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UN ANY DE PANDÈMIA

BAIX VALLÈS. El 10 de març, el De-
partament de Salut de la Genera-
litat donava a conèixer el primer 
cas de Covid-19 al Baix Vallès, un 
home de 77 anys usuari del Casal 
Cultural de Mollet. Aquell va ser el 
primer dels milers de casos que 
els municipis baixvallesans han 
acumulat d'aleshores ençà i que, 
en alguns moments, han tingut els 
serveis sanitaris, tant els hospi-
talaris com la primària, en situa-
cions de tensió extrema. En total, 
fins a mitjans de desembre, Salut 
registrava 6.881 casos acumulats 
al Baix Vallès, gairebé la meitat 
dels quals concentrats a Mollet, 
un dels territoris que ha registrat 
taxes d'incidència per sobre de la 
mitjana catalana.

Serveis sanitaris saturats
L'elevat número de casos al terri-
tori ha estat una de les causes per 
la qual, en alguns moments de pic 
de contagis, el centre molletà ha 
viscut moments de gran comple-
xitat, tot i la reorganització tant 
d'espais com de personal previs-
tos al pla de contingència. I és que, 
ja a mitjans de març, i davant la 
previsió d'increment de contagis, 
la Fundació Sanitària de Mollet 
prenia una sèrie de mesures per 
poder atendre els malalts per co-
ronavirus. Es van preveure dife-
rents espais que van suposar du-
plicar el 100% de la capacitat dels 
llits ordinaris d'un mes de març o 
abril normal, es va ocupar la ma-
ternitat –que actualment torna a 
estar derivada a Granollers– i es 
va reconvertir l'hospital de dia 
mèdic en un hospital ordinari, 
amb llits en comptes de sillons, 
amb gasos i atenció mèdica de 
primer nivell. També es van ocu-

La Covid, un nou company de viatge

LA INCIDÈNCIA DEL VIRUS AL BAIX VALLÈS

MOLLET
Casos positius: 

3.032
Taxa* 581

PARETS
Casos positius: 794

Taxa* 430

MONTORNÈS
Casos positius: 812

Taxa* 495

MONTMELÓ
Casos positius: 365

Taxa* 407

SANT FOST
Casos positius: 444

Taxa* 494

LA LLAGOSTA
Casos positius: 754

Taxa* 544

*Taxa estandarditzada de 

positius per 10.000 habitants

El mapa mostra el nombre de casos acumulats per 

municipi des del març fins a mitjans de desembre

FONT: Departament de Salut i Hospital de Mollet. Dades 

des de l'1 de març fins al 17 de desembre

Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha comptabilitzat gairebé 7.000 casos positius de coronavirus al Baix Vallès

6.881 333

71.379

344

895

458

16.670

7,36%

44,2 53,6% 46,4%

casos 
confirmats 
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(159 a residències)

PCR fetes

ingressats a l'UCI

altes acumulades a 
l'Hospital de Mollet

casos confirmats 
a residències

Perfil dels 
casos positus

Test d'antigen 
(TA) fets

% de PCR/TA 
positives

mitjana 
d'edat

 dones homes

MARTORELLES
Casos positius: 150

Taxa* 309

SANTA MARIA DE 
MARTORELLES

Casos positius: 44
Taxa* 616

par espais d'ambulatoris i consul-
tes així com el 100% de la tercera 
planta del sociosanitari. 

En total, Salut ha registrat al 
Baix Vallès 344 ingressos a l'UCI 
i l'Hospital de Mollet ha compta-
bilitzat gairebé 900 altes d'hos-

pitalització per Covid. La cara: el 
pla de contingència ha permès 
atendre les diverses onades de 
contagis; la creu: les suspensions 
de cirurgies, proves ambulatòries 
i visites per poder fer front al vi-
rus han provocat un augment de 
les llistes d'espera tant a l'Hospi-
tal com als CAP, una situació que 
trigarà en normalitzar-se.

Preocupació a les residències
Les residències de gent gran han 
estat un dels focus de contagis 
més preocupants durant la pan-

dèmia, per l'alta vulnerabilitat 
dels avis i àvies davant el virus. Al 
Baix Vallès, el coronavirus ha dei-
xat una dada preocupant. Gairebé 
la meitat de les 333 defuncions 
comptabilitzades per Salut al Baix 
Vallès des de l'1 de març fins al 
17 de desembre s'han registrat a 
residències, en concret 159 casos.

De fet, algunes de les residèn-
cies del territori han estat al punt 
de mira de la Fiscalia pel notable 
nombre de morts. És el cas de les 
residències públiques Santa Rosa 
de Mollet i Pedra Serrada de Pa-

rets i la privada Les Masies de 
Mollet, que, entre les tres, van su-
perar els 40 morts al principi de la 
pandèmia. Amb tot, la Fiscalia ha 
arxivat les diligències en tots tres 
casos.

Preocupació a les residències
Durant aquests mesos, els am-
bulatoris han suportat el pes de 
la detecció de la malaltia, amb la 
realització de les proves diagnòs-
tiques com les proves PCR i, més 
recentment, els test d'antigen. Al 
Baix Vallès, fins al 17 de desem-

Del total de defuncions 

registrades al territori, 

gairebé la meitat han estat

 a residències de gent gran 
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UN SANT JORDI DIFERENT Personal sanitari durant la celebració del 23 d'abril a l'Hospital de Mollet

CRIBRATGES L'Espai Sant Jordi va acollir les proves massives durant una setmana a Mollet el novembre

AGRAÏMENTS  La ciutadania va estar al costat dels professionals sanitaris

VICTÒRIA  Gràcia, una resident centenària de Sant Rosa que va superar la Covid 

'TOT ANIRÀ BÉ'  L'Hospital va rebre nombrosos dibuixos de suport als sanitaris

bre, s'han dut a terme unes 88.000 

proves: 71.379 PCR i 16.670 test 

d'antigen. De les proves realitza-

des, un 7,36% han estat positives.

    Després de l'estiu, Salut va or-

ganitzar alguns cribratges massius 

al Baix Vallès per intentar reduir la 

propagació del virus. En concret a 

Mollet i la Llagosta. A Mollet, de les 

6.926 proves fetes, es van compta-

bilitzar 98 positius per Covid-19 

(1,4% del total), i a la Llagosta, les 

proves d'antigen realitzades van 

ser 3.671, de les quals 7 van donar 

positiu (0,19%).  
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El Giancarlo Ormeño és met-

ge del servei d'Urgències de 

la Fundació Sanitària Mollet 

(FSM) des del 2011, quan va 

acabar la residència a l'Hospi-

tal de Mollet i la Mònica Ama-

do, és infermera i actualment 

fa d'adjunta a la direcció de 

l'EAP de la Llagosta, on s'en-

carrega que els professionals 

treballin amb seguretat i amb 

eines suficients per assegu-

rar la continuïtat assistencial. 

Dues experiències de la tasca 

sanitària durant la Covid.

La lluita diària 
de dos sanitaris 
durant la Covid

BAIX VALLÈS. Després de 9 mesos convivint 

amb el coronavirus, sanitaris com la Mòni-

ca Amado, infermera i adjunta a la direcció 

de l’EAP La Llagosta fan balanç d'aquest any 

atípic al territori: "Ha estat una prova de 

foc, per una banda  hem viscut moments 

de preocupació i d’incertesa al desco-

negut, però alhora ha sigut motivador 

saber que la nostra sanitat no té límits, 

amb capacitat adaptativa total de tots els 

professionals. Ens hem adonat que units 

som més forts i podem lluitar davant 

qualsevol  obstacle, i que tenim un po-

der de superació admirable", diu Amado, 

qui considera que durant aquest temps ha 

après "dels meus companys que són va-

lents, amb ganes de treballar i d’acabar 

amb aquesta pandèmia".

Per al Dr. Giancarlo Ormeño, metge del 

servei d’Urgències de la Fundació Sanitària 

Mollet, aquest any no només ha estat un 

any molt intens a nivell assistencial: "Tam-

bé ho ha sigut 

a nivell emoci-

onal i crec que 

això afegeix un 

valor impor-

tant a la nostra 

feina". Segons 

el Dr. Ormeño, 

el més dur de 

tots aquests mesos, a més de la càrrega 

assistencial pròpia de la situació de pandè-

mia ha estat "aquesta sensació algunes 

vegades de no poder fer més pels nos-

tres malalts i pels seus familiars amb 

les restriccions pròpies i necessàries, 

no només a nivell assistencial si nó tam-

bé a nivell humà, de suport emocional i 

acompanyament en un context molt dur 

per a tothom". 

Per a Amado els pitjors moments van ser 

durant els primers mesos: "Tenir la meva 

família lluny i no poder viure el dia a dia 

amb ells". Però també "el fet de no saber 

fins quan durarà tot plegat, assumir que 

hi ha un abans i un després de la pan-

dèmia. La por al que és desconegut, com 

i quan acabarà i com ens quedarem. 

Quants morts més hi haurà... Les famí-

lies més afectades i les seqüeles dels 

pacients."  

Els reptes dels centres sanitaris
Tots aquests moments complicats amb 

l'arribada de la Covid han comportat que 

els centres sanitaris s'hagin hagut d'adap-

tar per poder atendre el gran volum de pa-

cients contagiats per aquesta malaltia: "Ha 

estat necessari fer canvis estructurals i 

funcionals per adaptar-nos al nou esce-

nari.  Parlem 

d’una nova 

realitat i 

nous escena-

ris que tam-

bé han tin-

gut impacte 

tant positiu 

com negatiu 

a l'àmbit sanitari.  Hem redissenyat cir-

cuits, sectoritzat espais, creat protocols 

d’atenció, tot això amb l’objectiu de di-

namitzar l'atenció i el flux d’urgències, 

però sobretot identificar oportunament 

els pacients que necessitin un tracta-

ment precoç i un abordatge més ampli", 

explica el metge del servei d'Urgències de 

la Fundació Sanitària Mollet.

Mentre que per als professionals que tre-

ballen a l'EAP de la Llagosta, com la Mònica, 

qui s'encarrega de la coordinació i suport 

als professionals del centre, "ha estat un 

procés d’aprenentatge continu i dinà-

mic. Cada setmana t’havies d’actualitzar 

amb les noves instruccions, i aquestes 

traslladar-les als companys. Hi ha hagut 

dies més fàcils i dies més di-

fícils. Però realment el poder 

d’adaptació i transformació 

laboral ha estat un repte".

