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Moció de censura per
acabar amb el govern de Parets

EL JUNY DEL 2019 Neus Jordà, Jordi Seguer i Casandra Garcia certificaven un canvi de govern, que podria acabar aquest gener

Sumem Esquerres i el PSC han presentat una 

moció de censura, que si tira endavant faria 

alcalde Francesc Juzgado. ERC i Parets per 

la República neguen les crítiques rebudes i 

volen negociar per evitar el canvi de govern

PARETS. Sembla que el 2021 no 

serà pas gaire més tranquil que 

l'any passat, i encara menys a Pa-

rets. Els reis han portat una moció 

de censura al govern local, "per-

petrada" –mot utilitzat per Parets 

per la República– per Sumem Es-

querres a Parets i el PSC.

De cara a la galeria, res no feia 

sospitar les desavinences de l'equip 

de govern. Als plens hi havia unani-

mitat, mai una discrepància pública 

–com sí que n'hi ha hagut en altres 

governs de coalició d'arreu– i sem-

pre bones paraules mútues en els 

actes i rodes de premsa. De portes 

endins, però, no tot era tan idíl·lic. 

Fins al punt que Sumem ha consi-

derat que no podia continuar dins 

de l'autoanomenat govern plural i 

ha trobat en el PSC l'alternativa.

Els dos partits presentaven di-

marts al matí la moció de censura, 

per sorpresa dels tres altres grups 

polítics del consistori, que van as-

segurar haver-se'n assabentat gai-

rebé al mateix moment que es fes 

pública. A la tarda, Casandra Garcia 

El candidat
EL 27 DE GENER TINDRÀ LLOC EL PLE 
PER VOTAR LA MOCIÓ DE CENSURA
Si, com tot sembla que així serà, la 

moció s'aprova, Francesc Juzgado 

assumirà l'Alcaldia, un càrrec que 

actualment ostenta Jordi Seguer i que 

ja havia estat en mans del socialista 

a finals del mandat passat. Està 
previst que Sumem tingui gairebé les 

mateixes regidories que actualment 

i Casandra Garcia continuaria sent 

la primera tinenta d'Alcaldia. Sobre 

la possibilitat d'alternar alcaldia els 

dos anys i mig que resten de mandat, 

Garcia ho va descartar: "Pensem que 
és prioritari donar estabilitat al govern 
i el municipi tampoc ho entendria. És 
millor que hi hagi un únic alcalde".

(Sumem) i Francesc Juzgado (PSC) 

feien una roda de premsa en què 

explicaven que el socialista serà 

l'alcalde els dos anys i mig que res-

ten de mandat, si la moció tira en-

davant. Cap dels dos va voler espe-cificar la data en què van engegar 
els contactes per establir l'acord. 

En tot cas, Garcia sí que va explicar 

que arran d'unes converses amb 

Juzgado, li va explicar "que el go-

vern tenia una situació insoste-

nible i va sorgir la idea que podí-

em arribar a un acord".

Amb tot, Casandra Garcia asse-

verava que "no hi ha hagut un 

detonant", sinó més aviat ha estat 

una situació que "s'ha arrossegat" 

i que "en els últims mesos hi ha-

via molta tensió". Garcia lamenta-

va "l'incompliment del pacte des 

del primer dia", principalment 

per part d'Ara Parets ERC i, sobre-

tot, de l'alcalde, Jordi Seguer. "No-

saltres hem fet tot per intentar 

reconduir aquesta situació. Ens 

hem deixat la pell perquè aquell 

projecte funcionés, però evident-

ment no funciona", deia la primera 

tinenta d'Alcaldia, qui també va ser 

crítica amb "la presa de decisions 

i els personalismes, o governar a 

través de les xarxes socials".

"Una irresponsabilitat social"
L'endemà de presentar-se la moció, 

Ara Parets ERC i Parets per la Repú-

blica van fer les seves valoracions. 

Des d'ambdues bandes van criticar 

que s'hagi presentat amb la Covid 

per mig. Neus Jordà hi afegia que 

"fer-ho enmig de la pandèmia 

demostra una irresponsabilitat 

social i política". Des de tots dos 

partits admetien que hi ha hagut 

tensions, però, segons Jordà, "ni de 

bon tros" eren "insostenibles". En 

tot cas, consideren que si hi havia 

problemes dins de l'equip de go-

vern, "es podria haver convocat 

la Taula de Seguiment del pacte" 

per resoldre'ls. Amb tot, i després 

de la presentació de la moció de 

censura, els encara socis de govern 

de Sumem no tiren la tovallola per 

salvaguardar el govern actual, mal-

grat que Sumem Esquerres hagi re-

butjat la convocatòria d'una reunió 

per solucionar-ho.

Neus Jordà, preguntada per si al-

guns canvis a l'equip de govern ha-

guessin pogut salvar el pacte actual, 

va indicar. "Si hi hagués hagut un 

debat per dir, 'no ens trobem cò-

modes', possiblement hauríem 

acceptat moltes coses. Però com 

que no sabem què ens demanen, 

no sabem què els podem oferir".

Discòrdia amb la comunicació
L'àrea de Comunicació ha estat una 

de les més controvertides. Casan-

dra Garcia va criticar Seguer per 

"governar a través de les xarxes 

socials" i per haver "establert una 

comunicació paral·lela des d'Al-

caldia". La portaveu d'Ara Parets 

ERC, Kènia Domènech, però, va as-

severar que amb les seves xarxes 

socials personals "l'alcalde pot fer 

el que vulgui, com jo, com la Neus 

o com la Casandra perquè així 

també ho estableix l'acord de 

govern". Quant als personalismes 

criticats per Garcia, Jordà entén que 

el personalisme l'ha protagonitzat 

Continua a la pàgina 4
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la primera tinenta d'Alcaldia: "Que 

hi hagi una directriu comunicati-

va que digui que cada vegada que 

s'anomena el nom de l'alcalde, 

s'anomeni el de la primera tinent 

d'Alcaldia, és personalisme". Se-

guer, a més, va afegir que "no hem 

fet cap interferència en Comuni-

cació" i que, tant és així, que en 19 

mesos "aquest alcalde no ha estat 

entrevistat als estudis de l'emis-

sora de ràdio municipal". ❉ s.c.

KÈNIA DOMÈNECH
@keniadomenech

"L'elegància dels nostres 
principis, o l'avarícia
dels seus benefi cis.
Aquí cadascú decideix"

PARETS PER LA 
REPÚBLICA
@paretsxrepublik

"Avui és un dia negre per 
a la política municipal 
de Parets, després de 19 
mesos d’un canvi històric 
al nostre Ajuntament" 

FRANCESC
JUZGADO MOLLÁ

"Donarem sortida a la 
paràlisi que hi havia a 
l'Ajuntament davant la 
impossibilitat de trobar 
consens amb l'alcalde" 

De criticar el "cortijo" del PSC,

a formar un govern conjunt
PARETS. Si bé la nova unió política al 

poble ja es va poder donar el 2019, 

després de les eleccions, Sumem 

i NOPP –integrades a Sumem Es-

querres a Parets– havien estat du-

rant anys molt crítiques amb el PSC. 

