executin, es facin de forma 

correcta i que amb posteriori-

tat el seu manteniment sigui 

òptim", expliquen des de Cs, qui 
també ha proposat un estudi de 
previsió de gestió de possibles 
residus enterrats a la zona, per tal, 
entre altres, d'evitar els impactes 
nocius mediambientals.

Veus contràries
L'aprovació es tirava endavant 
amb el vot en contra d'Ara Mollet 
ERC MES, que considerava que 
l'Ajuntament havia estat "poc am-

biciós" amb el desenvolupament 
d'aquest espai. "El govern hauria 

d'haver treballat prèviament 

amb els propietaris, ser pro-

actius perquè s'hi instal·lessin 

indústries tecnològiques i de 

valor afegit", considerava Marta 
Vilaret, d'Ara Mollet, qui aventu-
rava: "El més probable és que 

acabi sent un polígon amb naus 

logístiques que no aporta va-

lor afegit perquè la ciutat sigui 

puntera", deia. La regidora també 
criticava les poques càrregues ur-
banístiques que preveu el pla. "El 
sector no contribuirà a la millora 
de les connexions i els enllaços. 
Estan previstes rotondes però 
no estan lligades al desenvolupa-
ment de Can Prat", un problema, 
segons Vilaret, perquè el desenvo-
lupament del sector farà créixer la 
mobilitat però potser les rotondes 
encara no estaran construïdes.
Vilaret concloïa: "Aquest PMU és 

una oportunitat perduda per-

què mor un espai que podia ser 

palanca de transformació".
El pla s'aprovava amb el vot a fa-

vor de PSC, Podem, Junts i Cs, l'abs-
tenció de Mollet en Comú i el vot en 
contra d'Ara Mollet. ❉ laura ortiz

LA LLAGOSTA.  La Loteria de Nadal 
repartia pocs minuts després de 
les 9 del matí de dimarts un cin-
què premi a la Llagosta, valorat en 
6.000 euros el dècim. L'adminis-
tració de loteria número 1, situada 
al carrer Estació, era l'encarrega-
da de repartir la sort. En concret 
repartia una sèrie del número 
37.023. No és el primer cop que 
aquesta administració reparteix 
sort per Nadal, fa dos anys també 
ho feia amb un cinquè premi.

La Llagosta pessiga 

un cinquè premi de 

la loteria de Nadal

Aprovat el decret per 

impedir els desnonaments
MOLLET.  Dilluns, un dia abans que 
el Consell de Ministres aprovés 
el decret per impedir els desno-
naments fins al 9 de maig, una 
vintena de persones convocades 
per la PAH es concentraven da-
vant la seu del PSC a Mollet per 
demanar accelerar la mesura 
que beneficiarà, d'entrada, fins a 
cinc famílies de Mollet pendents 
de desnonaments en els pròxims 
dos mesos. El document inclou 
per primera vegada mesures per 
ajornar durant tres mesos els 
desnonaments de famílies vulne-
rables que ocupen un habitatge 

d'un gran tenidor sense contracte 
a canvi que les administracions 
compensin als propietaris. Una 
proposta que segons Juanjo Ra-
mon, portaveu de la PAH és: "Una 

animalada que es parli de com-

pensar els propietaris sense fer 

distincions entre petits o grans. 

Trobem normal que un petit 

propietari que pugui depen-

dre d'un lloguer se'l compensi, 

però compensar bancs i fons 

voltor és una aberració".
La PAH reclama que la suspen-

sió dels desnonaments s'allargui 
fins al 2022. ❉

HABITATGE  CONCENTRACIÓ A LA SEU DEL PSC DE MOLLET

Endesa ha instal·lat inhibidors de llamps a quatre torres elèctriques ubicades dins 

el terme municipal de Santa Maria de Martorelles, en una zona d’alta activitat 

per impacte de descàrregues atmosfèriques durant les tempestes. L'objectiu és 

desviar els llamps que puguin malmetre les torres d’alta tensió. Es tracta d’una 

prova pilot que hauria de beneficiar, directament, la qualitat del subministrament 

elèctric de 150.000 clients de la comarca del Vallès Oriental. foto: endesa

Inhibidors de llamps a torres d'Endesa

arxiu

ARBRAT El Pla de Millora Urbana preveu el manteniment dels plataners d'ombra de l'avinguda Can Prat
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El risc de rebrot supera els 300 
punts al Baix Vallès, més del 
doble del registrat fa set dies
BAIX VALLÈS. Segons la Generalitat 

de Catalunya, la situació epidemi-

ològica del virus torna a empitjo-

rar arreu de Catalunya i també al 

Baix Vallès a les portes de la ce-

lebració de Nadal. Segons dades 

d'aquest dimecres, el risc de re-

brot als municipis baixvallesans 

era de 303 punts, gairebé el doble 

de la xifra registrada fa una setma-

na (113).També la velocitat de re-

producció de la malaltia doblava 

aquest dimecres la xifra registra-

da fa set dies, passant del 0,83 al 

1,79, situant-se de nou per sobre 

de l'1. Mentre que la incidència 

acumulada (IA) en els darrers 14 

dies era de 168,26, 39 punts supe-

rior a la registrada anteriorment.

Segons aquestes mateixes da-

des, es van confirmar 156 casos 

positius nous per PCR o Test d'An-

tígens (TA) en la darrera setmana 

- del 13 al 19 de setembre - , sent el 

SALUT ELS INGRESSOS ES MANTENEN ESTABLES, PERÒ AUGMENTEN ELS DIFUNTS A GRANOLLERS

Més dades

La mortalitat la darrera setmana ha 

estat especialment alarmant l'Hospi-

tal General de Granollers. La Funda-

ció Privada Hospital Asil de Granollers 

explicava que des de l'inici de la pan-

dèmia acumula 182 defuncions, de les 

quals, 8 s'han produït en els darrers 7 

dies. En canvi, els malalts ingressats 

que han donat positiu en una PCR es 

mantenen, amb només un lleuger 

augment. Dimecres passat n'hi havia 

34 i aquest dimecres 37. Sí, però, que 

s'ha notat més pressió a la UCI, amb 9 

places ocupades.

VUIT MORTS PER 
COVID A L'HOSPITAL 
DE GRANOLLERS 

Promou: Amb el finançament de:

PuntCoop
Punt d’assessorament gratuït 
en Economia Social i Solidària

www.ateneucoopvor.org

Granollers

Sant Celoni

Montornès

La Garriga

Caldes

Homenatge al personal 
de les residències de la 
Fundació Sanitària Mollet 
PARETS. Dimecres a la tarda es va 

realitzar un concert audiovisual 

en homenatge als professionals 

de la Residència Pedra Serrada de 

Parets per tal de commemorar la 

tasca realitzada en la cura i acom-

panyament de les persones grans 

durant l’últim any viscut.

L’espectacle, creat per l’Associ-

ació de Musicoterapeutes i Arte-

rapeutes de Catalunya (AMACAT) 

amb la col·laboració del Centre 

d’Estudis Musicals Maria Grever 

de Parets va combinar música en 

directe amb una projecció de foto-

grafies dels professionals del cen-

tre a la façana de l’edifici. 

El concert retransmès online 

davant del centre residencial, es 

va celebrar dimarts a la Residèn-

cia Santa Rosa de Mollet i pròxima-

ment es farà a La Vinyota.  

AMACAT I EL CENTRE MARIA GREVER, AUTORS DE L'ESPECTACLE

DIMECRES El concert davant la residència Pedra Serrada de Parets

FSM

total d'acumulats des de l'inici de 

la pandèmia 6.994. Mentre que pel 

que fa a la xifra de morts per Covid, 

la dada total era, fins aquest dime-

cres, de 336 persones difuntes.

Estabilitat a l'Hospital de Mollet
Malgrat que la situació epide-

miològica empitjora al territori, 

l'Hospital de Mollet manté esta-

ble el nombre d'ingressos amb 17 

pacients hospitalitzats per Covid 

aquest dimecres, 2 menys que la 

setmana passada.

Des de l’hospital i en vistes de la 

situació del territori, es demanava 

"més que mai molta prudència 

de cara a les pròximes festes". 

Segons la Fundació Sanitària Mo-

llet, durant la darrera setmana 

s’han donat 13 altes al centre hos-

pitalari amb un total de 907 acu-

mulades i hi ha hagut una defunció 

per Covid. 

GENT GRAN

Salut intervé 
temporalment 
la residència Cal 
Garret de Sant Fost

SANT FOST. El Departament de Sa-

lut ha intervingut temporalment 

la residència de gent gran Cal Gar-

ret de Sant Fost. La intervenció va 

tenir lloc dijous passat, 16 de de-

sembre. Segons va informar el De-

partament de Salut a través d'un 

comunicat aquest dilluns: "En el 

moment de la intervenció tots 

els residents eren negatius, una 

situació que es mantia dilluns".