Tanmateix, tot i considerar 

que ningú estava preparat per 

aquesta situació, per Amado, en 

aquests casos el més important 

és "saber reaccionar i poder 

donar resposta amb els re-

cursos que teníem en aquells moments. 

Ningú estava preparat per un esdeveni-

ment d’aquesta magnitud. Hem hagut de 

renovar-nos, adaptant-nos cada dia sense 

baixar la guàrdia. Crec que s’ha fet el que 

calia, encara que sempre hi ha marge de 

millora".

Amb tot, l'adjunta a la direcció de l'EAP 

de la Llagosta reconeix: "Hem passat ner-

vis, hem hagut d’optimitzar recursos, 

però en general l’afectació anímica per 

manca de recursos ha estat lleu, només 

es pensava en actuar i aturar la malal-

tia".

Ambdós professionals reconeixen que 

han patit per la seva salut, la dels seus com-

panys i la de la seva família. En especial el 

Dr. Ormeño qui es va contagiar durant la 

primera onada de la pandèmia: "Primer 

vaig caure jo i després el meu pare. Afor-

tunadament, tots dos estem aquí avui. 

Jo vaig fer-ho al març, en el moment de 

major incertesa, els tractaments eren 

nous i el pronòstic de cadascú descone-

gut. Vaig patir primer per mi, per com 

ho passava durant els deu dies que em 

va durar la febre, el malestar i l’ofec i 

per tots els símptomes que vaig tenir 

posteriorment i que encara tinc. Passats 

aquests nou mesos, avui agraeixo poder 

estar aquí, amb la meva vida i salut en 

recuperació, amb la meva família i els 

meus companys.  Donar-me compte que 

els meus companys són també la meva 

família ha estat una de les coses més va-

luoses que he après aquest difícil 2020".  

Un desig pel 2021
Després de tot plegat, per començar el nou 

any que arriba el desig de tots dos és te-

nir salut: "Que entre tots puguem sortir 

endavant. Que aprofitem els ensenya-

ments que ens ha deixat el 2020 de cara 

al futur i la  nova normalitat que ens es-

pera, però sobretot que tots sapiguem 

valorar el més valuós que tenim: la nos-

tra vida, la salut, les nostres famílies i 

els nostres amics", conclou el metge del 

servei d’Urgències de la FSM.  

La pandèmia des de primera línia

Des que el coronavirus va arribar al Baix Vallès, els

professionals de la salut han treballat dia i nit per donar

resposta als pacients que han patit el desconegut

virus de la Covid al territori. Una malaltia que els va portar,

sense esperar-ho, a la primera línia de foc en la batalla

encara avui vigent arreu del planeta, contra el virus. 

fsm

GIANCARLO ORMEÑO  Metge del servei d'Urgències de la FSM

salut

MÒNICA AMADO  Adjunta a la direcció de l'EAP de la LLagosta

"Ningú estava preparat per uns fets

d'aquesta magnitud. Hem hagut de 

renovar-nos adaptant-nos cada dia 

sense baixar la guàrdia. S'ha fet el que calia,

encara que sempre hi ha marge de millora"

"El mes dur de tots aquests mesos ha estat

aquesta sensació algunes vegades de no  

poder fer més pels nostres malalts i pels 

seus familiars . No només a nivell 

assistencial, sinó també a nivell humà"
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BAIX VALLÈS. Una de les imatges 
més culpidores durant les pri-
meres setmanes de confinament 
va ser la buidor i el silenci dels 
carrers. L'anunci de tancament 
de les escoles per part del Depar-
tament d'Educació el 12 de març 
va ser el preludi del confinament, 
que havia de durar 15 dies i que 
va allargar-se gairebé dos mesos.  
Dissabte 14 de març entrava en  
vigor el Real Decreto 463/2020 
que declarava l’estat d’alarma a 

Espanya per gestionar la crisi sa-
nitària provocada per la Covid-19. 

Davant la situació, els ajunta-
ments baixvallesans posaven en  
marxa  comitès per fer seguiment 
de l'evolució  del  coronavirus als  
diversos municipis i aplicar les  me-
sures en  funció de les directrius de 
les administracions  competents. El 
tancament d'equipaments munici-
pals, la suspensió d'activitats, com 
els mercats ambulants, i la clausura 
de parcs i espais públics van ser les 

primeres mesures preses. Els con-
sistoris també van posar en mar-
xa accions de desinfecció de la via 
pública i espais més concurreguts, 
com, en el cas de Mollet, l'entorn de 
l'Hospital i les residències per evi-
tar contagis.

Control policial
En paral·lel, els cossos locals de 
policia assumien el control del 
compliment del confinament per 
part de la ciutadania, el tanca-

ment total al principi i les dife-
rents restriccions posteriors com 
el toc de queda o el confinament 
perimetral. També han estat res-
ponsables del compliment de me-
sures com la limitació de troba-
des en grup o portar degudament 
la mascareta. A tall d'exemple, 
només en els dos primers me-
sos després del decret de l'estat 
d'alarma, la Policia Municipal de 
Mollet va interposar gairebé 700 
sancions i va realitzar més de 

4.500 controls a persones, comer-
ços i vehicles.  

D'altra banda, en els mesos del 
confinament més dur, els fets delic-
tius es reduïen. De fet, segons xifres 
del Mossos d'Esquadra, la xifra de 
delictes més comuns com els ro-
batoris amb força i els furts es van 
reduir en gairebé un 20% a l'Àrea 
Bàsica Policial (ABP) de Mollet du-
rant els mesos de gener a agost, 
respecte al mateix període de l'any 
passat.  fotos: v.león / arxiu

El confi nament buida els carrers

SILENCI La plaça Prat de la Riba, punt neuràlgic de la vida molletana, durant les primeres setmanes de confinament PRECINTATS  El tancament dels parcs va ser una de les primeres mesures

MOSSOS  Els cossos de seguretat controlant el compliment de les restriccions

SENSE TRÀNSIT  Els vehicles circulant, els mínims NETEJA Tasques de desinfecció a carrers i mobiliari urbà A LA COMPRA  Cues per les limitacions en els aforaments de les botigues
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cf mollet ue

2.000 EUROS  El donatiu del CF Mollet UE a Creu Roja i a Cáritas

Paquets d'ajudes dels ajuntaments 
per frenar la crisi social i econòmica 
La solidaritat ciutadana, una de les primeres a activar-se durant el confinament

BAIX VALLÈS. A  imatge  del  popu-
lar  Pla  Marshall  que  va  ajudar  
a  la  reconstrucció  dels  països  
europeus devastats per la Segona 
Guerra  Mundial,  moltes  adminis-
tracions   van   presentar a partir 
del mes de maig, un cop acabat el 
confinament,   els  seus  paquets  
de  mesures  per  ajudar  famílies  
i  empreses  a  superar   la   crisi   
provocada   per   la   pandèmia  de  
la  Covid-19.  L'Ajuntament  de  Mo-
llet  ho feia amb  el  Pla  de  protec-
ció  social, reactivació econòmica i 
impuls  de  l'ocupació,  un  docu-
ment  amb una  trentena  d'accions  
d'ajuts  directes  i  indirectes a co-
merços i famílies,  que  suposava   
un   impacte   per   a   les   arques  
municipals  d'1,5  milions  d'euros.  

A Parets, el ple aprovava per 
unanimitat a finals de juny, l'espai 
Parlem-ne, per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19, amb 
l'objectiu de reunir-se per separat 
amb els diferents sectors del mu-
nicipi, detectar les seves deman-
des i crear ajuts particulars.

A Montornès, durant el ple del 
mes d'octubre s'aprovava una par-
tida de mig milió d'euros per im-
pulsar programes prioritaris, que 
se sumaven als 342.000 euros del 
pressupost prorrogat en vigor que 
ja s'hi havien dedicat. Mentre que 
el consistori santfostenc dedicava 
més de 500.000 euros del pressu-
post a ajudar les famílies més vul-
nerables, a Martorelles es creaven 
dues bosses de subvencions per tal 
d'ajudar a les famílies i als comer-
ços locals a fer front a la crisi del 
coronavirus, entre els quals, ajuts 
directes per poder pagar el lloguer 
dels locals comercials.

Solidaritat ciutadana
Però la resposta dels governs lo-
cals no ha estat l'única a tenir en 
compte durant aquesta pandèmia. 
Els baixvallessans i les baixva-
llesanes van ser dels primers a 
unir-se i tirar endavant propostes 
solidàries. És el cas de Les Maries 
del Confinament, tal com signaven 
els seus paquets, les quals sorgien 

les maries del confinament

AMB MISSATGE  Les Maries del Confinament cosien mascaretes a Sant Fost

aj. montornès

#CUIDEMNOSMONTORNÈS  Una de les darreres entregues a les escoles

després de veure per Facebook 
la crida d'una treballadora d'una 
residència de Sant Fost demanant 
mascaretes. Algunes d'aquestes 
iniciatives, fins i tot, segueixen vi-
gents actualment. És el cas de la 
xarxa Cuidem-nos de Montornès, 
creada durant la pandèmia per co-
brir les necessitats sorgides arran 
de l'emergència sanitària.

Enguany també ha estat un any 
de molta feina per les entitats del 

tercer sector com la Creu Roja o 
Cáritas, les quals han multiplicat 
la xifra d'usuaris i d'atencions 
durant els darrers mesos a conse-
qüència de la crisi i que gràcies a 
l'augment de persones voluntàries 
i de donatius, han pogut donar res-
posta a les demandes de primera 
necessitat de les famílies més vul-
nerables al territori. Una demanda 
que preveuen segueixi creixent  en  
els pròxims mesos.  

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado 

jicarnero@cgcabogados.net

El Tribunal 
Suprem declara 
que els riders són 
falsos autònoms

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

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

Amb aquesta sentència, el Tribunal 
Suprem sembla resoldre la qüestió 
entorn dels riders, seguint el criteri 
mantingut per altres Jutjats i Tri-
bunals en instàncies inferiors.
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Negocis tancats, restriccions i ERTO, 
mesures per conviure amb el virus
El sector de la restauració i l'hostaleria, un dels més tocats per la pandèmia al territori

BAIX VALLÈS. Després del confina-

ment que va afectar tots els sec-

tors, amb excepció dels essenci-

als, el Govern posava en marxa a 

principis de maig la fase zero de 

la desescalada que permetia que 

els locals i les botigues de serveis 

professionals de fins a 400 metres 

quadrats poguessin obrir les se-

ves portes, després de gairebé dos 

mesos aturats a conseqüència de 

la crisi sanitària del coronavirus. 