De fet, la portaveu, Casandra Garcia, 

va dir en campanya sobre el soci-

alista Juzgado que "porta molts 

anys vivint de l’administració i ja 

no pot aportar res més". Del PSC, 

a més, deia que "estan governant 

l'Ajuntament com si fos el seu 

cortijo. L’únic que fan és estalvi-

ar uns anys, per fer grans obres 

l’any d’abans de les eleccions, i 

amb això s’asseguren la cadira. 

De tot això hem de fugir".

El dia de les eleccions, amb el re-

sultat acabat de sortir del forn, va 

deixar de ser tan contundent davant 

la disjuntiva de formar govern amb 

ERC i Parets per la República o amb 

el PSC, i va assegurar: "Nosaltres 

pactarem programa". El dia de 

la investidura de Jordi Seguer com 

a batlle, la portaveu de Sumem va 

ser encara menys bel·ligerant amb 

els socialistes, tot i que encara rei-

terava la necessitat de fer-los fora 

del govern, assegurant que "no hi 

havia una decisió perfecta", però 

que havia pesat molt la possibilitat 

d'aconseguir un canvi al govern: 

"Una de les nostres premisses 

era el canvi i no podíem deixar 

escapar l'oportunitat". Aquell 

dia també va apro�itar per "agrair 

la predisposició del PSC". "Heu 

sigut generosos i ho tindrem en 

compte", va afegir, amb unes pa-

raules que, vistes amb perspectiva, 

prenen més sentit que mai.  ❉

■  Un dels noms propis d'aquest futur go-
vern és el de Rosa Martí, qui està a les files 
de Sumem i que durant anys ha estat molt 
crítica amb el PSC. Els protagonistes del 
nou pacte han volgut treure-li ferro a la 
situació. Garcia va dir: "Rosa Martí s'esti-
ma Parets i vol el bé comú dels paretans 
i paretanes. Ella prioritza la realització de 
pressupostos, els projectes de futur del 
nostre municipi, i entén que amb l'actual 
alcalde no seria possible". També va as-
segurar que  l'assemblea de Sumem cele-
brada dilluns "va aprovar per unanimitat 
deixar de donar suport al govern plural 
i amb una àmplia majoria fer aquest 
acord amb el PSC" i que Rosa Martí hi va 
estar d'acord amb les aprovacions.

ROSA MARTÍ, AMB
ELS SOCIALISTESSumem: "Han treballat per 

darrere en clau electoral"
PARETS. El llistat de crítiques de Su-

mem cap als socis de govern –prin-

cipalment cap al batlle– és extens 

però poc concret. Consideren que 

"no és necessari fer ara cap relat 

puntual i detallat de tot el que ha 

passat". Tot i això, sí que s'han albi-

rat temes que han molestat el partit 

de Casandra Garcia, i un d'ells és la 

cavalcada de Reis, suspesa a fal-

ta d'un dia. "La planificació de la 

rua dels reis n’és només un trist 

exemple d’un ús dels recursos 

municipals per intentar un lluï-

ment personal". Sumem també diu 

que "l’alcalde ha demostrat no es-

tar capacitat per aquesta tasca" i  

critica que des d'ERC "han estat 

treballant per darrere del pacte 

en clau electoral, i això ha conduït 

a situacions límits".

Davant de l'allau de crítiques de 

Sumem, Jordi Seguer (ERC) consi-

dera que "caldria bastir molt mi-

llor els arguments i fer-ho d'una 

manera molt més elegant". I Kè-

nia Domènech també hi afegeix: 

"Li agrairia que sigui una mica 

més concreta amb les seves acu-

sacions, que prou greus són".  ❉

Ve de la pàgina 3
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L'Ajuntament posa a la venda el 
solar del camp municipal Zona Sud

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet ha 

fet pública la licitació per a l’adju-

dicació d’un contracte de compra-

venda de la parcel·la on s’ubica el 

Camp Municipal de Futbol Zona 

Sud. El valor del terreny és d’1,8 

milions d’euros i les empreses 

interessades poden presentar la 

seva oferta fins al 18 de gener.

Aquesta operació ha de servir 

per dotar de liquiditat l'empresa 

pública Mollet Impulsa, que gesti-

ona el patrimoni municipal, i que 

està fent front al pagament mili-

onari de les indemnitzacions per 

les expropiacions dels terrenys 

de la Vinyota. "Aquest és l'únic 
terreny que l'Ajuntament té a 
la zona del Calderí, que majori-

tàriament és propietat del Con-
sorci de la Zona Franca", explica 

l'alcalde, Josep Monràs. Aquesta 

licitació s'ha pogut tirar endavant 

després de l'aprovació de la modi-

ficació puntual del PGOU en l'àm-

bit del Calderí. Amb tot, l'alcalde 

desvincula la venda d'una accele-

ració en el desenvolupament del 

futur barri. "Ara el desenvolupa-
ment està en mans dels privats", 

diu Monràs, qui assegura que la 

licitació s'hagi fet davant l'interès 

d'algun comprador en concret.

El terreny municipal del camp 

de la Zona Sud, amb una superfície 

de 9.142 metres quadrats, actual-

ment és utilitzat com a instal·lació 

esportiva de futbol per la UE Mo-

lletense. El plec de clàusules del 

contracte de compravenda inclou 

la cessió de l’ús del terreny a favor 

de l’Ajuntament fins que “disposi 
del nou camp de futbol en els 
terrenys que la Modificació del 
Pla General del Calderí deter-
mina per a aquest equipament 
esportiu”.

Nova instal·lació esportiva
El nou planejament dels terrenys 

d’El Calderí inclou la construcció 

d’una nova instal·lació esportiva, 

que es preveu referent i amb diver-

ses modalitats esportives. “Tindrà 
un nou camp de futbol, però no 
només això, la projecció que te-
nim és de fer una gran instal·la-

URBANISME  L'OPERACIÓ, AMB UN PREU DE VENDA D'1,8 MILIONS D'EUROS, HA DE SERVIR PER APORTAR LIQUIDITAT A L'EMPRESA MUNICIPAL MOLLET IMPULSA

arxiu

LA INSTAL·LACIÓ  El camp de la Zona Sud, on juga la Molletense, va estrenar la nova gespa el 2019

SOCIETAT
Cursos de català virtualsDenúncies als Mossos amb cita prèvia

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un sistema de cita prèvia 

per posar denúncies amb l’objectiu de reduir el temps d'espera a les 

comissaries, entre les quals, la de Mollet. El sistema està disponible 

per als tràmits i denúncies més habituals però les relatives a delictes 

d’especial gravetat i urgència seguiran sent ateses sense cita prèvia.