La Generalitat ha pres la mesu-

ra: "Havent detectat dificultats 

en la residència per l'aplicació 

del pla de contingència i man-

ca de personal, es va proposar 

la intervenció per una entitat 

gestora nova, amb l'objectiu de 

reconduir la situació detectada i 

prevenir possibles nous brots", 

conclou el comunicat de Salut.

Segons fonts consultades per 

aquest diari, els primers positius 

es van detectar a través de proves 

PCR el 15 d'octubre. En total han 

estat 10 les persones contagiades, 

7 residents i 3 treballadors. 

SERVEIS SOCIALS 

Servei per 
localitzar persones 
amb deteriorament
cognitiu

SANT FOST. L’Ajuntament ha signat 

un nou conveni amb la Creu Roja 

per poder desplegar un servei de 

localització de persones amb de-

teriorament cognitiu al municipi. 

L’objectiu és promoure, difondre i 

implantar l’anomenat servei LOPE 

(Sistema de Localització de Per-

sones). El dispositiu és gratuït i el 

servei s’ofereix amb una bonifica-

ció de la quota mensual del 50%.

Evitar situacions de perill
Aquest sistema funciona a través 

d’una xarxa de telefonia mòbil i 

d’un dispositiu de localització que 

permet, de manera permanent, lo-

calitzar les persones que presen-

ten un deteriorament cognitiu lleu 

o moderat i detectar si es troben 

en situacions perilloses, en relació 

amb la seva posició geogràfica.

Creu Roja oferirà el servei, amb 

atenció les 24 hores, i els Serveis 

Socials locals cursaran les petici-

ons rebudes. En aquest sentit, es 

crearà una llista d’espera. 
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Núria Muñoz pren les regnes de Podem 
Mollet com a nova portaveu del partit

Dídac Santisteban, 
coordinador de la 
nova agrupació de 
Junts a Montmeló

MOLLET. L'assemblea de militants 

del cercle de Podem Mollet ha 

triat Núria Muñoz com a nova res-

ponsable del partit al municipi en 

substitució de Xavier Buzón, fins 

ara secretari general de l'orga-

nització. El canvi s'emmarca en el 

nou model organitzatiu aprovat a 

nivell estatal per Podem el passat 

mes de juliol, en què es preveu la 

reelecció de noves organitzacions 

als cercles locals de tot l'Estat. 

"La intenció és poder dotar els 

cercles de més visibilitat als 

municipis sobretot pensant en 

el 2023 –properes eleccions als 

ajuntaments–, que agafin més 

força i puguem captar més 

gent", explica Núria Muñoz. 

Fins ara, Xavier Buzón concen-

trava el lideratge tant del partit 

com del grup municipal. Amb 

l'elecció de Muñoz, "repartim 

més les responsabilitats i alli-

berem el Xavier perquè es pu-

gui concentrar més en l'acció 

de govern", explica Muñoz, qui 

assegura que "com a portaveu 

del grup municipal, el Xavier 

continuarà tenint un paper im-

portant dins el cercle". 

La nova organització arriba dos 

anys i escaig després de les primà-

ries que van donar a Xavier Buzón 

la secretaria general del cercle 

amb el 72% dels vots. En aquella 

ocasió, Buzón s'enfrontava a la 

candidatura de Muñoz, que acon-

seguia un 27% dels suports.

En aquesta ocasió, però, per a 

la reelecció de l'organització del 

partit a Mollet, s'ha presentat una 

única candidatura encapçalada 

per Muñoz, que ha estat triada per 

unanimitat.

Nou Consell de Coordinació
Durant l'assemblea, la candida-

ta va presentar el seu document 

organitzatiu que contempla el 

nou model polític i organitzatiu 

del partit per als propers anys a 

Mollet. Al costat de la nova por-

taveu municipal, s'ha triat tam-

bé el nou Consell de Coordinació 

que l'acompanyarà en el seu nou 

càrrec, un grup format per cinc 

militants: Alberto Murillo, que 

serà responsable d'Organització 

i finances; Yolanda Vázquez (Fe-

minismes); Manel Andero (Comu-

nicació i xarxes); Lluís Bayó (Mu-

nicipalisme), i Susana González 

(Participació).

"Amb aquest model des Po-

dem Mollet volem guanyar més 

visibilitat amb actes a peu de 

carrer i de formació. L'objectiu 

és explicar el nostre projecte 

polític perquè cada vegada més 

persones s'animin a participar 

en el nostre cercle i afrontar 

amb millors perspectives les 

properes eleccions de 2023", 

explica Muñoz.

A banda de la responsabilitat 

a nivell de partit, Núria Muñoz 

és regidora de govern a les àrees 

d'Habitatge, Infància, Respecte 

Animal i Solidaritat. i l.ortiz

MONTMELÓ. Entre divendres i dis-

sabte, Junts per Catalunya va efec-

tuar les votacions per a la constitu-

ció de les agrupacions locals de set 

municipis del Vallès Oriental, entre 

els quals Montmeló, amb Dídac 

Santisteban al capdavant, qui ja va 

ser candidat de Junts per Montmeló 

en les passades eleccions munici-

pals. Per a Santisteban, l'elecció "és 

un reconeixement a la feina feta 

els darrers dos anys, i un impuls 

per la consolidació de Junts al 

nostre municipi com per a la res-

ta de companyes i companys de 

la comarca", explica Santisteban, 

qui ha agraït el compromís dels sis 

col·laboradors que l'acompanyen 

en l'equip i la confiança als associ-

ats de Montmeló. Santisteban ha 

estat elegit com a coordinador de 

l'agrupació, amb una participació 

que ha fregat el 91%, la més alta 

de les votacions dutes a terme al 

Vallès Oriental. Montmeló és l'úni-

ca població del Baix Vallès que ha 

triat executiva. Estava previst que 

també ho fes Sant Fost, però final-

ment la votació s'ha ajornat. i

PARTITS L'ACTUAL REGIDORA SUBSTITUEIX XAVIER BUZÓN AL CAPDAVANT DEL CERCLE LOCAL QUE VOL CRÉIXER EN MILITANTS

podem

NÚRIA MUÑOZ

VALLÈS ORIENTAL. El ple del Consell Comarcal 

va aprovar la setmana passada el pressupost 

per al 2021, uns comptes que s’enfilen fins als 

26,2 milions d’euros, un 14,1% més que en 

l’exercici actual, sobretot per la previsió de 

compra d’una nova seu per a l’ens comarcal. 

La previsió és adquirir un nou edifici d’ofi-

cines –probablement al carrer Mataró de Gra-

nollers–, al preu de 2.240.000 euros i que es 

finançarà mitjançant un crèdit a llarg termini. 

Segons l’equip de govern (JxCat, PSC i co-

muns), l’objectiu principal dels comptes és 

“millorar la qualitat dels serveis públics 

amb eficàcia i eficiència”, així com “lluitar 

contra els efectes econòmics i socials de 

la pandèmia”. En aquest sentit, el govern 

anunciava que durant l’any que ve el Pla de 

Reactivació Econòmica i Social es desplega-

rà íntegrament. L’àrea amb més dotació eco-

nòmica, amb més del 44% del pressupost, és 

la de polítiques socials i igualtat (11.573.705 

euros), un 1,2% superior a la d’aquest exer-

cici, sobretot, per la partida corresponent 

al Servei d’Atenció Domiciliària. Ensenya-

ment, l’àrea que inclou els serveis de trans-

port i menjadors escolars, puja un 5,2%, fins 

als 7.144.469 euros. Aquestes dues àrees, 

juntament amb l’administració general del 

consell, sumen el 90% del pressupost to-

tal. A habitatge s’hi destinaran 247.000 eu-

ros (+15,2%) i a medi ambient i territori, 

1.164.034 euros (+23%).

ERC no participa en la votació
El pressupost es va aprovar amb els vots fa-

vorables de l’equip de govern i l’abstenció 

de Cs. El govern va defensar que el pressu-

post és fruit del diàleg i la concertació social, 

amb acords amb les entitats empresarials 

i sindicals. Per al president, Francesc Colo-

mé, el pressupost vol “donar resposta als 

objectius prioritaris i a les necessitats 

de la ciutadania”, i va oferir “mà estesa” a 

l’oposició per incorporar les propostes que 

considerin prioritàries.

ERC, principal partit de l’oposició, no va 

participar en la votació en considerar que el 

govern “no ens ha tingut en compte a l’ho-

ra d’elaborar els comptes”. El portaveu del 

grup, Joan Galiano, mostrava el seu “males-

tar” per “una mà estesa que, a l’hora de la 

veritat, no arriba”. ERC també critica l’aug-

ment del 14% del pressupost en un moment 

de crisi com l’actual, i que no s’hagin reduït 

aspectes de protocol o desplaçaments i que 

s’hagi afegit, en canvi, una partida de més de 

2 milions per a la nova seu. Igualment, els re-

publicans també consideren les partides de 

contingència que aporten els ajuntaments 

s’haurien d’haver reduït.  