Una reobertura, però, supeditada 

a estrictes mesures de seguretat, 

amb cita prèvia i atenent un únic 

client per treballador. 

El retorn dels restauradors a 

l'activitat, tot i poder fer comandes 

per emportar, en canvi, no seria 

fins a finals de maig. Això sí, amb 

distància de 2 metres entre taules i 

aforaments limitats al 50% només 

en la zona de terrasses. Una ober-

tura que els permetia recuperar 

dels Expedients de Regulació Tem-

poral d'Ocupació (ERTO) part de 

les seves plantilles. Però arribada 

la tardor, la segona onada tornava 

a afectar de ple aquest sector, amb 

nous tancaments, i deixant a molts 

establiments a la corda fluixa. 

Un altre dels sectors més afectats 

per les restriccions va ser el dels 

mercats ambulants. Al Baix Vallès, 

un dels que més tard retornava a 

l'activitat era el de Mollet. El des-

acord dels marxants amb l'Ajun-

tament, primer per només deixar 

tornar les parades d'alimentació i 

després per la nova ubicació dels 

paradistes no alimentaris a la Riera 

seca, feia sortir al carrer més de 200 

persones, que reclamaven tornar a 

treballar amb urgència.  

Menys empreses i més atur
Aquest any ha deixat la comarca 

amb indicadors propis d'etapes de 

depressió. El Vallès Oriental tanca-

va el tercer trimestre amb un 6,2% 

menys d'empreses que el 2019,  

sent les microempreses les que re-

gistraven un descens més acusat. 

Mentre que la xifra d'aturats al Baix 

Vallès arribava als 8.098 al novem-

bre, un 12,47% més que fa un any. 

Però, tot i la situació generalitza-

da de crisi, algunes empreses opta-

ven per reinventar-se i durant els 

primers mesos de la pandèmia van 

oferir la seva tecnologia i capacitat 

productiva per fer front a l’emer-

gència sanitària provocada per la 

Covid-19.  Altres, com el Mercat 

Municipal de Mollet, van fer un 

pas endavant cap a la digitalitza-

ció apostant per la venda online i 

repartint a domicili més de 1.600 

productes el primer mes.  

n Els Expedients de Regulació Tem-
poral d'Ocupació (ERTO) han marcat 
l'any de la pandèmia en gairebé tots els 
sectors econòmics. Tot i l'últim acord 
entre el Govern, la patronal i els sin-
dicats per allargar aquests expedients 
a finals de gener del 2021 - primer 
només estaven previstos fins al juny 
del 2020 -, a finals de novembre el Va-
llès Oriental registrava, segons dades 
de Pimec, 4.700 ERTO, els quals afec-
taven a més de 40.000 treballadors, un 
terç dels assalariats de la comarca. 

MÉS DE 40.000 
AFECTATS PER UN 
ERTO A LA COMARCA

jordi abayà

MANIFESTACIÓ Més de 200 paradistes del mercat del dimarts sortien al carrer contra el canvi d'ubicació de les parades

víctor león

AMB MASCARETA I CITA PRÈVIA  Els comerços obrien a principis de maig 

sergio carrillo

RESTAURANTS TANCATS 
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El 2020 ha estat l'any, també, de les festes ma-

jors alternatives. Algunes d'organitzades per 

ajuntaments i, la molletana, organitzada per 

les colles de Morats i Torrats. Els espectacles 

itinerants per gaudir des del balcó de casa o, 

en alguns casos, també des de la televisió, ha 

estat una de les activitats estrella de l'estiu fes-

tiu. També els cinemes, monòlegs, djs i fins i tot 

havaneres per veure des del cotxe han guanyat 

molt de pes en aquestes celebracions.

El Baix Vallès reformula 

les seves festes majors

#CulturaSegura, un clam unànime

30 DE SETEMBRE  La cultura molletana feia un crit de socors a les administracions sumant-se a 'Alerta Vermella'

Un dels sectors que més ha patit 

les restriccions de la Covid és el 

de la cultura. Dies abans de l'es-

tat d'alarma, ja es començaven a 

cancel·lar tota mena d'especta-

cles. Van ser més de tres mesos 

sense xous presencials i amb tot 

un sector econòmic aturat: ac-

tors, músics, ballarins i directors, 

però també tècnics de so i de llum 

n'han estat alguns dels afectats.

Els primers mesos van passar 

amb tota mena d'iniciatives vir-

tuals. Qui més qui menys va fer 

un concert a Instagram, Facebook 

o YouTube, o un truc de màgia o 

una petita escenificació de la seva 

obra. Els museus es van obrir a la 

xarxa i, entre d'altres, tothom va 

poder gaudir des del sofà de casa 

d'una visita en línia a l'Abelló.

Quan l'estiu s'apropava i amb ell 

una escletxa d'optimisme que do-

naven programacions presencials 

com la festa major alternativa de 

Montmeló, els automonòlegs de 

Parets o les activitats del Sant Joan 

montornesenc, el clam per reacti-

var definitivament la cultura ja era 

enorme. L'etiqueta #CulturaSegu-

víctor león
A la ballarina molletana Núria 

Guiu li va agafar l'estat d'alarma a 

Alemanya preparant una creació –

Futuralgia– que havia d'estrenar a 

Bremen i que es va haver d'ajornar 

dues vegades –una pel confina-

ment i l'altra, a l'octubre, perquè 

un membre de l'equip va donar po-

sitiu en Covid–. A mitjans de març 

va tornar cap a casa i es va passar 

a la virtualitat, tot i que admet que 

"és raríssim posar-te a coreo-

grafiar a través d'internet".

La Covid va portar "moltes 

cancel·lacions de bolos. Alguns 

d'ells s'han pogut posposar, 

però igualment és un bolo per-

dut, perquè ho passes al futur, 

però tu en el futur ja en tindri-

es un altre que no podràs fer". 

Malgrat tot, el fet de tenir "un peu 

aquí i un peu a fora" professional-

ment parlant l'ha beneficiat i expli-

ca que "les funcions que tenia a 

França sí que me les han pagat, 

si no el 100%, el 75%", encara 

que s'hagin hagut de cancel·lar o 

ajornar. Un context molt diferent 

del català. Guiu apunta que la crisi 

actual accentua la crisi que ja patia 

el sector i que, per tant, "tots els 

ajuts d'ara són un pedaç".

Per últim, acaba lamentant el 

tancament cultural: "El que ens 

fa enfadar moltíssim és que hi 

ha llocs que s'obren i llocs que 

no; qui té més diners o més 

representativitat pot obrir els 

seus espais i qui no, no. Per què 

els teatres han d'estar tancats, 

quan els teatres estan funcio-

nant? I agafes un avió i seus al 

costat d'un passatger espatlla 

per espatlla".

D'altra banda, el director de tea-

tre montmeloní Martí Torras tam-

bé en parla del seu confinament: 

"He tingut molta sort. He pogut 

treballar i tot el que tenia a la 

primavera se m'ha passat a la 

tardor. He pogut estrenar cinc 

espectacles". Malgrat l'ajorna-

ment de les funcions, expressa que 

ra va inundar les xarxes socials, 

seguida de milers de manifests i 

escrits que reclamaven la necessi-

tat ciutadana de tornar a viure la 

cultura en directe i, d'altra banda, 

i no menys important, la necessitat 

inajornable de donar solucions als 

professionals, que veien com pas-

saven els mesos sense ingressos.

Amb la tardor ja a sobre, a Mo-

llet es van ajuntar persones diver-

ses del món cultural de la ciutat 

–entitats i professionals– per or-

ganitzar concentracions i perfor-

mances amb el mateix objectiu: 

no deixar morir el sector.

Tres visions diferents
En Dani Moreno, veí de Sant Fost, 

és tècnic audiovisual i fa uns vuit 

anys que es dedica als espectacles 

en directe. Ho fa des de la seva 

pròpia empresa, DMAudiovisuales.

es. El confinament el va deixar 

sense feina. Des del març i fins al 

Fostfestiva't –festa major alter-

nativa de Sant Fost–, a finals de 

juliol, no va poder treballar i, amb 

aquest context, va creure impor-

tant reinventar-se. "Vaig inver-

tir l'últim que em quedava per 

fer un espai de croma al meu 

estudi", explica. Amb l'auge dels 

streamings, ha considerat que li 

pot treure molt suc a aquest espai, 

a banda d'altres creacions més 

ficcionades com podrien ser vide-

oclips, anuncis o curtmetratges. Si 

no pot fer la seva tasca en xous en 

directes, ara en té una alternati-

va audiovisual per fer a casa, que 

se suma a l'estudi de gravació de 

música que ja tenia i pel qual han 

passat bandes com Psychotropic 

Swamp o Cambodia.

Amb tot, el santfostenc lamen-

ta que "no hi ha hagut ajuts re-

als per a autònoms. Hem parat 

l'activitat completament, hem 

perdut almenys un 90% de la 

facturació d'aquest any i estem 

sota mínims".

DANI MORENO

"Hem perdut
almenys un 90% de la
facturació d'aquest any
i estem sota mínims"

Tècnic audiovisual. Santfostenc.

NÚRIA GUIU

"El que ens fa enfadar
és que qui té més
diners pot obrir els seus
espais (com els avions)"

Ballarina. Molletana.

MARTÍ TORRAS

"La cultura és
necessària. Sense
ella ens acabarem
convertint en robots"

Director de teatre. Montmeloní.

el confinament li ha donat un punt 

important de calma i reflexió als 

seus espectacles. "El confinament 

ha fet que els projectes madurin, 

i en donar-los una mica més de 

temps, també han sigut millors. 

Moltes vegades anem tan ràpids 

i amb tantes presses, que el sol 

fet d'haver d'aturar fa que repo-

sin, fa que es reinventin i es re-

estructurin i que acabin sortint 

unes coses que probablement 

no haguessis fet fa mig any".

Tanmateix, i tot i que reitera 

que "no em puc queixar" també 

insisteix que a la cultura s'han se-

guit els protocols de manera "es-

crupolosa". "Hi ha més perill, 

evidentment, en altres sectors 

que no pas en el teatre", hi diu. 