Aquest divendres acaba el termini d'inscripció 

dels cursos de català per al nou alumnat a Mollet. 

Aquesta edició, amb motiu de la situació de 

pandèmia per la Covid-19, no hi haurà cursos 

presencials i tota la formació serà virtual. 

La CUP Mollet ha anunciat que pre-

sentarà un recurs de reposició davant 

l’Ajuntament de Mollet per aturar la 

modificació del POUM en l’àmbit del 

Calderí. El partit denuncia que "les 
presses" de l’equip de govern mu-

nicipal (PSC-Podemos) "estan fent 
aparèixer cada dia noves afecta-
cions colaterals amb implicacions a 
la seguretat i a la qualitat de vida dels 
veïns i comunitats de l’entorn, com és 
el cas dels blocs d’habitatges propers 
o de l’escola Montseny”. La CUP ha 

qualificat la venda del camp “d’exem-
ple de mala planificació i de malbara-
tament de recursos públics" després 

de la inversió de més de 300.000 euros 

per renovar la gespa artificial i construir 

una coberta per una graderia lateral.

LA CUP ACUSA DE 
MALBARATAR DINERS 
PÚBLICS AL GOVERN

El contracte de venda inclou
la cessió d'ús del terreny a 
l'Ajuntament mentre no es 
construeixi un nou camp

ció esportiva que podria acollir 
també un pavelló”, admet l’alcal-

de, qui remarca que aquest és un 

primer pas per posar en marxa el 

projecte d’un futur complex espor-

tiu: “La Molletense sap que tenim 
un projecte de futur, que lògica-
ment treballarem amb ells, però 
cal dir que no serà exclusivament 
una instal·lació de futbol; serà un 

equipament esportiu, que cal 
planificar i dissenyar”.

L’alcalde ha explicat que la Mo-

lletense “no ha de neguitejar” 

perquè el plec de clàusules especi-

fica que tot i vendre’s els terrenys 

del camp de la Zona Sud, hi haurà 

una cessió a l’Ajuntament fins que 

es pugui fer una nova instal·lació 

esportiva, “que no hauria d’es-
tar ubicada exactament on hi 
ha l’actual Zona Sud”. Per aquest 

motiu, aclareix Monràs que en els 

darrers anys "no s'han fet inver-
sions d'una gran quantitat de 
diners", tot i que a la tardor del 

2019 es va renovar la gespa arti-

ficial i es va instal·lar una pèrgola 

a la graderia lateral –amb un cost 

aproximat de 300.000 euros. 

La Zona Sud, referent del futbol
Des dels anys 80, el camp de futbol, 

ubicat als terrenys del Calderí, for-

ma part de les instal·lacions refe-

rents de la ciutat, en l'àmbit del fut-

bol. Des de la seva posada en marxa, 

l'han ocupat diverses entitats de 

futbol, tot i que la que més anys 

porta és la UE Molletense. "És un 
pas important per a l'entitat i la 
nostra pràctica de futbol, perquè 
podrem tenir unes millors ins-
tal·lacions", explica el president 

del club, Kiko Montoya, qui recorda 

com el club es va instal·lar a la Zona 

Sud els anys 80.   jl.r.b. / l.o.  
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Salut vacuna 1.516 
baixvallesans contra 
la Covid en nou dies 
BAIX VALLÈS. Des que el passat dia 5 

de gener es va iniciar la campanya 

de vacunació contra la Covid a la co-

marca i fins a aquest dimecres, a la 

regió sanitària del Baix Vallès s'han  

vacunat 1.516 persones, majoritàri-

ament gent gran de les residències i 

personal sanitari de l'Hospital i els 

Centres d'Atenció Primària (CAP). 

De fet, segons apuntava la delega-

da de la consellera de Salut i Afers 

Socials, Mercè Escrig, divendres 

passat, els residents i professionals 

de totes les residències del Vallès 

Oriental haurien d'estar vacunats 

d'aquí a una setmana.

A tall d'exemple, divendres 

s'administraven les primeres 

vacunes contra la Covid-19 als 

professionals del CAP Sant Fost 

- Martorelles, unes vacunacions 

que se sumaven a les fetes a les 

residències per a la gent gran de 

Sant Fost –el municipi baixvallesà 

amb més centres residencials per 

a ancians– on ja s'haurien vacunat 

la majoria de residents i professi-

onals, segons informava l'Ajunta-

ment santfostenc.

Un altre dels centres que rebia 

la vacuna aquesta setmana ha es-

tat la residència Pedra Serrada, on 

42 avis i àvies i 58 professionals 

han estat vacunats. 

La vacunació és gratuïta i s’ad-

ministra als interns i treballadors 

dels centres que prèviament ha-

gin signat l’autorització necessària 

per rebre la injecció. Un cop vacu-

nades, totes les persones hauran 

d’esperar unes tres setmanes més 

per rebre la segona dosi, que els 

hauria de fer immunes.

En la setmana del 4 al 10 de ge-ner, s'han con�irmat al Baix Vallès 
323 casos per PCR o test d'an-

CORONAVIRUS  EL DEPARTAMENT PREVEU QUE LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ A LES RESIDÈNCIES I ALS SANITARIS DEL VALLÈS ORIENTAL ES FACI EN 15 DIES

MOLLET / BAIX VALLÈS. La Unitat d’Atenció 

a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de 

Mollet de la Metropolitana Nord de l’Institut 

Català de la Salut (ICS) iniciarà dilluns l’acti-

vitat a les antigues instal·lacions de l’Institut 

Nacional de la Seguretat Social, que s'han in-

tegrat a l’edifici del CAP Can Pantiquet situat 

al carrer Joaquim Mir. L'ICS ha finalitzat la 

primera fase de les obres a l'antiga seu de 

la Seguretat Social que va quedar buida un 

cop es va inaugurar la nova oficina a Gaietà 

Ventalló. Després de la cessió de les instal-

lacions a la Generalitat, l'espai ha passat a 

formar part del centre de salut de Can Panti-

quet, que guanya 450 metres quadrats.

Els treballs han permès dotar l’ASSIR Mo-

llet d’un espai propi, ja que fins ara estava 

ubicat a l’edifici annex de l’Hospital de Mo-

llet, tot i que en els darrers mesos el servei 

s'havia traslladat al Sociosanitari després 

que el centre hospitalari ocupés aquest an-

nex per ampliar l'espai d'urgències durant 

els mesos crítics de la pandèmia. L'àrea que 

s'estrenarà dilluns consta de sis consultes, 

però en una segona fase d’actuació se n'ha-

bilitaran dos més, juntament amb una aula 

d’educació maternal.