El Consell Comarcal reserva més 
de 2 milions per a una nova seu

SUPRAMUNICIPAL L'ENS HA APROVAT UN PRESSUPOST DE 26,2 MILIONS 

"Amb la nova organització
repartim responsabilitats i

alliberem el Xavier Buzón 
perquè es pugui dedicar

més a la tasca de govern"
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El Vallès Oriental, la setena 
comarca més competitiva
El Vallès Oriental és la setena co-

marca de les 42 del país en compe-

titivitat i sostenibilitat comarcal. 

Així ho recull l’informe La com-

petitivitat de les comarques de la 

demarcació de Barcelona, a exa-

men, elaborat per la Diputació de 

Barcelona per analitzar l’evolució 

dels sistemes de competitivitat 

comarcals de l’àrea de Barcelona 

en el període 2016-2018. El Vallès 

Oriental, doncs, se situa per darrere 

del Barcelonès, el Vallès Occidental 

i el Baix Llobregat, així com del Gi-

ronès, el Tarragonès i el Segrià.

Segons l’estudi, la comarca pre-

senta bones condicions per compe-

tir en la producció de béns i serveis 

intensius en coneixement i tecnolo-

gia per al mercat global. De fet, as-

senyala, té els principals atractius 

en la "disponibilitat de sòl i en la 

innovació i la tecnologia vincu-

lada a l’activitat industrial exis-

tent". També destaca en "volum 

de mercat, accés als mercats i in-

fraestructures i serveis de trans-

port i comunicacions".

Durant el 2018 les millores van 

situar-se en l’àmbit de la innovació, 

en el desplegament de les teleco-

municacions i en les inversions a 

la xarxa de viària. En canvi, indica 

l’estudi, es va desaccelerar la cre-

ació d’ocupació. Malgrat mante-

nir-se al setè lloc del rànquing, com 

en els estudis anteriors, la comarca 

retalla distàncies respecte al 6è lloc 

del rànquing, el Segrià. A més, la co-

marca avança quatre posicions en 

la millora de la sostenibilitat social, 

un procés que va començar a regis-

trar-se l’any 2009.

Comarca innovadora
Segons l’anàlisi que fa l’Observa-

tori-Centre d’Estudis del Vallès 

Oriental de l'informe, la comarca té 

"importants potencialitats" per 

posicionar-se com una de les més 

competitives del país. D'una banda, 

respecte al darrer informe, la co-

marca ha millorat en infraestructu-

res de comunicacions, amb impor-

tants inversions en l'ampliació de 

les cobertures 4G i de banda ampla.

D'una altra, l'estructura econò-

mica de la comarca presenta una 

gran diversificació i especialitza-

ció en sectors com la fabricació de 

productes informàtics o la indús-

tria química i del cautxú i el plàstic, 

sectors importants que impulsen 

la demanda de llocs de treball en 

mitjana i alta tecnologia i que afa-

voreixen el "desenvolupament 

d’innovacions".

Justament, l'aposta per la innova-

ció tecnològica també es veu en la 

demanda creixent de serveis de re-

cerca i desenvolupament (R+D), un 

àmbit deficitari a la comarca, ja que 

disposa de grans centres universi-

taris i de recerca. Tot i això, el Vallès 

Oriental és entre les 10 primeres en 

llocs de treball en R+D. A més, la di-

mensió mitjana de les empreses de 

la comarca és superior a la mitjana 

catalana, fet que també facilita la in-

versió en recerca.

Poca qualificació professional
A l’altre costat de la balança, el Va-

llès Oriental té dèficits importants 

en qualificació professional, sobre-

tot pel que fa al seguiment d'estudis 

postobligatoris per part dels joves. 

Davant d'això, l'estudi apunta que 

cal millorar l'ajust entre l'oferta i la 

demanda de llocs de treball, i asse-

nyala les polítiques formatives com 

"una de les estratègies més efi-

caces" per millorar la qualificació 

dels joves.

Finalment, el Vallès Oriental tam-

bé afronta el repte de la sostenibi-

litat mediambiental. L'elevada ge-

neració de residus industrials, amb 

un baix percentatge de valorització 

de residus i un baix coeficient de 

recollida selectiva, així com l’elevat 

consum d'aigua per part de les acti-

vitats productives, "posen en risc 

la sostenibilitat del model a mit-

jà i llarg termini", alerta l’estudi. 

TEIXIT PRODUCTIU HA MILLORAT EN XARXES DE COMUNICACIÓ I EN LLOCS DE TREBALL R+D

La contractació puja 
un 4,78% al Baix Vallès 
respecte al mes d'octubre

BAIX VALLÈS. La subcomarca va 

tancar el mes de novembre amb un 

increment de la contractació del 

4,78% respecte al mes d'octubre. 

Tot i l'augment, la xifra de contrac-

tes nous ha descendit al territori 

un 2,68% respecte a la xifra regis-

trada el novembre de l'any passat.

Segons dades de l'Observatori - 

Centre d'Estudis del Vallès Orien-

tal a la subcomarca es van signar 

durant el mes de novembre 4.027 

contractes nous, gairebé 200 més 

que el mes d'octubre passat, però 

un centenar menys que els regis-

trats ara fa un any.

Així, en termes interanuals, per 

municipis, Martorelles és el que 

ha registrat un increment més alt, 

amb 810 contractes nous, gairebé 

el doble que fa un any. El seguei-

xen la Llagosta amb 202 (un 0,29% 

més que fa un any) i Parets amb 

794 (un 0,01 % més que els regis-

trats el novembre del 2019).

Descens de contractes
Per contra, a la resta de municipis 

baixvallesans la xifra de contrac-

tes ha descendit respecte a l'any 

passat. D'aquesta manera, Mont-

meló tancava novembre amb 181 

contractes nous (un 0,39% menys 

que el novembre del 2019); Mon-

tornès amb 343 (un 0,30% menys 

que el mateix període de l'any pas-

sat); Sant Fost amb 132 (un 0,21 % 

menys que fa un any) i Mollet, amb 

1.565 (un 0,11% menys que el no-

vembre del 2019).  

LA XIFRA ÉS INFERIOR A LA REGISTRADA EL NOVEMBRE DEL 2019

arxiu

4.027  És la xifra de contractes que es van signar al novembre al territori

ECONOMIA

55.000 euros per a alimentsEnric Vallejo, nou delegat de Pimec a la comarca
Brico Depôt Iberia donarà més de 55.000 

euros a la Federación Española de Bancos de 

Alimentos (FESBAL). La aportació ha estat 

possible gràcies als treballadors, que han cedit 

el seu regal de Nadal a la federació.

Enric Vallejo substituirà Joan Carles Basi com a delegat territorial de 

Pimec al Vallès Oriental a partir del gener. Entre els seus objectius: 

contribuir a la promoció interna de l'entitat i impulsar la competitivitat 

del teixit empresarial. Basi continuarà representant la Pimec a la Taula 

Vallès Oriental Avança i a la taula de concertació de Mollet.

La comarca ha millorat amb 
importants inversions en   
ampliació de cobertures 

4G i de banda ampla
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La Covid-19 ha posat potes enlaire les previsions dels ajuntaments, que 

durant aquest 2020 han fet mans i mànigues per destinar recursos a pal·liar 

la crisi sobrevinguda per la pandèmia. Els ens municipals han estat els 

primers en abordar la crisi amb una resposta ràpida i contundent a les 

necessitats de la ciutadania, fent front a nous serveis i necessitats que no els 

hi corresponen amb unes finances mermades. Dilluns, l'Ajuntament de Mollet 

aprovava el pressupost municipal per a l'any vinent, uns comptes municipals 

molt determinats per la coronacrisi i que s'han posat com a prioritat la 

contenció dels seus efectes sobre la població més vulnerable. La crisi ha 

tornat a posar en evidència la fragilitat de les finances dels Ajuntaments i 

la necessitat d'un nou model de finançament local més just, que reconegui 

tots aquells serveis oferts des dels municipis perquè aquests disposin dels 

recursos necessaris per oferir-los amb garanties. 

FINANÇAMENT EN TEMPS DE COVID

Editorial

Promou:
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a mobilitat es pot entendre com 
el flux de persones i mercaderies 
en un territori determinat per di-
versos mitjans, que inclouen des-
plaçaments a peu, amb bicicleta, 

patinet, moto, furgoneta, transport públic, 
privat o compartit, entre molts altres. L'ob-
jectiu principal d'aquesta mobilitat és garan-
tir que es pugui fer amb més facilitat i segu-
retat, sempre amb mitjans de desplaçament 
sostenibles i saludables, en benefici de tota 
la ciutadania.