Torras clou reivindicant el paper 

fonamental del sector: "La cultu-

ra és necessària, sinó ens aca-

barem convertint en robots o 

en gent que només segueix unes 

normes que ens dicten; hi ha un 

esperit crític a la cultura que és 

necessari".   sergio carrillo

La virtualitat n'ha estat
protagonista, malgrat tot:
"És raríssim coreografiar

a través d'internet"
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El tan reclamat tercer carril de la C-17 en-
tre Parets i Granollers per descongestionar 
la via començava a materialitzar-se a la tar-
dor, quan s'iniciaven les obres en la calçada 
sentit Barcelona, entre l’enllaç amb la C-35 i 
la ronda sud de Granollers (C-352). El pro-
jecte abasta una longitud de 4 quilòmetres 
i comprèn els municipis de Granollers, Lliçà 
de Vall i Parets del Vallès. Aquest mes de de-
sembre, es feia un pas més en la remodela-
ció de la infraestructura amb la licitació del 
tercer carril en sentit nord, que tindrà un 
cost de 21 milions d'euros.

Les obres del tercer 
carril de la C-17 ja 
són una realitat

BAIX VALLÈS. El riu Besòs ha es-
tat un dels protagonistes de l'any 
2020. Després que el desembre 
de 2019, l'empresa de reciclatge 
Ditecsa de Montornès s'incen-
diés i provoqués un important 
abocament de contaminants al 
riu, la salut de la biodiversitat del 
Besòs era una de les preocupaci-
ons. Però no feia ni dos mesos de 
l'incendi, quan el pas del temporal 
de vent i pluja Glòria pel Baix Va-
llès deixava imatges d'unes aigües 
furioses als rius, desenes d'arbres 
caiguts i carreteres i accessos 
tallats, a  més de desperfectes a 
equipaments i mobiliari urbà. 
Les estacions meteorològiques 

El Glòria desferma el Besòs

LA FORÇA DE L'AIGUA Les fortes pluges feien que el cabal del riu Besòs arribés a registrar 506 metres cúbics per segon

La pandèmia del coronavirus, les dades epidemiològiques,

la pressió assistencial i els seus efectes econòmics han

eclipsat gran part de l'actualitat infomativa d'aquest any.

Amb tot des d'aquestes pàgines volem aplegar algunes de

les imatges i les notícies més destacades que han recollit 

les capçaleres del diari Som als municipis del Baix Vallès. 

del territori van registrar cops de 
vent de més de 80 km/h i fortes 
pluges que van provocar les cres-
cudes del Mogent i el Congost, uns 
rius que van alimentar el Besòs, 
que va multiplicar gairebé per 
170 el seu cabal habitual, amb re-
gistres de 506 m³ per segon, quan 
el cabal màxim habitual és de 3 m³ 
per segon.

El temporal, però, també va te-
nir un efecte colateral positiu i és 
que les pluges van ajudar a arros-
segar part dels contaminants de 
les aigües superficials que havien 
estat abocats després de l'incen-
di de Ditecsa. A l'estiu, i després 
del darrer mostreig del pla de 
xoc dut a terme pe l'ACA per anar 
avaluant l'estat del riu, els tèc-
nics asseguraven que la toxicitat 
i la contaminació al medi havien 
"pràcticament desaparegut".

Recuperació a llarg termini
Per tancar l'any, fa unes setmanes, 
el territori entorn del riu Besòs, 
amb el treball coordinat de diver-
ses administracions, presentava 
el Pla de conservació, restaura-
ció d’ecosistemes, biodiversitat i 
preservació de l’espai litoral i els 
recursos hídrics Viu el Besós, un 
ambiciós pla amb un pressupost 
de 227 milions d'euros que pretén 
ser el full de ruta per a la recupe-
ració i conservació del Besòs i la 
seva conca. Tot i el compromís de 
tirar-lo endavant amb fons propis, 
els impulsors demanaran fons eu-
ropeus per accelerar el seu desen-
volupament.  

MOBILITAT

El marge esquerre 
del Besòs reclama 
millors connexions 
amb Barcelona 

Al juny, l'Audiència Nacional 
obria un nou capítol al Baix Va-
llès de l'Operació Judes –que 
investiga l'activitat dels CDR– 
amb la citació de tres baixva-
llesans més, dos de Mollet i una 
de Montmeló. Després de decla-
rar, els investigats sortien en 
llibertat amb càrrecs. Aquestes 
citacions de l'Operació Judes se 
sumaven als casos d'Alexis Co-
dina i Germinal Tomàs, veïns de 
Sant Fost i Mollet, empresonats 
l'any passat en el marc d'aques-
ta investigació. Precisament, 
al gener l'Audiència Nacional 
decretava llibertat sota fiança 
de Germinal Tomas, després de 
gairebé quatre mesos a la presó.

TRIBUNALS

Nou capítol de 
l'Operació Judes 
al Baix Vallès

La Cambra de Comerç de Bar-
celona i l’Ajuntament de Parets 
signaven aquesta tardor un 
conveni per traslladar l'actual 
seu baixvallesana, que es troba 
a la masia de Can Lledó de Mo-
llet, a la zona Iveco de Parets. El 
motiu principal és la millora en 
l'accessibilitat, la comunicació i 
la ubicació, a tocar dels polígons 
de Mollet i Parets.

TEIXIT EMPRESARIAL

La Cambra portarà 
la seu baixvallesana 
de Mollet a Parets

Els municipis del marge esque-
rre del Besòs –entre ells Mon-
tornès, Martorelles, Santa Maria 
de Martorelles i Sant Fost– han 
decidit unir esforços per buscar solucions a la deficitària ofer-
ta de transport públic que pa-
teixen per connectar amb Bar-
celona. A l'estiu, els municipis 
consensuaven una moció per 
reclamar al Govern de la Gene-
ralitat la creació d’una línia de 
bus exprés que uneixi el marge 
esquerre del Besòs des de la 
Roca del Vallès a Barcelona a 
través de la carretera BV-5001. 
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Algunes absències 
destacades d'aquest 2020

President d'Honor del CF Mollet UE i 

membre honorífi c de la Federació Ca-
talana de Futbol, moria a l'octubre a 
l'edat de 97 anys. 

Fundador del cos de Protecció Civil a 
Sant Fost, moria el febrer als 93 anys. El 
2001, l'Ajuntament li va lliurar la meda-
lla al mèrit de Protecció Civil.

Germana de la Companyia de Maria i la 
martorellesenca amb més edat, moria el 
juny amb 109 anys, a Cardedeu, on s'ha-
via traslladat a viure en els darrers anys. 

Al setembre moria el ninotaire molletà 
amb 71 anys. Fer, degà de l'humor grà-
fi c català, va rebre la Creu de Sant Jordi 
per la seva trajectòria vital i artística.

Pare del polític paretà empresonat, 
Jordi Turull, en Mingo moria al setem-
bre als 80 anys després de patir una 
greu malaltia.

President de l'associació La Remença-
da i vinculat a entitats de Montornès 
com la colla de diables, moria aquest 
desembre als 73 anys.

El president honorífi c del Club Mun-
tanyenc de Mollet i distinció cívica Per 
Mollet moria al juny als 84 anys després 
de patir una llarga malaltia.

Propietària de la masia  paretana  Torre  
Cellers va ser reconeguda per la  seva  
implicació  en  l’àmbit  cultural de Pa-
rets. Nascuda el 1934 va morir a l'agost.

Alcalde de Montornès pel PSC entre els 
anys 1995 i 2003 i militant històric dels 
socialistes, moria el juliol als 77 anys 
víctima d'una llarga malaltia. 

Conegut com l'home del temps de Mo-
llet, Folch, impulsor de la Setmana de la 
Meteorologia al Casal i distinció cívica 
Per Mollet, moria el juny als 85 anys.

Moria el juny  als  87  anys. Molt  vincu-
lat al  teixit  esportiu de Parets, va ser 
membre del CF Parets i un dels funda-
dors del Club Ciclista Parets Tamarindo. 

Directora de l'Escola Municipal de Mú-
sica de Sant Fost, també va oferir en-
senyaments musicals a Martorelles. Va 
morir el mes de març.

Fundador de CDC a Mollet, exregidor 
de l'Ajuntament, creador del mètode 
Meca-Ràpid i distinció cívica Per Mo-
llet, moria als 85 anys.

Regidor  d'Ara  Parets  ERC i membre 
fundador de la PAH a Parets, moria el 
gener als 54 anys, després d'una llarga 
malaltia.

Membre molt actiu del Centro Cultural 
Andaluz de Montornès i de Mollet i mi-
litant històric del PSUC montornesenc, 
va morir a l'abril.

Durant aquest any també ens han deixat, entre altres, Juan López Cotorruelo, als 72 anys, 

exregidor de l'Ajuntament de Mollet a principis dels anys 90; Andrés García Tamayo, mític 

entrenador de l'equip de futbol de la UD Fliselina, als 77 anys; Ramón Navarro Pinar, gerent  

de l'empresa Miralles Cartonajes, als 57 anys, i Salvador Valderrama, voluntari de l’ADF la 

Conreria, de Santa Maria de Martorelles, als 52 anys.

SALVADOR 
MONFERRER

BONAVENTURA 
COSTA

JOSEPA 
TRUYOLS I RODÉS

JOSEP ANTONI 
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Una de les imatges de l'any ha estat la dels 

líders d'ERC de Mollet Oriol López i Albert 

Biescas a la banqueta dels acusats per unes 

presumptes injúries i calúmnies contra l'al-

calde, Josep Monràs. Malgrat els arguments 

de la Fiscalia i l'acusació particular de l'al-

calde, el jutge no va veure delicte en les 

declaracions de López i Biescas –sobre la 

venda del terreny a Decathlon i el centre de 

culte d'AlHuda– i els va absoldre. De fet, en 

la sentència, el jutge avalava la tasca de fis-

calització de l'oposició i defensava el qüesti-

onament de la feina del govern.

Els líders d'ERC són 

absolts pel delicte 

d'injúries a Monràs

MOLLET. La planificació urbanísti-

ca de Mollet ha estat un dels punts 

calents del debat polític durant 

aquest 2020. De fet, s'han aprovat 

fins a tres documents que marca-

ran el desenvolupament futur de 

la ciutat, uns projectes que no han 

comptat amb un ampli consens 

polític i que, per contra, en algun 

cas ha enfrontat el govern amb els 

grups majoritaris a l'oposició.

El juny, el ple aprovava l'Avanç 

del Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM), el document 

que recull quines seran les línies 

estratègiques i els criteris que 

marcaran la futura planificació ur-

banística de la ciutat. Tot i que el 

planejament arriba en un moment 

en què la ciutat té gairebé tot el 

seu sòl urbanitzable exhaurit, el 

document planteja fins a 4.300 

habitatges nous, un nou parc 

residencial que comportaria un 

creixement de la població d'uns 

10.000 habitants i situaria la po-

blació de Mollet en xifres supe-

riors als 60.000 habitants. El do-

cument va ser aprovat pel govern 

del PSC i Podem, amb els vots a fa-

vor de Cs i Junts, i amb l'abstenció 

dels principals grups de l'oposició, 

Ara Mollet i Mollet en Comú.