Així doncs, amb el trasllat, l’ASSIR Mollet 

comptarà amb 2 consultes més de les que 

tenia a l’antic espai de l’Hospital i guanyarà 

el fet que l’aula d’educació maternal estigui 

integrada al mateix servei (de moment, i fins 

que no finalitzi completament el projecte, 

aquesta aula roman al CAP Plana Lledó).

El projecte preveia una inversió total de gai-

rebé 670.000 euros (IVA inclòs).

L'ASSIR Mollet ofereix el servei a les po-

blacions de Caldes de Montbui, Gallifa, La 

Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, 

Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, 

Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Camp-

sentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa 

Perpètua de Mogoda..  

L'ASSIR ocupa l'antic local de la 
Seguretat Social a Can Pantiquet

SANITAT L'ESPAI S'INTEGRA AL CAP QUE GUANYA 450 METRES QUADRATS

L'Hospital torna a 
restringir visites 
per l'augment dels 
contagis al territori
MOLLET. L'increment d'ingressos de 

malalts de Covid a l'Hospital de Mo-

llet ha continuat a l'alça aquesta set-

mana però a un ritme més lent que 

la setmana anterior. Dimecres, el 

centre registrava 33 ingressats, pels 

28 d'ara fa una setmana. El que sí que 

s'han incrementat més notablement 

són les defuncions i han estat quatre 

les persones finades els darrers set 

dies. En l'última setmana, s’han do-

nat 15 altes amb un total de 941.

A causa de l’alt risc de contagi al 

territori i per la seguretat de les per-

sones ateses, el centre ha introduït 

novament la restricció de visites a 

les unitats d’hospitalització, urgèn-

cies, semicrítics i consultes externes.

Així mateix, es manté la derivació 

de l’atenció al part, que s’atén de for-

ma temporal a l’Hospital Universita-

ri Parc Taulí de Sabadell o a l’Hospital 

General de Granollers respectiva-

ment segons si el pacient procedeix 

del Vallès Oriental o Occidental. La 

resta d’activitat de l’Hospital es de-

senvolupa amb normalitat.   

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès · T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com 

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE: 
 

Presentació a càrrec del seu autor Miguel Pajares i Marina Escribano, 
regidora de l’Ajuntament de Mollet.

UN GRAN REP
TE 

DEL 
SEG

LE 
XXI 

REFUGIATS 
CLIMÀTICS

Dijous 28 de gener 
a les 19 h 
a la Sala d’Actes

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al Casal. T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02

arxiu

NOU ESPAI DE L'ASSIR  

tígens. El risc de rebrot pujava 

respecte a la setmana anterior i 

se situava en 586, 150 punts més. 

en canvi la Rt es reduïa i passava 

de l'1,67 a l'1,51. En total, al Baix 

Vallès es van fer 2.125 PCR i 1.694 

test d'antígens. D'aquestes pro-

ves, el 9,9% van ser positives.

Dos grups escolars confinats
Tot i aquestes dades, aquest di-

jous només hi havia dos grups es-colars con�inats al Baix Vallès: un 
a l'INS Gallecs, de Mollet, i un altre 

a l'escola Gilpe, de la Llagosta.  

El Procicat, aquest dijous, confirmava la 

pròrroga de set dies de les darreres res-

triccions contra la Covid. Les mesures que 

van entrar en vigor el 7 de gener es per-

llongaran fins al 24 de gener. D'aquesta 

manera, es mantindrà el confinament 

municipal cada dia de la setmana i els co-

merços no essencials hauran de tancar el 

cap de setmana. 

RESTRICCIONS FINS 
AL 24 DE GENER

fsm

GENT GRAN  Encarna Martínez, una de les residents vacunades a Pedra Serrada
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Creu Roja reparteix joguines 
a més infants que l'any passat
MOLLET / BAIX VALLÈS. En la cam-

panya de Reis d'enguany, l'Assem-

blea de la Creu Roja Mollet-Baix 

Vallès ha repartit joguines a 430 

infants de 190 famílies en situació 

vulnerable, la majoria de les quals 

de Mollet. Aquesta xifra de nenes i 

nens suposa un augment del 16% 

respecte a la campanya de l'any 

passat. "Hem ajudat el mateix 

nombre de famílies, però en 

aquest cas eren més nombro-

ses", expliquen des de l'assem-

blea local. 

Per dur a terme la campanya, la 

Creu Roja ha comptat amb el su-

port de l'Ajuntament de Mollet, 

qui, a més de fer aportació d'arti-

cles, ha derivat les famílies a tra-

vés dels Serveis Socials. L'assem-

blea també ha rebut joguines de 

l'Escola d'Adults de Mollet, Les-

tonnac i l'Escola Federico García 

Lorca, a més d'aportacions dine-

ràries d'una quinzena d'empreses. 

"Aquest any s'ha optat per fer 

donatius en diners per evitar la 

SOLIDARIS  LA CAMPANYA HA ARRIBAT A 430 NENS I NENES DE 190 FAMÍLIES, LA MAJORIA DE MOLLET

Petició perquè Carme Bosch i Neus 
Català tinguin un carrer a Mollet
El grup municipal de Mollet en 

Comú presentarà una moció que 

recull la petició que una comis-

sió ciutadana ha promogut amb 

l’objectiu que Neus Català tingui 

un reconeixement a la ciutat en 

forma de carrer o d’espai públic. 

Aprofitant aquesta situació, els 

comuns tornaran a demanar que 

també l'exalcaldessa Anna Bosch 

tingui un homenatge d’aquest ti-

pus al nomenclàtor de la ciutat, 

una petició que no és nova i que 

s’ha formulat en diverses oca-

sions els últims anys. El passat 

mandat, Canviem Mollet va fer la 

proposta concreta a la comissió 

de nomenclàtor que la Biblioteca 

Municipal de Can Mulà tingués el 

nom d’Anna Bosch però "des del 

govern municipal no s’ha fet 

cap actuació en cap sentit en els 

últims anys davant aquestes re-

clamacions", asseguren.   

COMUNICACIÓ

Sant Fost estrena 
nou web municipal

El Casal ha programat la xerra-

da La salut quan ens fem grans  

que tractarà la importància de 

l'exercici actiu i els bons hàbits 

com a mètode preventiu de cai-

gudes de la gent gran. La xerra-

da serà aquest divendres a les 

19 h i anirà a càrrec del fisiote-

rapeuta Isaac Muñoz Teixidó.