Ara bé, perquè tot això sigui possible s'hau-
rien de donar tota una sèrie de condicions 
que abasten molts àmbits d'actuació. Aquests 
àmbits principals els podríem definir en qua-
tre eixos: el foment dels desplaçaments a peu, 
el foment dels desplaçaments amb bicicleta, 
la millora del transport públic i les accions 
vinculades al vehicle privat motoritzat. Però 
anem a pams. Com desenvolupem aquests 
quatre eixos que determinen una mobilitat 
més segura i sostenible?  

Fomentar els desplaçaments a peu tot pa-
cificant el trànsit i augmentant la superfície 
segura per als vianants. Ampliant les voreres, 
fent una xarxa d'itineraris segurs per als via-
nants tot tancant al trànsit alguns carrers de 
la ciutat. Tancament d'alguns carrers durant 
el cap de setmana per facilitar les activitats 
d'oci i la pràctica esportiva. Reequilibrant 

Mobilitat sostenible

L

GABRIEL
ESPINOSA

Regidor de Mollet en Comú

l'espai per als vianants i els diferents obsta-
cles que hi ha a les voreres.

Fomentar els desplaçaments amb bicicleta 
ja que facilita moure's en distàncies curtes 
i mitjanes. Això és possible dotant la ciutat 
d'una xarxa de carrils bici que vertebri la 
mobilitat urbana, dotant la ciutat de punts 
per llogar bicicletes, punts per l'aparcament 
d'aquests vehicles, dotant de carrers 30 a on 
la prioritat és per la bicicleta, etc.  

Millorar el transport públic fent-lo acces-
sible, eficient i assequible. Cal un transport 
públic que vertebri tot el territori prioritzant 
aquells mitjans més eficients i més sosteni-
bles. Un transport públic de qualitat que doni 
servei, un bon servei, a les necessitats de mo-
bilitat de les persones.

L'últim eix en el que hi hem de posar molts 
esforços seria el de treure cotxes de la via pú-
blica com a mitjà de transport prescindible. 
Dotar les ciutats d'aparcaments pels cotxes, 
ben connectats amb els diferents serveis 
municipals, casc antic, comerç, equipaments 
esportius, educatius i de salut. Amb informa-
cions clares dels itineraris segurs a seguir per 
arribar a la destinació desitjada.  

Per acabar cal posar damunt la taula una 
reflexió crec molt important. Si bé la res-
ponsabilitat d'implementar una mobilitat 
segura i sostenible és principalment de l'ad-
ministració, no podem caure en la temptació 
de deixar-ho tot en mans dels altres. Hem de 
ser actius en la participació cap a una mobi-
litat responsable. Amb les nostres reivindi-
cacions, actituds i els nostres hàbits podem 
empènyer perquè entre totes puguem acon-
seguir unes millors ciutats, unes ciutats més 
saludables i més acollidores.  

Bústia

Mantinguem la il·lusió 
del Nadal lliure de Covid 

No tapem les cares de la fantasia, de la il·lu-
sió, de la màgia del Nadal... No fem servir el 
Nadal per continuar adoctrinant les criatu-
res sobre les mesures de seguretat davant la 
Covid. A aquestes alçades, ja les tenen interi-
oritzades. Cal que preservem alguns espais 
lliures de la crua realitat. No cal tapar els 
rostres dels personatges màgics amb masca-
retes (ni el tió, ni les figuretes del pessebre 
són susceptibles de contagiar-se ni contagiar 
ningú, oi? I amb els Reis... segur que podem 
aconseguir que mantinguin la distància). És 
important que respectem aquest món màgic 
tant necessari per al seu desenvolupament.

La fantasia en les criatures petites té un 
valor que els adults no sempre entenem i 
sovint no respectem. Durant la infància, 
el joc, la màgia, el plaer, compleixen una 
funció en el nostre desenvolupament emo-
cional com a éssers humans. En processos 
traumàtics, com en la mort d'un familiar, 
els infants necessiten moments d'evasió 
per preservar la salut mental. Sumir-se 
permanentment en el dolor és insuporta-
ble i necessiten, tant com moments de plor 
i dol, estones de joc on evadir-se del què ha 
passat. Aquests espais son fonamentals per 
al seu equilibri i restabliment emocional.

En l'actual situació de crisi, els sectors 
més vulnerables com la infància estan sot-
mesos a un estrès continuat que atempta 
contra el seu desenvolupament saludable: 

distància, excés d'higiene, privació de mos-
tres d'afecte de les persones estimades, 
impossibilitat de veure en rostre dels seus 
mestres i companys; confinaments a casa 
durant massa temps, amb parcs i zones de 
joc clausurades i assenyalats (sense evidèn-
cia científica) com a vectors de contagi. No 
n'hi ha prou amb això, que ara també els 
volem robar la il·lusió del Nadal?

No és un tema banal, és una mostra més 
de la manera d'educar des d'una visió adul-
ta i sense empatia, desatenent les necessi-
tats de la infància, quan haurien de ser el 
centre de totes les polítiques.
(Adaptació d'un text de Pilar Seminario, mes-

tra i psicòloga especialista en prevenció in-

fantil).
 olga rabasa, mare i periodista / mollet 

Botigues tancades

Fa unes setmanes, uns quants autònoms 
de Montornès es van manifestar perquè els 
deixessin obrir els seus negocis després del 
tancament que va ordenar la Generalitat pel 
coronavirus. Com no podíem sortir del mu-
nicipi, els caps de setmana sortia a passejar 
per Montornès però, per sorpresa meva, els 
dissabtes a la tarda, em trobava molts dels 
comerços tancats. Segurament, molts ho 
estan passant malament però trobar-me els 
principals carrers comercials del poble sen-
se persianes obertes un dissabte a la tarda a 
pocs dies de Nadal dona per pensar.

 cinta creus / montornès del vallès

Tinc un cor negre amagat 
i dintre hi ha un huracà. 
Tothom té els seus dimonis 
encara que no te n’adonis. 

Em sento com un astronauta 
caminant pel món sense pauta. 
Jo soc com la llum d’un estel 
que es va apagant lentament. 

La vida passa com el temps 
i visc sola en un món immens. 
Anem a oblidar qui som 
per esborrar els nostres errors.

Sara Soto Henares, de l’Institut Torre 
de Malla de Parets del Vallès

U
COR NEGRE ATZABEJA

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

na reflexió poètica de l’existèn-
cia amb una realitat en la vida 
de cada persona. Tots els éssers 
humans tenen les seves capa-

citats creatives sorprenents. A l’hora de 
la veritat, poden esdevenir un volcà amb 
explosions que  sorprenen. Perquè l’ésser 
humà és un pou de sorpreses amb capaci-
tat d’explorar la lliçó de veritat que ama-
ga un error. No és gens estrany doncs que 
en un moment determinat t’imagines que 
voles entre les estrelles sentint-he estre-
lla que com elles es va apagant. El camí de 
la vida té un final i conforme s’arriba a la 
meta es viu la lenta apagada. Cada persona 
se sent sola en la multitud i aquesta solitud 
és una invitació perquè el record de la teva 
vida sigui un record amic, imatge de l’art 
poètic creat amb encerts i errors, però art. 
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a segona onada de la COVID-19 torna 
a sacsejar el nostre país, i això posa 
de manifest els problemes crònics 
que pateix la nostra sanitat: la falta 

d’inversió i de previsió, agreujada per les cons-
tants retallades que pateix el sector sanitari i 
sociosanitari. I és que és notable la deficiència 
dels ràtios del personal mèdic i el d’infermeria, 
molt inferior a la mitjana europea.

A CCOO considerem que la planificació esta-
blerta per CAT SALUT així com la feta per les 
gerències dels centres sanitaris és inadequada, 
perquè, entre d’altres, no s’ha previst una taxa 
de reposició del personal sanitari. És a dir, no 
s’ha previst que cal contractar personal confor-
me es van jubilant professionals. Però si a això 
afegim que les futures generacions de sanitaris 
del país tampoc ho tindran fàcil l’equació encara 
es complica més. 

Mireu, per una banda tenim greus dificultats 
per accedir a les carreres universitàries relacio-

nades amb la sanitat. Notes de tall altes a la se-
lectivitat i el que és pitjor, uns preus prohibitius 
per a les matriculacions a les universitats, que a 
sobre han augmentat en època de retallades. Per 
altra banda, hem de recordar que la formació del 
personal mèdic s’estén durant un mínim de deu 
anys i el personal d’infermeria suposa 4 anys 
més d’especialització, és a dir, no és ràpid dis-
posar de nou personal sanitari. I per acabar-ho 
d’adobar les professions vinculades a la sanitat 
són poc atractives atesos els sous precaris, les 
jornades maratonianes i els contractes incerts. 
Conclusió primera, manca personal i serà difícil 
disposar-ne.