Recuperació a llarg termini
Precisament, una de les crítiques 

cap a l'Avanç del POUM per part 

d'Ara Mollet va ser el que consi-

deren un "creixement excessiu" 

de la ciutat, un argument que es 

repeteix, també per part del co-

muns, en el cas del Calderí. El 

govern però defensa les bondats 

del pla per la seva aportació en 

El debat sobre el desenvolupament 
urbanístic de Mollet marca el 2020 

ESPAI AGRÍCOLA Actualment, el Calderí és una zona amb camps de conreu encaixonada entre infraestructures

habitatge protegit i espais per a 

equipaments. I és que, aquest any, 

s'han fet totes les passes necessà-

ries perquè el desenvolupament 

del futur barri amb 1.400 habitat-

ges al sector agrícola del Calderí 

sigui una realitat, malgrat alguns 

moviments ciutadans  contraris a 

la construcció. 

I, per acabar el 2020, dues no-

tícies relacionades amb Can Prat: 

d'una banda, l'aprovació provisi-

onal del sector central del polígon 

de Can Prat, que preveu el desenvo-

lupament de 134.000 metres qua-

drats d'indústria i sector terciari; i 

l'anunci de l'enderroc de l'emble-

màtica Lefa pel seu estat ruïnós.  

MOBILITAT

Mollet és una de les 

primeres ciutats a 

limitar la velocitat 

als 30 km/h

A la tardor, el Parlament incloïa 

Mollet a la llista de municipis 

prevista a la proposició de llei 

per regular els preus dels  llo-

guers en aquells indrets on el 

mercat d'habitatge és tens. La 

mesura arriba després d'anys 

d'escalada del preu dels arren-

daments a la ciutat, que el 2019 

assolia una mitjana de 647,20   

euros. L'habitatge també ha es-

tat protagonista per altres qües-

tions. D'una banda, la ciutat 

té més d'un centenar de pisos 

buits propietats de bancs i fons 

voltors, i, de l'altra, hi ha mig 

miler de pisos ocupats. L'Ajun-

tament, a més, ha anunciat que 

la casa dels mestres del carrer 

Feliu Tura es destinarà en un 

futur a habitatge social.  

HABITATGE

Mollet, entre les 

ciutats on el preu de 

lloguer serà regulat

El sector comercial ha alertat 

sobre la situació del comerç lo-

cal després que un estudi situi 

Mollet com una de les ciutats 

catalanes amb més locals co-

mercials buits. El 14,7% dels 

locals situats als principals ei-

xos de la ciutat estan tancats. 

Davant aquesta situació, els co-

merciants demanaven al govern 

local –que el 2018 presentava el 

Pla estratègic de dinamització 

comercial i de serveis– actua-

cions més àgils i eficients per 

revitalitzar el sector. 

ECONOMIA

Alerta pel nombre 

de locals buits als 

eixos comercials

A �inals de gener, Mollet anun-
ciava que es convertia en ciutat 

30 km/h, una mesura que ha su-

posat la limitació de la velocitat 

a tot el nucli urbà per, entre al-

tres, reduir la contaminació en el 

marc de l'emergència climàtica. 

Aquesta és una de les novetats 

de la reforma de l'ordenança de 

circulació de Mollet –que s'apro-

vava al febrer però que no ha entrat en vigor �ins a aquesta 
tardor– i que ha prohibit el tràn-

sit de bicicletes i de vehicles de 

mobilitat personal (VMP) per les 

voreres i zones de vianants.

Aquest any s'han aprovat l'Avanç del POUM i el pla per construir el nou barri del Calderí
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Un pas endavant a la Vinya, per 
desencallar el projecte aturat

MARTORELLES El municipi acabava l'any 

amb el ple on es va aprovar el pressupost 

del 2021, amb una partida destinada a des-

encallar les obres de la Vinya, aturat des del 

setembre del 2019, després que el govern 

martorellesenc detectés discrepàncies en 

el projecte de l'obra. 

"Dotem una partida per desencallar 

la construcció de l'equipament, malgrat 

paral·lelament l'Ajuntament es reserva 

el dret d'emprendre les accions legals 

que corresponguin en bé de la defensa 

de l'interès públic", deia durant el ple, el 

regidor d'Hisenda de l'Ajuntament, Joan 

Marc Flores qui afegia: "Si tot va segons el 

previst, esperem tenir el 2021 l'obra de 

la Vinya més avançada".

L'Ajuntament també avançava, durant un 

ple celebrat el mes de novembre, la decisió 

de rescindir el contracte amb la construc-

tora que tenia adjudicada l'obra. Un tràmit 

que s'haurà d'aprovar per ple, segons indi-

cava en aquesta mateixa sessió l'alcalde de 

Martorelles, Marc Candela. 

ATURATS Els treballs fa més d'un any que estan aturats per discrepàncies amb el projecte

s.c.

L'Ateneu de Sant Fost passa a 
ser de titularitat municipal
SANT FOST. Pocs dies abans del confinament 

que afectaria tot el país, l’Ajuntament muni-

cipalitzava l’edifici de L’Ateneu. La proposta 

va quedar aprovada amb els vots a favor de 

l'equip de govern i l'abstenció del partit de 

l'oposició, Independents Units per Sant Fost 

(IUSF) en un ple extraordinari. 

Amb aquest acord, el consistori recupera-

va la concessió de L’Ateneu, que es va adju-

dicar a Arc Concesionaria de Obras y Servi-

cios l'any 2006 per un període de 30 anys. 

La concessió incloïa la redacció del projecte, 

la construcció de l’edifici i la seva explotació.

 

125.000 euros d'estalvi
Amb la municipalització de l’edifici, l’Ajun-

tament pretén millorar la qualitat dels ser-

veis que ofereix L’Ateneu, treure més profit 

als espais de l’edifici i replantejar les activi-

tats que acull. Un acord que segons l'alcalde, 

serà "avantatjós" per a l'Ajuntament, ja que 

deixarà de pagar el benefici industrial per a 

Arc, a més de l'IVA, el que suposarà un estal-

vi d'uns 125.000 € anuals.  

JAUME RIFÀ És el nom que durà l'Ateneu, en honor al santfostenc estudiós de la història del poble

arxiu
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Institut-escola per tancar els barracons

aj. parets

CARME HERRERO

aj. parets

ALEJANDRO VILLENA  

ESCOLA LLUÍS PIQUER  Està previst que el 2022 incorpori l'institut La Sínia, amb la construcció d'un nou edifici

La Sínia deu anys després de la 
seva posada en funcionament.

Ara per ara, però, encara resta 
pendent que la Generalitat aprovi el 
conveni per tal que es puguin arren-
car les actuacions perquè el centre 
sigui una realitat el 2022. A novem-
bre, des del Govern català apunta-
ven que s'estaven "acabant els trà-
mits administratius que permetin 
un acord de govern en què s’aprovi 
el conveni entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Pa-
rets". Tanmateix, no concretaven 
"si l’aprovació serà abans o des-

prés de les eleccions catalanes", 
que tindran lloc el 14 de febrer.

La regidora d'Educació reclama-
va que es fes l'aprovació "al més 
aviat possible. En tot cas, però, 
no tem que un hipotètic canvi de 
govern a Catalunya, pogués tirar 
enrere el projecte, "perquè ente-

nem que ja està en una via més 

administrativa, i que encara 

que hi hagués un canvi seguiria 

el seu curs". 

El 10 de març, l'empresonat paretà Jordi 
Turull va sortir per primer cop de la presó 
per anar a treballar, arran de l'aplicació de 
l'article 100.2, que li permetia deixar el cen-
tre dotze hores al dia de dilluns a divendres. 
Amb la ratificació del tercer grau a mitjans 
de juliol –que li permetia passar els caps de 
setmana a casa–, el 17 de juliol la plaça de la 
Vila de Parets es va omplir per oferir-la una 
càlida rebuda al seu veí. Turull, des del bal-
có de l'Ajuntament, va assegurar que "havia 

somiat molt aquest dia", però va recordar 
que ni de bon tros "això no és la llibertat".

Jordi Turull surt de 

presó per treballar i fa 

una visita al seu poble

PLENARI

Carme Herrero i 

Alejandro Villena, 

els nous regidors

El plenari paretà ha patit un pa-
rell de canvis de cares durant el 
2020. Un per part d'Ara Parets 
ERC, que conseqüentment va 
comportar  un traspàs de regi-
dories; i un altre en el PSC.

Pel que fa al partit del Govern, 
Enrique Villegas –aleshores 
regidor d’Hisenda, Recursos 
Humans, Promoció Econòmica 
i Empresa, Serveis Generals i 
Ocupació– va renunciar al càr-
rec el passat febrer per motius 
personals. Poques setmanes 
després, ja al març, el va suplir 
Carme Herrero, qui ostenta les 
carteres de Villegas.

D'altra banda, pel que fa al 
partit de l'oposició, l'edil socia-
lista Miquel Javier Pérez va re-
nunciar el juliol a la seva acta de 
regidor, també al·ludint motius 
personals. Es va fer oficial en un 
plenari en què propis i aliens 
van destacar la tasca que va rea-
litzar els mandats anteriors dins 
del govern, principalment en 
l'àrea d'Educació. El seu substi-
tut ha estat Alejandro Villena. 

PARETS. Acabar amb els barracons 
de l'institut La Sínia era un pro-
jecte del qual ja se'n parlava en el 
darrer mandat, que va ser comen-
tat i valorat durant la campanya 
electoral per uns i altres, i que va 
ser un dels primers compromisos 
del govern paretà al cap de poques 
setmanes d'entrar a l'Ajuntament 
el juny del 2019.

L'opció amb què treballaven era 
construir el centre educatiu als 
terrenys de Can Fradera. Malgrat 
tot, el gener d'enguany, la regidora 
d'Educació, Casandra Garcia, des-
cartava aquesta opció. El motiu 
principal, segons exposava ales-
hores, Garcia, era que, malgrat que 
creien que la cessió de Can Fradera 
seria "una gestió fàcil", els  pro-
pietaris  no s'hi van posar d'acord.