SALUT

Xerrada al Casal 
sobre com evitar 
caigudes dels avis

L’Ajuntament de Sant Fost ha es-

trenat un nou web municipal. La 

pàgina (www.santfost.cat) s'ha 

dissenyat per ser més intuïtiva 

i trobar de forma més ràpida 

els enllaços per fer els tràmits i 

les gestions telemàticament. El 

nou portal és un recurs gratuït 

de la Diputació de Barcelona. 

L’objectiu és que sigui una eina més e�icaç per fomentar la par-
ticipació ciutadana i agilitzar 

gestions que oferia l’anterior 

portal, creat l’any 2013.

creu roja

VOLUNTARIS  La distribució de lots es va fer des de la seu de Creu Roja

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès s'ha tornat a 

mobilitzar per reivindicar la construcció d'un Centre d'Urgències d'Atenció Primària 

(CUAP) als terrenys de l'Incasòl, on s'havia de construir el nou jutjat.

Reclamen el CUAP a la ronda Pinetons

manipulació de joguines en ple-

na pandèmia", explica Eduard 

Videes, tècnic de Creu Roja. La Co-

vid també ha fet modificar altres 

elements de la campanya com el 

nombre de voluntaris, que s'ha re-

duït per seguretat de 40 a 20 o els 

repartiment de les joguines, que 

s'ha fet de forma més esglaonada 

i sense que les famílies entressin 

a les instal·lacions de Creu Roja. 

Malgrat les dificultats i la suspen-

sió d'algunes activitats de carrer 

que eren ja una tradició, com la 

marató de Ràdio Mollet, des de 

l'assemblea es mostren satisfets 

del resultat de la campanya, que  

es desenvolupa des del 1992.  

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.
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Canvis en els accessos a la C-35 
i al Polígon Llevant Industrial de 
Parets per les obres de la C-17
PARETS. Les obres de construcció 

d’un tercer carril a la C-17 entre 

Granollers i Parets en sentit sud 

han comportat les primeres afec-

tacions al trànsit. Des de dimecres 

a la nit han quedat tallats els brancs 

directes d'entrada i sortida de l'en-

llaç de la C-17 amb la C-35, direcció 

Montmeló, i els accessos d’entrada 

i sortida de la C-17 al carrer de Can 

Romeu per anar al Polígon Llevant 

Industrial. Les entrades i sortides a 

la C-35 i al Polígon Llevant Indus-

trial es fan a través de la rotonda de 

l’avinguda de Francesc Macià.

La Generalitat de Catalunya va 

iniciar les obres per afegir un ter-

cer carril el setembre. Els primers 

treballs de l’obra van centrar-se en 

tasques prèvies de detecció, des-

viament i restitució dels serveis 

afectats. 

Treballs en marxa
Aquesta setmana s’ha repintat la 

calçada per estrènyer els carrils 

de circulació dels 3,5 metres d’am-

plada a 3,2 metres. També s’han 

col·locat barreres de formigó New 

Jersey per tallar els accessos es-

mentats. Les actuacions al lateral 

s'executaran de forma progressiva 

i segregada. En tot moment es per-

metrà l’accés a les indústries, co-

merços i activitats o es proposaran 

accessos per rutes alternatives.

L’ampliació de la calçada es farà 

incorporant com a tercer carril el 

ramal que hi ha des de la ronda sud 

de Granollers fins passat l’enllaç 

de la C-35. El nou carril serà d’uns 

quatre quilòmetres, en concret 

anirà des del punt quilomètric 14,7 

al punt 18,7.

 L’objectiu de les obres és mi-

llorar l’accessibilitat i la seguretat 

de la via a través de la reordena-

ció de les connexions dels ramals 

d’entrada i sortida dels enllaços. El 

projecte també inclou la construc-

ció d’una passera per a vianants i 

bicicletes que connectarà el nucli 

urbà de Parets amb el polígon de 

Can Volart. 

Segons les previsions, la passera 

estarà enllestida a finals del 2021. 

Aquesta infraestructura facilitarà 

la mobilitat dels ciutadans del mu-

nicipi que es desplacen a la zona 

industrial. 

MOBILITAT LES ENTRADES I SORTIDES ES FAN PER LA ROTONDA DE L'AVINGUDA FRANCESC MACIÀ

SANT FOST. Després que la vigília de 

Nadal, SF En Comú Podem posés de 

manifest en un comunicat les dis-

crepàncies entre la formació mo-

rada i el seu soci de govern, ERC-Jx-

Cat, l'alcalde de Sant Fost, Carles 

Miquel, ha afirmat en declaracions 

al diari *Som que des d'ERC-JxCat: 

"Sempre hem cregut que tenim 
una alternativa potent de go-
vern, per això vam signar el pac-
te amb els nostres socis".

Miquel considera que governar 

en minoria seria una "ximpleria" 
i descarta una possible moció de 

censura d'IUSF amb Podem: "Els 
dos partits estan als antípodes, 
em sorprendria molt". 

"Les nostres direccions comar-
cals coincideixen que som l'úni-
ca opció de govern", diu l'alcalde, 

qui explica que els tres integrants 

de la coalició es van reunir abans 

de tancar 2020 i van posar a sobre 

la taula les diferents posicions "per 
tal de tirar endavant un govern 
que va costar molt de bastir".

En aquest sentit, segons Miquel, 

està prevista una nova reunió 

aquest mes "per tal de veure com 
podem millorar i suavitzar dife-
rències o malentesos". El batlle 

santfostenc exposa que des de la 

seva formació estan "comprome-
sos i tenim la  voluntat d’enten-
dre’ns, però, evidentment, ca-
dascú ha de respondre davant la 
seva gent i els seus interessos".

Manca de comunicació
Tanmateix, Miquel admet: "Potser 
hi ha hagut problemes de comu-
nicació o no hem fet prou segui-
ment del pacte", però considera 

que "les xarxes socials no són el 
lloc" on exposar-ho i apunta: "No 
volem estar constantment en 
carrerons sense sortida".

Per a l'alcalde de Sant Fost: 

"Hauríem de sentir-nos tots par-
tícips d'aquest govern" i reflexio-

na sobre alguns dels compromisos 

assolits, com fer arribar l'Albús 

a la Conreria: "Tots hem de ser 
autocrítics, tots hem de creure 
que podem fer les coses millor, 
però aquest era un dels puntals 
de la nostra acció de govern. És 
una bona cosa que tots dúiem al 
programa. A vegades ens exigim 
massa".  

Amb tot, Miquel assegura que "a 
nivell de govern, estem treba-
llant amb total normalitat". 