Altre problema detectat és que davant de la 
pandèmia de la COVID s’ha posat en evidència 
la falta de llits de crítics i semi crítics als nostres 
hospitals així com la manca de professionals 
preparats per atendre en aquestes unitats. I la 
solució que s’està aplicant no és altra que crear 
Unitats de Cures Intensives (UCIs) sense recur-
sos i amb manca de professionals. Podríem dir 
que es fa el mateix que l’Ayuso però en petit. Des 
de CCOO fa anys que denunciem la manca de llits 
i és en el moment actual quan es fa més visible 
aquesta minva de recursos, tant per a pacients 
COVID com els no COVID. La resta de patologies 
també existeixen i arriben agreujades als hospi-
tals. Conclusió segona, els hospitals estan infra-
dotats i la dotació que es fa és insuficient.

I per últim l’atenció primària també es troba 
en situació de saturació per la manca de profes-
sionals i pel  gran volum de proves PCR. S’està 
intentant suplir amb les visites telemàtiques 
amb la conseqüent pèrdua de qualitat a l’aten-
ció tenint en compte que hi ha malalts crònics 
que no han vist el seu metge des del mes de març.

En general la nostra percepció és que vivim 
una situació de caos. I no és només la percepció 
de CCOO. Les i els professionals no veiem un final 
davant tanta incertesa i afloren el desànim gene-
ral, l’esgotament i la por, patint llargues jornades 
laborals, pèrdues dels seus drets, com el canvi 
d’ horari sobrevingut, la denegació de vacances, 
dels dies de lliure disposició  i de les reduccions 
de jornada per cura de menors. Tot es resumeix 
en la seva consideració de personal essencial, 
que ha de treballar en primera línia davant el 
coronavirus sense dret a conciliar amb la seva 
vida privada.

A CCOO tenim una doble sort, al ser un sin-
dicat de classe, representem a tothom, metges, 
infermeres, auxiliars, personal administratiu... 
però també representem els interessos de tots/
es les treballadores del sector que sigui, pel que 
representem als usuaris de la sanitat. Això ens 
dona capacitat d’anàlisi fiable de la realitat i de 
lluita compartida entre col·lectius i persones, 
entre professionals i usuaris. 

Pel que continuarem lluitant pels drets dels 
professionals de la sanitat i per la qualitat de la 
mateixa. El nostre país es mereix una sanitat pú-
blica de qualitat, una gestió seriosa i els recursos 
necessaris. Des d’aquí deixar palès el que ja sa-
beu: el nostre compromís per la sanitat pública 
de qualitat.

La feblesa de la sanitat 
pública fa feble la nostra salut

L

Esperit 
parpellejant

Ja s’han escombrat les fulles seques  
que van ser pentinades de tardor, 
ara la fredor busca l’abric del candor 
que surt del cor de les bombetes, 
les que parpellejants celebren 
penjades per avingudes i carrerons 
l’arribada de la festa de la felicitat, 
la del naixement del sagrat nadó, 
i proven de desterrar la blancor  
dels escampats flocs de neu 
pinzellant-los per tot arreu 
amb la seva paleta de vius colors… 

Desitjaria amb fresca argila modelar  
aquest esperit per així  gaudir 
la sensació tot l’any, de l’acollidor 
sentiment i poder a través d’ell 
romandre càndid sense despertar, 
essent passió de les campanes al 
doblar, 
rialles de la canalla, essent la flama  
d’ilusió que sempre m’ha inspirat 
Nadal

Poema i il·lustració: José Manuel 

Aguila. Dedicat a Mertixell López

ROSALIA
SOLÀ

Infermera de l'Hospital 

General de Granollers i secretària 

General del Sindicat Intercomarcal 

de CCOO de Sanitat al Vallès 

Oriental, Maresme i Osona
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La Concòrdia, al segon llocDiego Ocampo, al Campus de Nadal del CB Mollet
El CD La Concòrdia ha acabat al segon lloc 

de la primera volta de la Segona Divisió 

estatal. L'equip llagostenc va imposar-se 

dissabte contra l'Atlético Mercadal, per un 

contundent 10 a 0. 

El Club Bàsquet Mollet organitzarà del 28 al 30 de desembre un Campus 

de Tècnica individual amb l'exentrenador de l'ACB, Diego Ocampo. El tècnic, que va dirigir el Saragossa d'ACB �ins al novembre, realitzarà el 
campus de Nadal amb Litus Flores, entrenador de la base del Barça i de 

les seleccions inferiors de la selecció espanyola. 

MOLLET. Jordi Arguisuelas, del 

Triatló Sant Gervasi, va preparar 

a consciència el repte solidari de 

100 km per Gallecs, ininterrom-

puts. Tan sols la pluja va desviar 

l'atenció i el recorregut que havia 

planificat. De totes maneres, el 

molletà va completar els 100 km 

solidaris, d'una tacada, des de les 

7 del matí fins a les 5 de la tarda, 

en gairebé unes deu hores. A més, 

el repte va servir per recaptar el 

miler d'euros per l'Associació Pe-

tits Grans Herois, formada per pa-

res i mares d’infants prematurs de 

l'Hospital General de Catalunya. 

Arguisuelas havia previst un 

recorregut circular, entre asfalt i 

terra per Gallecs, que se'n va anar 

en orris amb l'aparició de la pluja 

de divendres, que dissabte deixa-

va impracticable la terra enfanga-

da. Aleshores, el circuit va passar 

a ser la recta d'asfalt, amb un en-

llaç per l'avinguda Rivoli per con-

nectar amb l'avituallament de les 

pistes d'atletisme. "El circuit que 

havia previst, que era un 80% 

de terra, estava impracticable. 

Vam decidir fer el circuit de la 

mateixa distància, però tan sols 

per la carretera de Gallecs. El 

terreny era més dur, i a més, 

era una recta que feia que pas-

sés pel mateix lloc dues vegades 

per volta", explica el molletà, que 

admet que això va afegir dificultat 

al repte, tot i que el va comple-

REPTE  L'ATLETA DEL TRIATLÓ SANT GERVASI RECAPTA 1.000 EUROS PER ALS PETITS GRANS HEROIS

tar en deu hores, tal com estava 

previst: "Va ser una muntanya 

russa de sensacions. A l'inici es-

tava tot molt controlat i sense 

fatiga, però van haver-hi mo-

ments que potser et sents molt 

bé, i d'altres, de baixada però el 

suport que vaig rebre durant la 

cursa em va ajudar moltíssim". 

El molletà va completar els 100 

km, però en certs moments va 

comptar amb alguns dels seus pu-

pils al Triatló Sant Gervasi, que el 

van acompanyar durant alguns 

trams dels 100 km solidaris. "El 

moment més complicat va ser 

el final perquè saps que queden 

pocs quilòmetres per completar 

el repte, però el cos et diu que hi 

ha un límit. Em va ajudar saber 

que a les pistes d'atletisme hi 

havia molta gent esperant a l'ar-

ribada", recorda Arguisuelas. 

Set maratons seguides
Jordi Arguisuelas ara es fixa una se-

gona part del repte i és completar 

set maratons seguides, que equi-

valen a 296 km. "Tinc la idea de 

completar set maratons segui-

des i vincular-ho a Mollet i a una 

causa solidària", va avançar Ar-

guisuelas, que encara ha de donar 

forma al projecte.  jl.rodríguez b. 

Jordi Arguisuelas completa els
100 km solidaris en 10 hores

arxiu

PER GALLECS  Arguisuelas, al tram final de l repte

MOLLET. La 22a Cursa Popular de 

Sant Vicenç, 11è Memorial Jordi 

Solé Tura serà virtual i solidària, 

entre el 25 i 31 de gener, tal com 

va avançar el diari Som. L’Ajun-

tament de Mollet del Vallès i el 

Club Atlètic Mollet han adaptat 

aquesta edició de la cursa de Sant 

Vicenç a les circumstàncies per 

la Covid-19, "fent compatible 

el compliment de totes les me-

sures de seguretat establertes 

i la pràctica esportiva en un 

dels esdeveniments esportius 

històrics més rellevants de la 

ciutat", indica en una nota l'Ajun-

tament de Mollet. 

La cursa de 10 km serà de cir-

cuit lliure, és a dir, que no hi ha 

cap recorregut marcat. Totes les 

persones que s’inscriguin a la 

cursa hauran de recórrer aquesta 

distància, a l’espai que considerin, 

entre el 25 al 31 de gener de 2021. 

El preu de les inscripcions és de 5 

euros, i tots els diners recaptats 

aniran íntegrament als Bancs 

d’Aliments de Mollet del Vallès. 

Les inscripcions es podran fer 

mitjançant la plataforma VRace 

fins a les 23.59 h del 31 de gener 

de 2021. "Cada participant po-

drà fer-la des d'on millor cregui 

que la pot fer, sigui a Mollet o 

en una altra població, respec-

tant les limitacions que hi hagi 

del 25 al 31 de gener", explica 

un dels responsables de la cursa 

molletana, Rogelio Vega, que va-

lora positivament que l'edició del 

2021 es tiri endavant amb un ves-

sant solidari. 