No havia passat ni un mes i el 
govern ja anunciava una possible 
alternativa: institut-escola. És a dir, 
ampliar les infraestructures del 
Lluís Piquer construint-hi un nou 
edifici entre l'escola i el pàrquing 
del Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez per incloure-hi la secun-
dària i tenir d'aquesta manera un 
centre educatiu públic amb forma-
ció que anés des de P-3 fins 4t d'ESO.

No només va ser una possible so-
lució, sinó que l'Ajuntament s'hi ha 
bolcat fins al punt que el projecte 
va passar per plenari el 28 de maig 
i va ser aprovat amb els vots de 
tots els partits a excepció del PSC. 
S'acordava que l'Ajuntament avan-
çaria dos milions d'euros per fer el 
nou edifici, amb el compromís que 
la Generalitat en tornaria 1,8 entre 
els anys 2025 i 2026. Els socialistes 
justificaven la seva abstenció asse-
gurant que tenen "seriosos dub-

tes de recuperar els diners".
L'objectiu és tenir l'institut-es-

cola en marxa el setembre de l'any 
2022 i poder tancar els mòduls de 

Les piscines de Parets han estat protagonistes enguany. L'actual i la de futur. 
Pel que fa a l'actual, la coberta, la piscina municipal Miguel Luque, l'Ajuntament 
la va clausurar del gener al febrer per una avaria en el sistema d'escalfament. 
Amb l'arribada del confinament, la van tancar i no la van reobrir fins a l'octubre. 
En aquests mesos s'ha reparat el vas principal i s'han renovat les instal·lacions 
amb una elevada inversió. I quant a la piscina de futur, la descoberta d'estiu, el 
passat 24 de setembre ja es va encarregar la redacció del projecte executiu per 
a la seva construcció, i s'ubicarà entre els dos pavellons.

Piscines, present i futur
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Regals d'allò més originals per a 
tots els membres de la família
Una de les coses que menys agrada a 
molta gent en aquesta època de Nadal 
és el moment de comprar els regals. 
Ja sigui per les cues, les aglomeraci-
ons, el poc temps del qual disposem, 
o perquè se'ns acaben les idees i ja 
no sabem què fer per a que l'obsequi 
sigui diferent i original. Per a solucio-
nar tots aquests problemes, hem estat 
buscant regals que podem comprar 
per internet, fàcilment des de casa, en 
un moment i que segur agradarà a tot-
hom que ho rebi, perquè són diferents 
i originals i el millor de tot, és que no 
ens gastarem molt.

Per a una entrada d'allò més origi-
nal, per exemple, pots fer-te amb un 
pelfut de la família totalment perso-
nalitzat. Dibuixos Funko, en els quals 
podràs a més afegir els noms i sor-
prendre les visites. Podràs seleccio-
nar entre més de 450 personatges de 
totes les edats (mascotes incloses), i 
incloure fins a 8 membres, per la qual 
cosa les combinacions són múltiples. 
Ho pots trobar en regalooriginal.com, 
per 26 euros.

Amb un nom clàssic i peculiar, la 
Real Fàbrica Espanyola és d'aques-
tes botigues que sorprenen. A part 
d'altres productes gurmets, hem des-
cobert alguns regals tradicionals per 
als més nostàlgics. Jocs com els de les 
bales, les tabes, o les nines retallables 
d'antany, seran els detalls ideals per 
als nostres avis, ja que els portarà 

molts records. Sorprèn, també, la cura 
amb què emboliquen cada producte, 
als quals pots afegir una targeta per-
sonalitzada escrita a mà amb una de-
dicatòria. Els preus, de 8 a 15 euros.

Regals entranyables
Per a anunciar el sexe d'un bebè a la 
teva parella o a qualsevol familiar, 
res millor que un original Pack Baby 
Shower. Consisteix a utilitzar pols Holi 
per a revelar si el futur membre de la 
família serà un nen o una nena. Per 
11,92 euros en polvoholi.com.

Un altre regal d'aquests entranya-
bles per als nostres familiars i que no 
podria faltar en la llista, són els llibres 
com els d'"Àvia, parla'm de tu". Llibres 

oberts on la persona pot escriure la 
història de la seva vida de manera 
lliure, o pautada a través d'unes pre-
guntes especialment seleccionades. 
Un regal que ens permetrà conèixer 
millor a aquest familiar, però alhora, 
un record que es quedarà en la família 
i podrem guardar com un record me-
ravellós. Disponibles també en català 
en calledelregalo.es, per 28,41 euros.

Ossets de gominola amb alcohol. Sí, 
tal com sona. Els típics ossets de llami-
nadura, però amb sabor de tequila-lli-
mona, rom-pinya, ginebra-fresa, vo-
dka-taronja o Wisky-cola. Cadascun té 
sabor d'un còctel. Cada pot de 70 grs 
equival aproximadament a una copa. 
En regalador.com, per 5,50 euros. amic 
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Una de les imatges més frapants d'enguany a Montor-
nès es donava per Tots Sants, quan 17 focs cremaven 
més d'una trentena de contenidors, en només dues 
nits, uns incendis que van alarmar la població i que van 
provocar uns danys que l'Ajuntament estimava en uns 
50.000 euros. La investigació apuntava que els incen-
dis havien estat "clarament  intencionats" i el govern 
local els vinculava  a  les actuacions que la Policia Lo-
cal estava duent a terme en els darrers mesos contra 
el tràfic de drogues al municipi. De fet, durant tot l'any 
el debat sobre la seguretat ha estat present al plenari 
municipal, on l'oposició reclamava mesures per atacar 
l'incivisme i els actes delictius. A finals d'any, el govern 
anunciava la creació d'una mesa per treballar la convi-
vència i la seguretat.

17 focs a contenidors 
en només dues nits

MONTORNÈS. El 2020 ha estat l'any 
en què s'ha iniciat una de les obres 
més esperades al municipi: la urba-
nització del barri de Can Xec. Des-
prés que l'actual govern reactivés 
el projecte, estancat feia dècades, i 
de diversos retards i complicacions 
en els processos administratius 
d'adjudicació de les obres, a mit-
jans de novembre, l'empresa UTE 
Hercal Diggers - AMSA iniciava els 
treballs, que es preveuen executar 
en uns 18 mesos i que tenen un im-
port d'adjudicació d'1.937.382,24 
€. El pla preveu alinear totes les 
finques, eixamplar alguns trams de 
carrer i refer murs de tanca. Es pa-
vimentarà i es dotaran els carrers 
de vorera i d'enllumenat públic. 
També s'executarà el clavegueram 
i se soterraran els serveis que actu-
alment van aeris.
La primera, que s'executa a hores 
d'ara i que es preveu estigui enlles-

Urbanització de Can Xec a la vista

EN OBRES El projecte per urbanitzar Can Xec va començar a executar-se fa només unes setmanes

CIUTADANIA

POLÍTICA

Jesús Álvaroés 
triat nou jutge de 
pau de Montornès

Luis Ramos, nou 
regidor de Més per 
Montornès, en procés
de disolució

Des d'aquest estiu, Jesús Álvaro 
i Marcos és el nou jutge de pau 
de Montornès, en substitució de 
Montserrat Bermúdez, qui por-
tava 13 anys al càrrec. Álvaro ha 
estat vinculat al món del volunta-
riat al municipi per la seva relació 
amb Càritas i el Banc d'Aliments.

Des de fa unes setmanes, Luis Ra-
mos és el nou regidor de Més per 
Montornès, després que la núme-
ro 2 de la formació, Irene Egea, 
renunciés al càrrec per motius 
personals. El canvi arribava gai-
rebé en paral·lel a l'anunci de les 
dues formacions que integraven 
Més per Montornès –ERC i Co-
munistes de Catalunya– que feien o�icial el trencament de l'acord 
polític del grup i que es pretén 
materialitzar amb dos grups mu-
nicipals diferenciats i la desapari-
ció de la marca.

La primera fase d'obres van començar a mitjans novembre i es preveu que acabin per Reis 

tida a mitjans de gener, consisteix en obrir el carrer de Pablo Neruda des de l'avinguda d'Icària i, en aquest tram, 
es farà el clavegueram. De forma simultània, es farà l’eixamplament del carrer de Vallromanes.

El projecte, que ha aconseguit l'acord majoritari de la seixantena de veïns del barri, comptarà amb una comis-
sió formada per tècnics, regidors i veïns de la zona que farà el seguiment dels treballs. 

Després de poc més d'un any 
d'obres, l'Ajuntament de Montor-
nès inaugurava a l'octubre el cen-
tre Juvenil Sputnik, a la cantonada 
d'avinguda Icària amb carrer del 
Molí. L'espai, de dues plantes amb 
uns 500 metres quadrats, un gas-
trobar i un espai exterior, pretén 
complementar i ampliar la tas-
ca que es desenvolupa des de fa 
anys al Centre Juvenil Satèl·lit, a 
Montornès Nord. El pressupost de 
l'equipament, que encara es troba 
a mig gas per la pandèmia, ha es-
tat de 797.998,99 €.

El centre juvenil 
Sputnik obre les 
seves portes

Enguany, la Diputació ha aprovat 
inicialment el projecte per cons-
truir un itinerari de vianants que 
connecti de manera segura Can 
Bosquerons de Dalt amb el nucli 
urbà de Montornès. El camí, de 
mig quilòmetre aproximadament, 
sortiria del pont de Montmeló i 
discorreria pel marge esquerre 
de la carretera BV-5001 en sen-
tit Montornès. Aquest projecte se 
suma a l'anunci de construcció 
d'una passera entre Montornès i 
Vilanova per sobre de la riera de  
Vallromanes.

Millors connexions a 
peu amb Montmeló 
i Vilanova del Vallès

La Generalitat anunciava aques-
ta tardor els ajuts definitius del 
PUOSC als municipis, entre els 
quals hi haurà més de 75.000 
euros per implantar projectes 
d'smart city a Montornès en 
l'àmbit de la mobilitat, com el 
desenvolupament d'una aplica-
ció mòbil per trobar lloc d'apar-
cament al municipi.

MOBILITAT

Ajuts del PUOSC 
per a l'smart city
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Permanència

EL BAIX VALLÈS, 
SENSE DESCENSOS 
PER LA SUSPENSIÓ

PARETS. Esperit de superació. 

Aquest és un dels valors esportius 

que l'alpinista Sergi Mingote ha 

portat al llarg del 2020. Ajornat el 

repte del 14x1000, però materia-

litzant altres inquietuds, com ara 

l'Olympic Route -en bicicleta en-

tre Barcelona i Grècia- o marxant, 

fa pocs dies, a intentar coronar 

el K2 amb l'expedició més potent 

mai vista, la Seven Summit.