Carles Miquel: "Sempre 

hem cregut que tenim una 

alternativa de govern potent"

GOVERN LOCAL EL BATLLE DESCARTA UNA MOCIÓ DE CENSURA

EQUIPAMENTS 

Gairebé a punt, el 

parc de cal·listènia 

del Parc Popular de  

la Llagosta

LA LLAGOSTA. El Parc Popular es-

trenarà en els pròxims dies un 

parc de cal·listènia. L'equipament, 

ubicat al costat del Centre d'Aten-

ció Primària (CAP), és un dels tres 

projectes guanyadors dels pri-

mers pressupostos participatius 

de la Llagosta que es van sotmetre 

a votació a inicis del 2020. L'Ajun-

tament va contractar l’empresa 

BarMania Pro B.V. per al subminis-

trament necessari per a l’execució 

del projecte del parc de cal·listènia 

per un import de 12.752,07 euros. 

Les obres, que estan a punt d'aca-

bar, les està executant la firma 

Plamar del Maresme per 5.246,56 

euros. La proposta la van fer Enric 

de Pablo, Juan José Jiménez, Víctor 

Ferrer i Jona than León. 

PARTICIPACIÓ 

Noves votacions al 
Consell de la Gent 
gran de Parets

PARETS. Les persones usuàries 

dels casals municipals de la gent 

gran -Sant Jordi, Ca n’Oms i Aso-

veen- podran votar els seus repre-

sentants al Consell de la Gent Gran. 

El termini per votar els candidats 

s’obrirà el dilluns 18 de gener, a 

les 10 h i tancarà el divendres 22 

de gener, a les 13 h. Les votacions 

es podran fer de forma presencial 

a l’Ajuntament i al Casal Sant Jordi 

(carrer de Galende, 1), de dilluns a 

dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19 h i 

divendres de 10 a 13 h. 

POPULAR 

La Llagosta cedeix 
la imatge de la 
festa major de 2019 
a la Vall d'Hebron

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha ce-

dit la imatge de la festa major de 

2019, realitzada per la il·lustra-

dora Irene González, a la iniciativa 

Superbox de l'Hospital Vall d'He-

bron. El centre ha ideat caixes amb 

il·lustracions humanitzadores per 

cobrir els sèrums dels pacients 

pediàtrics. La iniciativa té com a 

principal objectiu fer viure de for-

ma més positiva l'experiència de la 

medicació i augmentar el benestar 

dels pacients durant la seva estada 

a l'hospital.  

RESIDUS 

Mollet substitueix 
la targeta de la 
deixalleria per una 
amb codi de barres

MOLLET. L’Ajuntament ha comen-

çat a enviar la nova targeta de la 

deixalleria a cada domicili. Aques-

ta, que substitueix a l'antiga de pa-

per, inclou un codi de barres que 

permet que la ciutadania pugui re-

gistrar d’una manera més ràpida, 

senzilla i segura l’ús de la deixa-

lleria municipal, de la deixalleria 

mòbil i del servei gratuït de reco-

llida de mobles i trastos vells. Els 

darrers 7-8 dígits de la targeta es 

corresponen amb els 7-8 dígits del 

número de contracte d'aigua.  

MOLLET DEL VALLÈS

09/01 Maria Dolores Guerrero Garcia 88 anys

11/01 Maria Rosa Mañosa Forns 84 anys

PARETS DEL VALLÈS

06/01 Maria Antonia Fradera Manils 71 anys

10/01 Martin Guasch Riera 65 anys

LA LLAGOSTA

08/01 José Fernández Pavón 91 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

06/01 Jose Arenas Pareja 91 anys

MONTMELÓ

05/01 Jesús Zamora Hernàndez 77 anys

09/01 Francisca Sahuquillo Enebra 99 anys

SANTA PERPÈTUA

07/01 Manuel Herrera Hernández 63 anys

08/01 Maria Casamiquela Morral 97 anys

08/01 Obdulia Garcia Mateos 92 anys

09/01 Serfain Rodríguez Ruiz 78 anys

10/01 Aurelia Valls Custo 98 anys

11/01 Francisco Molina Vílchez 80 anys

11/01 Jose Antonio Flores Cortés 83 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Sant Fost rep més 

de 100 propostes al 

procés participatiu 

del pressupost 

SANT FOST. L’àrea de Participació 
de l’Ajuntament ha rebut més d'un 
centenar de propostes del procés 
participatiu, que va impulsar el 
mes de novembre passat per reu·
nir propostes ciutadanes de millo·
ra del poble que es poguessin tenir 
en compte en el pressupost de l'any 
2021. L’Ajuntament fa un balanç 
molt positiu. Segons el regidor de 
Participació Ciutadana, Albert Bas·
tida: “La participació ciutadana 

és la màxima expressió de fer 

poble, perquè som tots i totes 

qui decidim com a santfostencs 

i santfostenques quines són les 

prioritats a atendre”. 

Els suggeriments
La majoria de les propostes estan 
vinculades a l’àrea de serveis tèc·
nics del consistori. En concret, hi 
van arribar 87 propostes, moltes 
de les quals feien referència a mi·
llores en transport públic (14), re·
formes de parcs (11), reparacions 
diverses a la via pública (10), la 
creació d’espais per a gossos o pi·
picans (9) i l’habilitació d’equipa·
ments (9). Mentre que una vintena 
van estar vinculades a l’àrea de Se·
guretat Ciutadana. En concret, de 
les 25 rebudes, 19 feien referència 
a millores de senyalització i sis a 
temes de seguretat, com la instal·
lació de càmeres.   

Ramon Tremosa: "Els països 
que han sobreviscut les crisis 
són els països industrials"

LA LLAGOSTA. L’empresa Dicomol, 
especialitzada en la fabricació i 
reparació de motlles per a injec·
ció, ha traslladat la seva activitat 
de Montcada i Reixac a la Llagosta.
Des de l'estiu, el polígon industrial 

de la localitat llagostenca acull una 
nova nau d'uns 4.000 metres qua·
drats. Dimecres, la nova nau va ser 
inaugurada amb la visita del con·
seller d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat, Ramon Tremosa, i  

INDÚSTRIA EL CONSELLER D’EMPRESA I CONEIXEMENT VISITA LES NOVES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA DICOMOL, A LA LLAGOSTA

DICOMOL El conseller Tremosa durant la visita a la planta aquest dimecres

la llagosta informa

MOLLET. Després que aquest dime·
cres es donés a conèixer que el Go·
vern plantejarà aquest divendres 
ajornar les eleccions del 14·F, si no 
hi ha un consens alternatiu entre 
els partits, la candidata de JxCat 
a la presidència de la Generalitat, 
Laura Borràs, afirmava dimecres 
en una visita a Mollet, que des del 
seu partit no demanen "mantenir 

o posposar les eleccions, dema-

nem seguretat sobre el procés".
Borràs ha subratllat que "les 

eleccions s'han de poder cele-

brar amb garanties" i que JxCat 
donarà suport el que "indiquin 

els experts del Departament 

d'exteriors, de transparència i 

de processos electorals de ma-

nera combinada amb el que di-

uen els experts de Salut".
Amb tot, la candidata de JxCat ha 

subratllat que hi ha altres països 
com Portugal "amb les mateixes 

circumstàncies o amb dades 

iguals o pitjors i amb situacions 

de confinament més sever que 

hi ha a Catalunya que duran a 

terme aquests processos electo-

Laura Borràs (JxCat): "No demanem mantenir 
o posposar les eleccions, volem seguretat" 

ELECCIONS LA CANDIDATA DE JXCAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, LAURA BORRÀS, VA VISITAR MOLLET DIMECRES 

l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sier·
ra, entre altres. 