Tots els inscrits obtindran un 

obsequi que podran anar a reco-

llir a partir de l’1 de febrer a la bo-

tiga Decathlon de Mollet. 

ca mollet

La cursa de Sant Vicenç, 
del 25 al 31 de gener

CURSA POPULAR  SERÀ EN UN FORMAT VIRTUAL DE 10 KM

jl.r.b.

EN CURSA  Un dels moments de l'edició del 2020, que no es veurà el 2021
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gerard camp

MOLLET. Javi Esteban i Emili Jofre 

han guanyat l'Open de Nadal de 

parella escocesa, a Bola 9, després 

d'imposar-se a la final contra Isra-

el Rider i Juan Crespo, per 7 a 4. El 

campionat va estar organitzat per 

L'Endroit i va comptar amb un to-

tal de catorze parelles. 

El tercer lloc del torneig va ser 

BILLAR EL CAMPIONAT VA COMPTAR AMB CATORZE PARELLES I VA TENIR LLOC A L'ENDROIT

Javi Esteban i Emili Jofre, 
campions de l'Open de Nadal

FINALISTES Les dues parelles finalistes del Torneig de Nadal a L'Endroit

per a la parella Dani González i 

Cristian Moyano, que van perdre 

la semifinal per 3 a 6; mentre que 

en quart lloc van quedar Juan Na-

varro i l’Emilio Castillo, que havien 

perdut el passi a la final per 0 a 6 

contra els campions. "Cal desta-

car l’altíssim nivell dels finalis-

tes, amb billaristes de categoria 

Màster (Javi), Primera (Emili, 

Israel) i Segona A (Juan Carlos). 

A més, Javi té un tercer lloc al 

nostre Open Catalunya i Juan 

Carlos, va quedar 5è al darrer 

Open Català", explica l'organit-

zador Gerard Camp, que remarca 

la feina dels locals Juan Antonio, 

Emilio Castillo, Dani i Cristian.  

PARETS. Vicenç Serra, qui va ser 

president del CB Parets, ha mort 

als 56 anys. El paretà va estar 

vinculat tota la seva vida a l'enti-

tat, des de l'edat d'infantil fins a 

l'etapa sènior. Serra va destacar 

en la dècada dels anys vuitanta i 

noranta. Aleshores, el paretà va 

compaginar la seva funció de ju-

gador amb la presidència del club, 

durant 15 anys, fins que es va pro-

duir la fusió amb el CB Asoveen. 

Un cop es va retirar de la pràctica 

activa va continuar vinculat a l'en-

titat a través dels veterans.  

BÀSQUET

Mor Vicenç Serra, 
expresident del 
Bàsquet Parets

BAIX VALLÈS. El president de la Fe-

deració Catalana de Futbol, Joan 

Soteras, i el de la Federació Cata-

lana de Basquetbol, Ferran Aril, 

s’han reunit amb el vicepresident 

del Govern de Catalunya, Pere 

Aragonès, i el secretari general del 

Departament de Salut, Marc Ra-

mentol, per manifestar el seu des-

acord amb les noves limitacions 

del Procicat, atenent a la realitat i 

necessitats dels respectius clubs i 

afiliats. Les dues federacions, que 

agrupen un total de 1.720 clubs i 

prop de 255.000 esportistes, han 

proposat de forma conjunta la re-

presa de les competicions espor-

tives federades d’àmbit català el 

pròxim mes de gener, en les con-

dicions que estableix el Pla d’Ac-

ció pel Desconfinament Esportiu 

a Catalunya. A més, demanen el 

tancament dels recintes esportius 

a les 23 h per permetre els entre-

naments, i que es consideri una 

causa justificada de desplaçament 

per entrenar i la celebració de 

partits amistosos entre equips de 

la mateixa comarca.  

BÀSQUET i FUTBOL

Les federacions de 
futbol i bàsquet 
demanen competir

VICENÇ SERRA

cB pareTS
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circuit

BAIX VALLÈS. La junta d’accionistes 

de Circuits de Catalunya ha auto-

ritzat la signatura de la renovació 

del contracte amb Formula One 

World Championship Limited per 

a la celebració del Gran Premi de 

l'F1 l’any 2021 al Circuit de Bar-

celona-Catalunya, a Montmeló. 

El conseller d’Empresa i Conei-

xement i president de Circuits de 

Catalunya, Ramon Tremosa, ha 

destacat que aquest acord “és el 

primer pas per garantir la con-

MOTOR | F1  L'ACORD HAURÀ DE SER RATIFICAT PEL GOVERN CATALÀ ABANS DE LA SIGNATURA DEL NOU CONTRACTE PER UN ANY

Llum verda a la renovació per 
a la Fórmula 1 al Circuit el 2021

EN PISTA Aquest any es va disputar el Gran Premi de la Fòrmula 1 sense públic per la Covid-19 

tinuïtat del model d’èxit que és 

el Circuit de Barcelona-Catalu-

nya”. Aquest acord haurà de ser 

ratificat pel Govern abans de la 

signatura del contracte.  

La decisió permetrà que la Fór-

mula 1 arribi a Catalunya per a la 

31a edició consecutiva. “La cele-

bració del GP de l'F1 ens permet 

posicionar la marca Catalunya 

al món”, ha destacat Tremosa. El 

conseller ha insistit que, tot i que 

la Covid-19 ha impedit que aquest 

any l’esdeveniment se celebrés 

amb normalitat, “l'F1 és un ele-

ment dinamitzador per a l’eco-

nomia de la zona i del país”, i ha 

mostrat la seva confiança que l’ar-

ribada de les vacunes i la genera-

lització de mètodes de prevenció 

com els testos ràpids permetin 

que “l’edició de 2021 recuperi la 

normalitat”.  

El conseller ha recordat la im-

portància del Circuit de Barce-

lona-Catalunya com un actiu es-

Enduro 

Yago Domínguez 
tanca el curs amb 
un cinquè lloc al 
Circuit de Xest

MONTORNÈS. Yago Domínguez 

va tancar la temporada amb un 

cinquè lloc en l'última prova del 

Campionat d'Espanya infantil 

d'enduro, de la categoria de 125 

cc, que va tenir lloc a mitjan del 

mes de desembre al Circuit de 

Xest. El pilot montornesenc ha-

via assolit el setè millor temps i 

en cursa va poder avançar fins a 

dues posicions. Amb la cursa de 

Xest, Yago Domínguez tanca la 

temporada oficial amb la dispuota 

del Campionat d'Espanya infantil 

perquè finalment no es farà cap 

prova del circuit català. Enguany, 

amb l'afectació de la Covid-19, el 

montornesenc ha aconseguit fer 

cinc podis de les set curses dispu-

tades. La pròxima temporada, Do-

mínguez afrontarà la seva segona 

temporada amb una motocicleta 

de 125 cc.  Sergi Mingote es posa en 
marxa amb l'expedició

ALPINISME EL PARETÀ INICIA EL CAMÍ PER ARRIBAR FINS AL K2

PARETS. Sergi Mingote ha iniciat el 

camí per afrontar el repte d'inten-

tar ascendir el cim del K2 (8.611 

metres) durant l'hivern. El paretà 

va marxar dissabte i dimarts ja 

estava a Skardu, al Pakistán. L'al-

pinista preveu que aquest cap de 

setmana pugui iniciar el trekking, 

de set o vuit dies, per enfilar cap 

als peus del K2.  L'alpinista paretà 

colidera l'expedició Seven Sum-

mit, que consta de 25 alpinistes 

–de 13 nacionalitats diferents– i 

25 xerpes, que intentaran pujar 

al cim de la segona muntanya més 

alta del món.  

tratègic per al país. A més de la 

projecció exterior i de l’impacte 

en l’economia local que genera, 

Tremosa ha recordat que la ins-

tal·lació “incrementa l’oferta 

de lleure esportiu, completa 

l’estructura de la indústria del 

motor del país i també ens per-

met estar a primera línia de la 

indústria de l’entreteniment”. 

Finalment, ha volgut reconèixer 

també la tasca de tots els profes-

sionals que han fet possible aquest 

acord, i ha posat l’èmfasi en el fet 

que enguany el Circuit “ha estat 

capaç de mantenir els princi-

pals esdeveniments mundials 

que s’hi celebren”.   

sergi mingote

D'EXPEDICIÓ  Sergi Mingote dinant amb alguns dels companys a Skardu

31 anys

El pròxim 10 de setembre del 2021 el 

Circuit de Barcelona-Catalunya com-

plirà 30 anys i ho farà amb un dels 

grans esdeveniments que sempre 

s'han disputat en el traçat vallesà, el 

Gran Premi de la Fòrmula 1. El 2021 su-

posarà l'edició 31 de la cursa més im-

portant de les quatre rodes sobre l'as-

falt vallesà. El Campionat del Món de la 

Fòrmula 1 està previst disputar del 7 al 

9 de maig, que serà la segona prova del 

calendari 2021. El Circuit aconsegueix 

mantenir les principals curses un any 

més, juntament amb l'F1, la MotoGP, 

Superbike i World RX. 