La pandèmia de la Covid-19 

va provocar l'aturada del rep-

te 14x1000, que busca el paretà 

per entrar al llibre dels rècord 

Guiness pujant els 14 vuitmils, 

sense oxigen, en mil dies. Just al 

ALPINISME  EL PARETÀ POSA EN PAUSA EL REPTE DEL 14X1000 I SE CENTRA EN NOUS PROJECTES

març quan havia d'intentar coro-

nar l'Annapurna (8.091 metres) i 

el Makalu (8.463 metres), els seus 

vuitè i novè cim del projecte, va 

haver de suspendre l'expedició. 

El paretà, més enllà d'enfonsar-se, 

va crear una nova aventura per 

l'estiu, unint en bicicleta Barcelo-

na i el Mont Olimp, de Grècia, per 

promocionar la candidatura de Pi-

rineus-Barcelona pels Jocs Olím-

pics d'Hivern del 2030. A l'agost, 

Mingote va posar fi a la seva aven-

tura pujant al Mont Olimp (2.918 

metres), a Grècia, després de 48 

dies fent 7.068 quilòmetres en 

bicicleta i havent coronat 20 cims 

europeus. 

En la tardor, Mingote va in-

tentar reprendre el projecte del 

14x1000, però finalment ho va 

ajornar fins a la primavera del 

2021. Aleshores, va rebre una 

proposta que ha centrat els esfor-

ços de l'alpinista en aquest últim 

trimestre de l'any: coronar el K2 

(8.611 metres) durant l'hivern. 

Una fita mai aconseguida, tot i 

que s'ha intentat fins a sis vega-

des, sense èxit. L'alpinista paretà 

colidera una expedició amb una 

cinquantena de persones que in-

tentaran pujar a princpis del 2021 

el K2.  jl.rodríguez beltrán

Sergi Mingote es reinventa 
amb l'Olympic Route i el K2

BICICLETA  Sergi Mingote va unir Barcelona i Grècia, a més, de pujar cims

arxiu

Ascens del Sant Gervasi femení 

i el Parets B, en un curs atípic

PROMOCIÓ  ELS DOS CONJUNTS BAIXVALLESANS PUGEN AMB CAP DERROTA A LA SEVA CASELLA

MOLLET / PARETS. Al març van atu-

rar-se les competicions pel confi-

nament per la Covid-19 i la tempo-

rada, poc després, va donar-se per 

acabada. Dos equips baixvallesans 

van veure aleshores com les seves 

respectives temporades impeca-

bles, quedaven aturades del tot. 

L'Escola Sant Gervasi femení, a la 

Segona Catalana; i el filial masculí 

del CF Parets, a la Quarta Catalana. 

L'Escola Sant Gervasi femení va 

assolir l'ascens a falta de sis jorna-

des i amb un ple de victòries, amb 

el millor atac i la millor defensa de 

la categoria. "Estic més content 

pel treball de les jugadores que 

pel resultat", admetia l'entrena-

dor Carles Paredes, que explicava 

com va córrer com l'escuma el 

comunicat de l'ascens pel grup de 

Whatsapp de la plantilla: "va ser 

un polvorí, hi havia qui cridava, 

d'altres que es feien fotografi-

es... esperem poder celebrar-ho 

telemàticament amb una cer-

vesa a la mà". 

El CF Parets B, equip que s'es-

trenava en competició després de 

tot just haver-se creat, va assolir 

un èxit sense precedents com a 

campió de Quarta Catalana gua-

nyant els 21 partits disputats, 

marcant 85 gols i només rebent 

5. Una temporada per emmarcar. 

L'equip va pujar a la Tercera Cata-

lana i n'ha guanyat els dos partits 

que ha disputat.  

BÀSQUET

MOLLET. Alba Orois, de 18 anys, 

és una de les joves promeses del 

bàsquet estatal. Des de l'estiu està 

a la Universitat de Maine, als Es-

tats Units, i ja ha pogut debutar a 

la lliga universitària. Es va formar 

al Sant Gervasi, en les categories 

inferiors, i el curs 2019-2020 va 

pujar a la Primera Divisió estatal 

amb el Sant Adrià.  

Alba Orois fitxa 

per un equip dels 

Estats Units

PREPARACIÓ  Al K2, fita impossible

La suspensió de les competicions, de 
retruc, va comportar la permanència 
dels equips que se situaven en llocs 
perillosos. D'aquesta manera, el CF 
Mollet UE i el CF Parets es van salvar 
del descens de Primera Catalana. Ta-
mateix, l'AE Montmeló, de la Divisió 
d'Honor Catalana de futbol sala. En 
handbol, el CH Parets, que havia es-
tat tot el curs en els llocs vermells del 
campionat, va rebre una segona opor-
tunitat a la Primera Catalana. Mentre 
que en hoquei, el Mollet HC femení, va  
seguir a la Primera Catalana, tot i aca-
bar al penúltim lloc. 

a.o.

ALBA OROIS

HOQUEI PATINS

MOLLET / PARETS. L'Ok plata d'ho-

quei patins d'aquesta temporada 

té dos jugadors baixvallesans de-

butants, el molletà Roger Amores, 

amb el Rivas de Madrid, i el paretà 

Carles Aguilera, amb el FC Barce-

lona B. Els dos esportistes, davan-

ters encara en edat júnior, veuen 

com la seva etapa formativa dona 

un salt de qualitat.  

Roger Amores i 

Carles Aguilera, 

a l'Ok Plata
r.a.

ROGER AMORES

arxiu

MOLLET. Per primer cop la Pri-

mera Divisió estatal de futbol té 

dues jugadores nascudes a Mo-

llet. Si bé Alèxia Putellas és una 

referent al FC Barcelona i la se-

lecció espanyola, enguany Que-

ralt Gómez va incorporar-se al 

recent ascendit, Eibar. 

Després de quatre temporades 

amb el Seagull Badalona, Gómez, 

de 23 anys, va fer les maletes i 

va fitxar pel projecte de l'equip 

basc. Fins aleshores,  és tota una 

referent a l'eix de la defensa. 

"Estic vivint un somni a Eibar 

en poder arribar a la Primera 

Divisió, que ja s'ha complert. A 

més, tinc la sort de poder-me 

dedicar exclusivament al fut-

bol", admetia la jugadora. 

Pel que fa a l'Alèxia Putellas, fa 

tan sols unes setmanes que ha re-

but el premi com a millor jugado-

ra de la Primera Divisió la tempo-

rada 2019-2020. Una temporada 

per emmarcar, en què Putellas 

ha guanyat la lliga amb el FC Bar-

celona. El somni de la molletana 

segueix sent la Lliga de Campions 

amb el Barça.  

FC BarCELoNa

Dues molletanes 
a la Primera Divisió

QUERALT GÓMEZ ALÈXIA PUTELLAS

Q.G.
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REPTE ESPORTIU

MOLLET. Jordi Arguisuelas, del Tri-
atló Sant Gervasi, va completar a 
finals de desembre el repte soli-
dari de córrer 100 km per Gallecs, 
ininterromputs, invertint un total 
de deu hores. El molletà va recap-
tar un miler d'euros en favor de 
l'Associació Petits Grans Herois. 

Els 100 km solidaris
d'Arguisuelas

ESCACS

El Club d'Escacs 
Mollet guanya la 
Divisió d'Honor

MOLLET. Temporada per emmar-
car del Transluján-Club Ciclista 
Mollet amb el subcampionat per 
equips i el segon lloc del seu cap 
de files, Adrián Ferrer, a la Copa 
Catalana júnior 2020. L'equip 
molletà continua un any més al 
capdavant del gran grup català 
perquè entre els 20 millors ci-
clistes classificats, el Mollet té a 
cinc dels seus corredors. Adrián 
Ferrer també suma enguany un 
medalla de bronze al Campionat 
de Catalunya de contrarellotge 
júnior. 

CICLISME

Adrián López i el 
Club Ciclista, 
subcampions

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 
es va proclamar campió de la 
Divisió d'Honor per equips, que 
és la màxima categoria de la Fe-
deració d'Escacs de Catalunya. 
El club molletà, que encadena 
sis anys en la màxima catego-
ria catalana, assoleix la fita per 
segon cop en la seva història. La 
proclamació del Club d'Escacs 
Mollet com a campió arribava 
després de la suspensió oficial 
de la Federació Catalana d'Es-
cacs en una assemblea general. 

Si vols assegurar-te

EL TEU FUTUR,
T’oferim que siguis

AGENT PROFESSIONAL
en assegurances i productes financers

Posem a la teva disposició

el pla de carrera més sòlid del sector:

Programa de formació

Supervisió i acompanyament des del primer dia

Importants incentius econòmics

Envia el teu CV a:

sucursal.granollers@catalanaoccidente.com

MONTORNÈS. Mar Juárez, atleta 
vinculada a l'Avinent Manresa, 
va guanyar el Campionat d'Espa-
nya de 50 km marxa, que va tenir 
lloc al febrer a Torrevella, Alacant. 
L'atleta va imposar-se a l'últim 
estatal de 50 km marxa, ja que la 
propera edició de la prova s'ha re-
baixat a 35 km.

Mar Juárez, nascuda a Mollet, 
va proclamar-se campiona estatal 
per primer cop amb un temps de 4 

arxiu

Mar Juárez, dominadora 
dels 50 km marxa estatal

MARXA  PEL QUE FA A BEA CANTERO, GUANYA EL CATALÀ

VICTÒRIA  L'atleta montornesenca amb la medalla d'or

hores, 15 minuts i 46 segons, que 
suposa la tercera millor marca es-
panyola -segona catalana- i bat el 
seu millor registre en uns vuit mi-
nuts. L'atleta aspira als Jocs Olím-
pics del 2021. 

Bea Cantero, venç el català
Bea Cantero, de l'Atlètic Mollet, es 
va proclamar a la tardor campio-
na de Catalunya dels 5.000 metres 
marxa.  

MONTORNÈS. L'equip de kata 
femení del Club Karate Mon-
tornès es va proclamar sub-
campió d'Espanya absolut. 
La competició va tenir lloc a 
Madrid al gener i el conjunt 
montornesenc va estar format 
per Maria López, Teresa López 
i Laia Ferrer. El club montor-
nesenc és un referent estatal 
de la kata, amb Maria López 
dins la disciplina de la selecció 
espanyola. 