Durant el recorregut a l'em·
presa, la directora general de 
Dicomol, Estela Sánchez; el seu 
fundador, Francisco Sánchez, i el 
director comercial de l’empresa, 
Daniel Altimiras, van presentar a  
les autoritats les peces fabricades 
a les seves instal·lacions, la zona 
de producció, un espai d’exposi·
ció de productes, i la sala de for·
mació de què disposa l’empresa 
per impulsar el coneixement i la 
formació professional de joves. El 
conseller Tremosa va remarcar la 
importància de la indústria en un 
context com l’actual. “Els països 

que han sobreviscut les crisis 

són els països industrials”, va as·
segurar el conseller Tremosa.

La pime disposa actualment 
d’una plantilla amb una quarante·
na de treballadors i una facturació 

que ronda els 2 milions d’euros. 
“Fruit de l’empenta del teixit 

industrial i les facilitats que ofe-

reix l’Ajuntament, permet que 

aquestes empreses vulguin 

apostar per la nostra localitat", 
va dir l'alcalde Óscar Sierra.  

n Amb l’objectiu de tractar sobre te-
mes tant importants per al futur de la 
Llagosta com la nova àrea econòmica 
de Can Pere Gil o l’estació intermo-
dal, el subdelegat del Govern central 
a Barcelona, Carlos Prieto, es va des-
plaçar dimecres a la Llagosta per en-
trevistar-se amb l’alcalde, Óscar Sie-
rra. Durant la trobada, es va parlar de 
l’estudi informatiu que està elaborant 
el Ministeri de Transports i Mobilitat 
per desafectar la zona de Can Pere Gil, 
el qual podria quedar enllestit aviat. 
També es va tractar sobre el projecte 
que està redactant Adif de connexió 
d’amplada estàndard de la futura es-
tació intermodal, el qual també ha de 
recollir les millores dels accessos per 
la C-17 a aquesta plataforma.

REUNIÓ AMB EL 
GOVERN PER L'ÀREA 
DE CAN PERE GIL

a.m.

EN CAMPANYA Borràs, a la plaça Prat de la Riba acompanyada de membres de Junts a Mollet

rals" i ha afegit: "Nosaltres hem 

dit sempre que estem a punt. Re-

cordem que no tenim president 

des que es va produir la inhabi-

litació per part del Suprem".
Durant la seva visita a Mollet, 

Laura Borràs ha donat les gràcies 

per tota la feina feta amb la reco·
llida d'avals a la ciutat on es van 
aconseguir unes 300 signatures: 
"Hem vingut per fer aquesta 

presa de contacte amb els afili-

ats al partit i per donar-los les 

gràcies per tota la feina que s'ha 

estat fent".
A Mollet, Borràs va estar acom·

panyada per la diputada Míriam 
Nogueras, així com d'altres inte·
grants de l'agrupació local de Junts 
a Mollet que està previst que coor·
dini Olga Vilaseca. i anna mir

El grup d'interès Mollet Opina ha 
demanat al govern que estudiï la 
proposta d'incorporar la figura pro·
fessional d'un intèrpret de llengua 
de signes a l'Ajuntament perquè 
tingui presència en els plens i actes 
oficials del municipi per fer aquests 
actes més inclusius i que la informa·
ció arribi també a persones sordes, 
sordcegues i amb discapacitat au·
ditiva. El grup proposa que aquest 
figura es pugui mancomunar amb 
altres municipis de l'entorn.

Mollet Opina demana 

un intèrpret de llengua 

de signes al ple
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Reciclajes San Adrián posa en marxa 

un projecte d'R+D per donar nous 

usos a l'extracció del vidre reciclat
SANT FOST. L'empresa santfos-
tenca Reciclajes San Adrian, es-
pecialitzada en la valorització 
energètica de residus municipals, 
així com en la gestió integral de 
residus industrials, ha posat en 
marxa un projecte de Recerca i 
Desenvolupament per reciclar 
l'extracció del vidre. En concret el 
projecte treballa en donar un nou 
ús a la partícula que queda de la 
incineració: "Nosaltres ja li fem 

un tractament i d'això surt una 

ferralla per reciclar i terra pel 

restabliment de canteres, entre 

altres usos, i aquesta partícula 

que queda de la fracció del vidre 

és la que intentarem recuperar 

per donar-li un altre valor", ex-
plica l'administradora de l'em-
presa, Isabel Guirao.

Segons Guirao, aquesta és "la 

primera vegada que participem 

INNOVACIÓ  L'EMPRESA SANTFOSTENCA HA ESTAT UNA DE LES 16 SELECCIONADES PER REBRE UNA SUBVENCIÓ DEL GOVERN

reciclajes san adrian

L'EMPRESA  Fa més de 28 anys que es dedica a la gestió dels residus

amb un projecte d'innovació i 

com a empresa és un plaer po-

der-ho fer". 

Fins a 150.000 euros d'ajut 
El projecte de Reciclajes San Adri-
an ha estat seleccionat conjunta-
ment amb 15 empreses més  en 
la convocatòria d’aquest 2020 
del programa Nuclis de Recerca 
Industrial i Desenvolupament Ex-
perimental.  Es tracta d'una línia 
d'ajuts de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, i AC-
CIÓ -l’agència per a la competitivi-
tat de l’empresa del Departament 
d’Empresa i Coneixement- per in-
centivar projectes d’R+D en l’àm-
bit dels residus. 

Aquest 2020, el pressupost de la 
línia d'ajuts impulsada per desen-
volupar-se durant els próxims tres 

EDUCACIÓ

Un escape room 

virtual apropa el 

cooperativisme a 

les aules

Els Ateneus Cooperatius han pre-
sentat VilaESScoop, una nova eina 
virtual i didàctica que permetrà al 
personal docent apropar l’econo-
mia social i solidària i el coopera-
tivisme a l’alumnat, d’una manera 
col·laborativa, divertida dinàmica 
i amena. 