UN ANY MÉS D'F1 
AL TRAÇAT VALLESÀ

Ral·li  UN TOTAL DE 85 PARTICIPANTS A LA PRIMERA EDICIÓ

L'atmosfera ral·li per tancar el curs 2020

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha tingut l'honor d'albergar una         
disciplina del món del motor molt poc habitual en les seves instal·lacions, 
la competició de ral·lis. El RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya 
s'ha encarregat de retornar aquesta oportunitat, amb la celebració de la 
seva primera edició, la qual ha clausurat el curs esportiu del traçat
mundialista sense públic. Amb un total de 85 participants, els més 
avantatjats han estat Miguel Díaz i Diego Sanjuán amb el seu Skoda Fabia 
Rally2 Evo, representant al Biela Club Manresa, anotant un millor registre 
de 23'35"7, sent el tercer tram el més ràpid de tots. 

circuit

y.d.

YAGO DOMÍNGUEZ

MOLLET. La pista d'atletisme mu-

nicipal La Pedra Salvadora, de 

Mollet, va acollir una jornada 

tècnica juvenil organitzada per la 

federació espanyola d'atletisme. 

La sessió va tenir lloc diumenge 

amb un total de setze atletes, en-

tre aquests Marçal Herráiz, del CA 

Mollet, i Júlia De la Piedra, del Bar-

ça, però que s'entrena a la pista 

molletana. La jornada va tenir una 

primera part teòrica, i tot seguit, 

es va fer un entrenament especí-

fic sobre la transició tècnica de la 

gambada en les diferents condi-

cions de la cursa. La formació va 

tenir com objectiu la millora de 

l'entrenament i el rendiment en 

competició dels corredors.  

Jornada tècnica de 
mig fons a Mollet

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

Per reservar cites: 93 871 75 19 o al web: www.triasdebes.es

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP
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CULTURA
Marta Troyano i Desirée Aguililla, premiades
Dues ballarines de l'escola de dansa i teatre de Mollet La Tramolla han estat premiades en la �inal internacional del concurs CND. Es 
tracta de Marta Troyano –primer premi– i Desirée Aguililla –tercer premi–, que s'hi van classi�icar després de rebre el primer premi per unanimitat del jurat del concurs ANAPRODE.

El martorellesenc Carlos Ulloa 

estrena 'Sin tiesto no funciona'
SANT FOST / MARTORELLES. Dilluns 

tindrà lloc la representació de Sin 

tiesto no funciona, a càrrec de La Pájara –companyia formada pel 
veí de Martorelles i membre del Segle XX Carlos Ulloa, i per la reus-enca Berta Graells–.

L'Auditori de l'Ateneu de Sant Fost acollirà a partir de les 20 h l'es-trena del que va ser el treball de fi-nal de carrera d'Ulloa a l'Institut del Teatre. Es tracta d'una "petita peça 

de moviment en la qual posem 

sobre escena imatges físiques, 

dos cossos que estan a escena i hi 

treballen, es mouen i conviuen 

amb els objectes i els materials", 

diu l'actor i creador, qui destaca 

que "no és una peça de teatre 

convencional de les que s'han fet 

sempre a Sant Fost", sinó més avi-
at una "performance".

La novetat d'aquest espectacle creat inicialment com la tasca fi-nal de la carrera del Carlos Ulloa 
–aleshores amb una altra actriu 

com a companya, l'Agnès– és la incorporació de l'actriu Berta Gra-
ells, qui explica que el procés de 

preparació "ha estat complicat, 

perquè volíem canviar moltes 

coses i vam començar a treba-

llar per fer-ho, però després 

ens vam adonar que l'essència 

i el que ell ja havia creat era el 

que realment volíem explicar". 
També destaca que "el Carlos ha-

via fet unes classes on aprenia 

aquesta tècnica i aquesta ma-

nera d'expressar des del cos i jo 

no les havia rebut. Llavors hem 

hagut de partir des de zero per 

poder-me posar al mateix lloc 

on està ell".
L'absència serà protagonista
Malgrat que volen "que cada es-

pectador rebi el que cregui, 

el que vegi i el que li mogui en 

aquell moment", l'obra té un missatge clar per als artistes. "Les 

imatges poden donar moltes 

idees i moltes emocions di-

ferents, però per a nosaltres 

TEATRE  CONJUNTAMENT AMB L'ACTRIU BERTA GRAELLS, TOTS DOS PRESENTARAN DILLUNS A LES 20 H A L'ATENEU DE SANT FOST UNA PEÇA DE MOVIMENT

'SIN TIESTO NO FUNCIONA'  Berta Graells i Carlos Ulloa estrenen dissabte

la pájara

Teatre al Jardinet del CasalA la programació nadalenca que el Casal Cultural organitza al Jardinet li manquen 
encara dos actes, els dies 27 de desembre i 3 de gener a les 12.30 h. En ambdós casos, La Tramolla portarà contes teatralitzats.

tracta sobre l'absència", explica Ulloa. De fet, el nom de la perfor-
mance ja és un joc de paraules que deixa entreveure l'absència i tam-bé un context de jardineria. Els es-
pectadors, per tant, gaudiran d'un 

escenari convertit en jardí amb testos, plantes, gespa i flors.
També presenciaran un tipus d'actuació que volen reivindi-car tots dos actors. Berta Graells, 

d'una banda, assegura que portar 

aquesta peça a Sant Fost és una 

oportunitat "per obrir la porta 

al teatre físic, gestual i visual 

que no només als pobles sinó a 

tot Catalunya en general s'està 

deixant de banda. A Europa hi 

ha molta més potència i és molt 

més reconegut, i aquí l'estem 

oblidant".El martorellesenc, d'altra banda, 
apunta que "hi ha moltes maneres 

de fer teatre i el moviment és una 

d'elles". I clou: "Per la meva part, 

sent jove, sent d'aquí i havent 

nascut al Segle XX, penso que és 

una oportunitat perquè la gent 

pugui veure un espectacle pro-

per; no és tot tan lluny, al costat 

de casa podem tenir artistes que 

s'hi dediquin".   sergio carrillo

'TERRORÍFICA COMÈDIA', JA ESTRENADA
■ L'estrena de l'obra estava prevista per al passat 31 d'octubre, emmarcada 
en la 41a edició de la Mostra de Teatre de Sant Fost organitzada pel Segle XX. 
Tanmateix, les restriccions imposades dos dies abans no van permetre que es fes 
l'obra. Gairebé dos mesos després arriba a Sant Fost i amb l'objectiu de moure-la 
arreu del territori. El Carlos Ulloa i la Berta Graells, a més, també formen part de 
la companyia Projecte Longànime, que el 26 de novembre van estrenar a l'Orfeó 
Reusenc la seva primera obra de teatre, Terrorífica comèdia. "És un espectacle 
completament diferent a Sin tiesto no funciona, és una comèdia amb màscares 
i ombres projectades de paper, és molt visual, però treballem des del 
divertimento i les gamberrades", explica Graells. Ulloa, a més, avança que el dia 
15 d'abril portaran l'obra al Teatre Almeria de Barcelona.

Amb tot, ressalten que s'estan creant la seva pròpia feina. "A vegades em diuen 
'quina sort, tens feina!'. Tinc feina perquè me l'estic creant conjuntament amb 
el Carlos. Hem de tirar endavant d'alguna manera i ens busquem nosaltres la 
feina, perquè ningú ens vindrà a buscar", diu Graells. Ulloa hi afegeix que amb la 
creació d'aquestes dues companyies estan fent "una inversió de futur".

NADAL  CADA CLASSE HA CANTAT UNA ESTROFA I POSTERIORMENT S'HAN AJUNTAT TOTS ELS VÍDEOS

PARETS. Els alumnes de P-5 de les escoles de Parets s'han unit per can-
tar la tradicional nadala Fum, fum, 

fum, però fent servir la virtualitat per adaptar-se al context de pan-dèmia i no ajuntar-se tots plegats. Cada centre educatiu ha gravat un vídeo amb diferents estrofes de la 
cançó i posteriorment els vídeos s'han editat per fer-ne un d'únic.

La proposta, sorgida del Servei d'Educació i que compta amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i del Gabinet de Comuni-
cació de l'Ajuntament, serveix per 

acomiadar el primer trimestre del curs d'una manera especial i con-

aj. parets

ESCOLA ACESCO   Els alumnes de P-5, cantant amb el barret del Pare Noel

Els alumnes de P-5 

de Parets fan un 

vídeo cantant el 

'Fum, fum fum'

junta, i alhora per desitjar bones festes de Nadal als paretans i a les paretanes. En la iniciativa hi han participat tots els centres educa-tius del municipi –ACESCO, LLuís 
Piquer, Nostra Senyora de Mont-serrat, Pau Vila, Pompeu Fabra i Vila Parietes– i el vídeo es pot gau-dir al perfil de YouTube del consis-tori paretà.  