Plata estatal 
del Club Karate
Montornès

MOLLET. La molletana Carmen 
Sánchez es va  penjar la medalla 
de bronze del Campionat d'Espa-
nya absolut d'atletisme de pista 
coberta en els 400 metres. L'at-
leta, del València Atletisme, va 
registrar la seva millor marca de 
la temporada en la final, que li va 
servir per pujar al tercer esglaó 
del podi absolut a Ourense, Galí-
cia. Sánchez s'havia presentat a 
l'estatal després de superar un 
parell de lesions, que van minvar 
la seva preparació, i un tercer lloc 
al català, de Sabadell. L'atleta mo-
lletana va assolir a la final la seva 
millor marca personal amb 54,42.

La molletana també va guanyar 
el subcampionat d'Espanya de 
clubs i la plata a l'estatal de fede-
racions amb Catalunya. 

Álex Sánchez, referent
Álex Sánchez, llançador de jave-
lina, ha guanyat el Campionat de 
Catalunya, el subcampionat d'Es-
panya de clubs i el segon lloc amb 
Catalunya de l'estatal de federa-
cions autonòmiques. 

ATLETISME

Carmen Sánchez, 
bronze estatal dels 
400 metres llisos

c.s.

CARMEN SÁNCHEZ

LLIBRE

PARETS. Després de més d'una 
trentena d'entrevistes i de mol-
tes hores a l'arxiu, el periodista 
Carles Font ja ha enllestit el llibre 
L'handbol a Parets, que recull  els 
66 anys del club paretà i forma 
part del 8è número de la col·lecció 
Estudis Locals. 

Carles Font amb 
l'handbol local

MOTOR

El Circuit, un any 
sense públic i amb 
només 11 proves
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya ha tancat aquest 
2020 amb un 57,3% d’ocupació, 
amb un total de 185 dies d’activi-
tat en un any que s’ha vist alterat 
a conseqüència de la pandèmia de 
Covid-19. D’aquesta xifra, 123 jor-
nades han estat destinades a llo-
guers, mentre que hi ha hagut 62 
dies de competició. A més, s’han 
destinat 31 dies a la realització 
d’obres i tasques de manteniment 
diverses. Al 2019 van ser 317 els 
dies en actiu, amb un 87% d’ocu-
pació. 

Reactivació al juliol
De juliol a desembre, el traçat 
mundialista toca pràcticament el 
70% d’ocupació, amb una concen-
tració evident de proves espor-
tives reprogramades. En mesos 
com ara juliol, agost o octubre, 
l’ocupació supera el 80%. Si ens 
centrem únicament en les curses, 
el Circuit de Barcelona-Catalunya 
ha celebrat un total d’11 mítings 
esportius en només 6 mesos, dos 
més que si el comparem al mateix 
període del 2019. Això es tradueix 
en activitat de competició pràcti-
cament la meitat dels caps de set-
mana de l’últim semestre de l’any.

L’únic esdeveniment que va re-
bre públic durant el 2020 van ser 
els F1 Pre-season testing amb un 
total de 45.880 persones. La resta 
de l'any, sense públic. 

f.e.k.
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MÉS ENLLÀ DE LA COVID

Durant tot el 2020, el Museu Abelló 

ha acollit l'exposició Fer. L'humor 

amable, una antologia de l'obra 

del ninotaire molletà Josep Antoni 

Fernández i Fernández, Fer. El pro-

tagonista de la mostra va recordar 

durant la inauguració que el primer 

lloc on va viure a Mollet quan va ve-

nir de Mansilla de las Mulas –poble 

lleonès on va néixer–, va ser a la 

caserna de la Guàrdia Civil, que es-

tava precisament en l'actual edifici 

del Museu Abelló. "Fer una expo-

sició al lloc on has viscut, és al·lu-

cinant", hi va dir. Malauradament, 

nou mesos després de la presenta-

ció, el degà dels humoristes gràfics 

de la premsa catalana va morir, el 

14 de setembre, als 71 anys.

El Museu Abelló homenatja en Fer

ANNA SANTOLARIA

Troballa amb 
accent molletà 
d'un vitrall històric

A principis d'aquest any es va do-

nar a conèixer la troballa del vitrall 

figuratiu més antic de Catalunya, a 

la catedral de Girona, que data de 

la primera meitat del segle XIII. La 

molletana Anna Santolaria havia 

estat una de les restauradores que 

hi va treballar en aquest troballa 

històrica i explicava que "va ser 

un moment únic i irrepetible" i 

que "costava de creure, per les 

dimensions i perquè estava en 

molt bones condicions". El vi-

trall havia passat desapercebut 

uns 500 anys.

SERGI ROLDÁN

Sergi Roldán, nou 
director artístic de 
l'Esbart Dansaire

L'Esbart Dansaire de Mollet va cele-

brar el gener el seu 25è aniversari 

amb dues actuacions que van om-

plir el teatre de Can Gomà. Tanma-

teix, la gran novetat per a l'entitat 

va ser el canvi de director artístic. 

L'Eduard Peixoto, qui portava una 

desena d'anys al càrrec, va cercar 

un substitut "que pogués donar un 

impuls jove, amb noves idees". La 

seva aposta va ser en Sergi Roldán, 

qui destacava volia arribar a la gent 

jove i als amants del teatre o les arts 

escèniques, "i anar més enllà del 

públic de la cultura popular".

JORDI DOMÈNECH

Jordi Domènech 
relleva Ferran
Soto a Manyacs

Jordi Domènech va substituir Fer-

ran Soto a la presidència dels Ma-

nyacs de Parets, després de la di-

missió del segon el mes de gener. 

Soto considerava que els mandats 

havien de ser de només dues tem-

porades, i Jordi Domènech, qui ha 

estat a la junta directiva els cinc 

anys de vida de l'entitat, va encarar 

l'últim any de mandat amb l'objec-

tiu "de ser més grans i ser més 

gent", i assegurava: "Si creixem 

en gent, creixerem en castells". 

A causa de la pandèmia, però, des 

del març no hi han pogut actuar.

AITOR GALISTEO-ROCHER

Aitor Galisteo rep un 
premi Serra d'Or
La companyia La Calòrica, de la qual 

n'és membre l'actor molletà Aitor 

Galisteo-Rocher, ha guanyat aques-

ta primera el premi Serra d'Or per 

obres com Feísima enfermedad y 

muy triste muerte de la reina Isabel 

I. Galisteo també va ser nominat als 

premis Butaca pel seu paper com 

a actor principal en aquesta obra, 

compartint nominació amb el tam-

bé molletà Josep Maria Pou. El pre-

mi, però, va ser per a Pere Arquillué.

35 anys de Diables
a Montornès
El 1985 es va crear la colla Ball de 

Diables i Drac de Montornès. 35 

anys després, l'entitat havia pre-

parat un curs ple de novetats, sor-

preses i activitats i així ho van pre-

sentar en un acte celebrat al febrer 

al teatre Margarida Xirgu, precedit, 

evidentment, d'una cercavila. Tan-

mateix, la pandèmia ha impedit 

gaudir tant del foc com estava pre-

vist, tot i que sí que hi han organit-

zat diversos esdeveniments.
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Els radars no només multen 

en el sentit de la marxa
Quan un cinemòmetre s'instal·la en 
una carretera pot detectar les infracci-
ons que es cometen en tots dos sentits, 
indiferentment de la direcció del vehi-
cle. Només depèn de com s'hagi confi-
gurat cada dispositiu de mesurament.

La tecnologia aplicada als radars 
avança exponencialment. Els primers 
instruments de mesurament tenien 
unes capacitats limitades, tant d'enfo-
cament com de distància i del rang de 
velocitats que eren capaces de regis-
trar. A mesura que la tècnica ha avan-
çat, ho han fet les habilitats dels radars 
i s'ha ampliat la seva capacitat per a 
perseguir els excessos de velocitat.

Els radars multicarril poden detec-
tar infraccions de velocitat no tan sols 
en el carril més pròxim al punt on es-
tan instal·lats, sinó que poden captar 
els excessos de velocitat en la resta de 
carrils de la via, sigui a favor de la mar-
xa o en sentit contrari. Això és aplica-
ble tant als radars fixos com als mòbils.

Un mateix dispositiu pot vigilar un o 
més carrils al mateix temps. Tot depèn 
del calibratge que s'hagi dut a terme 
amb cada dispositiu però generalment 
els més aptes per a la seva aplicació 
multicarril són els fixos de cabina o de 
pòrtic, capaços d'equipar-se amb tec-
nologia més potent. N'hi ha prou amb 
reconèixer al vehicle infractor i captar 
la instantània per a identificar-lo.

Una altra qüestió és com multar 
a aquells vehicles del carril contrari 
que no porten una placa de matrícu-
la en la seva part davantera, com és 
el cas d’una motocicleta. En aquest 
cas, malgrat que el radar pot detectar 
igualment la infracció, no és possible 
identificar al vehicle inicialment. Per a 
això caldria recórrer a la identificació 
visual per part de l'agent de l'autori-
tat. Si el radar ha captat una infracció, 
l'agent podria sol·licitar la detenció 
del vehicle per a notificar la sanció si 
s'aconsegueix la identificació del sub-
jecte infractor, si quadra la motocicle-
ta i la indumentària i posteriorment 
l'agent es ratifica.  motorpasion.com

Tot i que actualment els vehicles venen 
equipats de fàbrica de forma molt com-
pleta, hi ha motius diversos per voler 
personalitzar el cotxe. Des d'instal·lar 
cadiretes o accessoris per als nens fins 
a col·locar un cofre o portabicicletes 
per a les sortides. Quan algú opta per 
incloure accessoris i recanvis no ofi-
cials, s'està exposant a una sèrie d'in-
convenients, principalment a la falta 
de rigor a l'hora de manufacturar-los. 
Aquests fabricants manquen sovint 
dels estudis previs i la documentació 
tècnica necessària amb la que sí que 
compten els fabricants autoritzats. I 
fins i tot sovint prescindeixen de testar 
els prototips.

Com a resultat, es poden trobar des 
de peces que no encaixen bé, les que 
no compten amb un bon acabat estètic, 
o les que es deterioren al cap de poc 
pels materials de baixa qualitat. O, més 
perillós, que es trenquin o deformin 
i posin els ocupants del cotxe en una 
situació de risc. És cert que els recan-
vis originals són més cars, entre altres 
coses perquè han passat més controls 
i millors processos que les còpies, però 
ofereixen una fiabilitat i durabilitat que 
s'agrairà a la llarga, a més d'una sèrie 
de prestacions i serveis que no ofereix 
cap altre producte.  motorpasion.com

Els accessoris 

del cotxe han 

de ser originals
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