HI HA APORTAT ELS DINERS PREVISTOS PER AL DINAR DE NADAL

Arkema dona 3.500 € a 
'Cap nen sense joguines'
MOLLET. L'empresa molletana Arkema ha decidit donar 3.500 
euros –corresponents al dinar de Nadal que no han pogut celebrar 
amb motiu de la pandèmia– a la 

campanya Cap nen sense joguines, de Creu Roja.En aquest sentit, l’alcalde, Josep 
Monràs, ha lliurat recentment les joguines adquirides –noves, no bèl-
liques i no sexistes– a representats de Creu Roja. En l'acte de lliura-
ment, el batlle va agrair a l'entitat 

"la seva tasca tots els dies de 

l'any i especialment amb cam-

panyes tan boniques i necessà-

ries com aquestes, en aquestes 

dates i en un any tan complicat. 

L'Ajuntament sempre col·labo-

ra amb donació de joguines i 

també amb aportació econòmi-

ca si la recollida joguines de la 

campanya no cobreix la necessi-

tat. Agraeixo als molletans i a les 

molletanes que han participat, 

també d’aquesta campanya tan 

solidària i tan necessària aquest 

any perquè cap nen es quedarà 

sense joguines, tampoc aquest 

any". Tampoc va faltar l'agraï-ment a Arkema.Cal destacar, d'altra banda, que si bé des de fa 12 anys Ràdio Mollet ha organitzat una marató radiofò-
nica de recollida de joguines per a 

la campanya, la situació generada per la Covid-19 no ho ha permès enguany. 
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Galiot porta 'L'arbre dels desitjos' 

a les escoles de Sant Fost
SANT FOST. Arran de la pandèmia, 

l’Ajuntament ha volgut donar su-

port i col·laborar amb els centres 

en la difícil tasca de fer que el dia 

a dia dels infants s’apropi, de mica 

en mica, a la realitat que coneixien 

abans de la pandèmia i afrontin el 

futur amb il·lusió i esperança, per 

incert que sigui. Per això, i donada 

la dificultat actual de les escoles per 

realitzar moltes de les activitats 

complementàries habituals amb 

seguretat, el consistori ha decidit 

organitzar una activitat diferent per 

a cadascun dels trimestres d’aquest 

curs dirigida als nens i nenes.

La proposta per a aquest primer 

trimestre va ser la representació de 

l’obra L’arbre dels desitjos durant la 

setmana del 14 al 18 de desembre. 

Se’n van fer 33 representacions 

per donar resposta a tots els grups 

bombolla de les dues escoles de 

Sant Fost i també de l’escola bres-

sol. L’obra va anar a càrrec de Galiot 

Teatre, una companyia santfosten-

ca que va crear el muntatge i els ti-

telles expressament per a l’ocasió.

Després del teatre, tots els in-

fants fins a 2n de Primària van fer 

cagar el tió i els estudiants de 3r a 

6è de Primària van rebre un petit 

obsequi de part de l’Ajuntament. 

A més, totes les classes van penjar 

els seus desitjos per al nou any a 

l’arbre dels desitjos. 

TEATRE  L'AJUNTAMENT ORGANITZARÀ UNA ACTIVITAT TRIMESTRAL PER ALS ALUMNES DEL JOAQUIM ABRIL, DEL ROURE I DE L'ESCOLA BRESSOL EL PETIT ROURE

JORDI MONSERDÀ  L'alma màter de Galiot Teatre a l'escenari

aj. sant fost

El Centre d'arts Santa Mònica 

exposa 'Fer. L'humor amable'

MOLLET. El Centre d'Arts Santa 

Mònica de Barcelona acull des de 

dimecres l’exposició Fer. L’humor 

amable, dedicada al dibuixant 

Josep Antoni Fernández Fer. Es 

tracta d’una versió més reduïda 

de l’exposició que es va inaugurar 

al Museu Municipal Joan Abelló el 

passat mes de gener. L'exposició 

està comissariada pel també di-

buixant Kap (Jaume Capdevila). 

L’exposició es podrà visitar a l’Arts 

Santa Mònica fins al pròxim 14 de 

febrer de 2021. Paral·lelament, 

també es pot trobar una exposició 

més extensa sobre Fer al Museu 

Palau Mercader de Cornellà (de l’1 

de novembre al 14 de febrer).

El ninotaire molletà Josep Anto-

ni Fernández i Fernández, Fer, va 

morir el passat 14 de setembre a 

l'edat de 71 anys. Fer, nascut a la 

població lleonesa de Mansilla de 

las Mulas i veí de Mollet des dels 

4 anys, va publicar els seus ninots 

des del 1987 en diverses publica-

cions com les revistes satíriques El 

Papus o El Jueves, de les quals en va 

ser director, d'El Punt Avui i durant 

anys també va col·laborar amb una 

vinyeta setmanal al diari Contra-

punt, actual diari Som, un dibuix en 

què emprava el campanar de l’es-

glésia de Sant Vicenç com a refe-

rent molletà, i on, a més de comen-

tar amb humor els esdeveniments 

nacionals i internacionals, també 

va tenir l'oportunitat de ficar cu-

llerada en l'actualitat molletana.  

ART  ES PODRÀ GAUDIR DE L'EXPOSICIÓ A LA SALA BARCELONINA FINS AL PRÒXIM 14 DE FEBRER

INAUGURACIÓ   El dia de la presentació al museu barceloní

aj. mollet

Trio Jakob, premiat al 

Concurs Internacional

de Música de Les Corts

MOLLET. El Trio Jakob –del qual és 

violoncel·lista la molletana Car-

la Peña– va guanyar diumenge el 

primer premi del Concurs Interna-

cional de Música de Les Corts. Ho 

va fer interpretant el Trio núm. 2 

de F. Mendelssohn en aquesta 16a 

edició del certamen musical, en la 

qual també van guanyar el premi 

especial Primer Palau.

El concurs va tenir lloc durant 

tota la setmana passada, amb tres 

fases diferents –fase eliminatòria, 

semifinal i final–. La final va tenir 

lloc diumenge, sent una de les po-

ques actuacions en directe que la 

formació de música de cambra ha 

pogut fer des que va esclatar la Co-

vid. "Ara mateix la situació de la 

cultura arreu del món està bas-

tant complicada i no hi ha gaires 

oportunitats per poder presen-

tar la nostra feina. Per tant, quan 

hi ha un premi així, per a nosal-

tres ens suposa un gran reco-

neixement a la nostra feina que 

portem molt de temps fent. Però 

també és una oportunitat de po-

der tocar per a un públic, que 

ara mateix s'aprecia el doble", 

explica Carla Peña, qui també afe-

geix que, malgrat que la pandèmia 

ha portat sectors molt diferents a 

virtualitzar-se, les sensacions del 

directe són incomparables: "No hi 

ha la mateixa adrenalina. Acaba 

el concert i normalment notes el 

públic al teu voltant i l'energia 

que et dona. I en un concert on-

line, acabes de tocar i estàs sola 

allà, et quedes en silenci i és una 

mica estrany no rebre els aplau-

diments, no poder parlar amb el 

públic, que és una cosa que ens 

agrada molt".

El trio, que està format per Ma-

nuel De Almeida-Ferrer al violí i 

per Imanol Casan González al pia-

no, a més de la molletana al violon-

cel, també ha guanyat dos concur-

sos musicals més aquesta tardor: 

La Follia Nuova –premi italià fet en 

línia– i l'Amics Cambra Romànica 

–d'Andorra–.    sergio carrillo

MÚSICA  LA MOLLETANA CARLA PEÑA N'ÉS LA VIOLONCEL·LISTA

TRIO JAKOB  Manuel De Almeida-Ferrer, Imanol Casan i Carla Peña

aj. barcelona

dissabte 26

diumenge 27

divendres 25

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

Encetarem Nadal amb 

temperatures hivernals, 

amb un matí molt ennu-

volat, fins i tot amb alguna 

precipitació. Més claria-

nes a la tarda.

Matinada gèlida, amb 

valors sota zero gairebé a 

tot el territori. La tempe-

ratura diürna  no pujarà  

respecte ahir, malgrat que 

el sol lluirà  tot el dia.

Una altra matinada  sere-

na i molt freda, encara 

que el cel s’anirà tapant 

progressivament ja des de 

primera hora. La tempera-

tura es mantindrà fresca.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 17 17ºC 7ºC 15ºC 5,6 11 km/h NE

DIVENDRES, 18 14ºC 13ºC 14ºC 121,6 18 km/h NW

DISSABTE, 19 16ºC 11ºC 13ºC - 15 km/h SW

DIUMENGE, 20 16ºC 10ºC 13ºC - 11 km/h W

DILLUNS, 21 16ºC 6ºC 12ºC - 21 km/h W

DIMARTS, 22 18ºC 5ºC 14ºC - 15 km/h SSW

DIMECRES, 23 - 9ºC - - -

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