Es tracta d’un joc educatiu, que 
s’ha dissenyat pensant per oferir 
una alternativa a les sessions pre-
sencials, i, per tant, un recurs que 
facilita la interacció a distància, fo-
menta el treball en grup i presenta 
una atracció pels joves en ser una 
proposta creativa, innovadora, 
actual i lúdica. VilaESScoop anirà 
acompanyat d’altres materials pe-
dagògics a l’abast del professorat 
que permeten fer un treball previ 
o posterior dels principals concep-
tes i continguts de l’Economia So-
cial i Solidària i el cooperativisme. 

El joc, amb quatre nivell o enig-
mes per resoldre, està adreçat a 
l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius. 

anys, ha arribat als 1,75 milions 
d’euros per als 16 projectes es-
collits, cadascun dels quals podrà 
obtenir fins a 150.000 euros d’ajut, 

un pressupost que prové majori-
tàriament del fons del cànon de 
residus industrials que gestiona 
l’ARC.  
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La setmana passada arribaven les primeres vacunes de la Covid-19 al Baix 

Vallès i es començaven a administrar a usuaris i treballadors de residències 

de gent gran, i a treballadors sanitaris que tracten directament amb malalts 

de coronavirus. Un cop aquests col·lectius s'hagin vacunat, la campanya 

continuarà pels sociosanitaris i, finalment, la població en general –encara 

falta saber amb quines prioritats i com es distribuirà–. Les imatges dels 

equips d'infermeres injectant el producte de Pfizer a ancians a les residències 

baixvallesanes  ha estat una icona per a l'esperança de bona part de la 

ciutadania que espera que el malson acabi. La vacuna, diuen, és el principi 

del fi. Per això les autoritats sanitàries demanen pel bé comú –la immunitat 

comunitària, que el doctor Argimon afirma que tindrem a la tardor– que es 

perdin les reticències –si n'hi ha– a posar-se-la. De moment, però, el període 

d'efectivitat de la vacuna no està provat, de manera que les administracions no 

haurien de renunciar a reforçar la vigilància epidemiològica i l'atenció primària –i 

més, si ha d'acabar assumint les vacunacions futures–.

L'ESPERANÇA DE LA VACUNA

Editorial
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arribada de la pandèmia de la Co-
vid-19 ha tingut un gran impacte 
econòmic i social a tot el món i, 
inevitablement, també al nos-

tre territori. Els darrers mesos hem pogut 
comprovar com el nostre entorn ha canviat 
de manera significativa, accelerant una evo-
lució que ja s’estava fent cap a noves formes 
de produir, consumir, comunicar-nos o rela-
cionar-nos.

 L’eix metropolità B30 sempre ha estat un 
referent en el desenvolupament de la indús-
tria i, davant d’aquesta situació, té l’oportuni-
tat de reafirmar la seva posició mitjançant la 
necessària transformació cap a la nova eco-
nomia, més sostenible i digital.

 Com a territori tenim totes les eines ne-
cessàries per convertir-nos en un referent 
per a tot el món, ja que comptem amb un ric 
teixit empresarial, una indústria consolidada 
i una àmplia xarxa de centres universitaris i 
d’investigació de prestigi nacional i mundial.

 Les noves tecnologies han estat la clau 
d’aquest canvi i, en aquest sentit, ara és més 
necessari que mai reforçar la col·laboració pú-
blico-privada per incorporar-les a les empre-
ses amb l’objectiu de liderar la indústria 4.0.

 L’any 2019, des del Consorci de la Zona 
Franca, vam establir els nostres eixos estratè-
gics: desenvolupament econòmic, innovació 
i sostenibilitat. Sense saber què ens depara-
va el 2020, els tres pilars segueixen essent 
essencials actualment per dur a terme pro-
jectes innovadors, que permetin reactivar 
l’economia.

 En aquest context, i posant en valor les 
aliances público-privades, el 2019 vam in-
augurar la 3D Factory Incubator, la primera 
incubadora d’alta tecnologia d’impressió 
3D d’Europa, fruit de la col·laboració entre 
el CZFB i Leitat i amb el recolzament de les 
càmeres de comerç. Les instal·lacions s’han 
convertit en una referència per al desenvo-
lupament de la indústria 4.0 i, gràcies al seu 
èxit, acabem d’ampliar-les dels 600 m2 als 
1000 m2 per poder incubar a més empreses. 
En la mateixa línia, durant el primer semes-

L'oportunitat de la pandèmia

L'

PERE 
NAVARRO

Delegat Especial de l'Estat al 

Consorci de la Zona Franca

tre de 2020 inaugurarem el DFactory BCN, un 
hub tecnològic, que actuarà com a pol d’atrac-
ció d’empreses de tot el món, que vulguin es-
tablir-se a l’àrea metropolitana de Barcelona 
per explotar els seus projectes relacionats 
amb la indústria 4.0.

És important fer una aposta conjunta del 
territori per a la innovació, que garantirà la 
creació de llocs de treball de qualitat, i per la 
sostenibilitat, factor clau en el desenvolupa-
ment de l’economia del futur. Així mateix, les 
empreses i institucions hem d’estar alineades 
en la integració i el compliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible establerts 
per la ONU, ja que són la base de la nova eco-
nomia.

 Per poder seguir essent competitius, da-
vant l’avenç de la digitalització, una vessant 
fonamental a treballar és la creació d’una 
oferta formativa, que doni resposta a les no-
ves necessitats, així com establir nous espais 
per compartir coneixement i crear sinèrgi-
es. Mitjançant l’acord amb l’Ajuntament de 
Barcelona i Correus, des del CZFB crearem 
un centre de formació “a la carta”. D’aquesta 
manera, a més de cobrir la demanda de nous 
perfils per a les empreses del territori, oferi-
rem als joves, principalment de l’àrea metro-
politana de Barcelona, l’oportunitat d’accedir 
a un ensenyament tecnològic, que els permeti 
comptar amb un valor afegit a l’hora d’incor-
porar-se al mercat de treball actual.

 En aquest marc, des del CZFB hem creat 
també la Barcelona New Economy Week 
(BNEW), un esdeveniment híbrid de caràc-
ter internacional amb l’objectiu de treballar 
des de diferents sectors clau en els principals 
reptes i oportunitats de la nova economia i 
l’etapa post-covid. La primera edició de l’es-
deveniment, celebrada el passat octubre, ja 
va situar a Barcelona com a capital de la nova 
economia. La segona edició, confirmada per 
l’octubre vinent, aglutinarà nous sectors i 
seguirà treballant per donar visibilitat al po-
tencial de l’eix metropolità com una zona clau 
per establir-se i impulsar negocis basats en la 
digitalització i la sostenibilitat.

 2021 arriba encara amb moltes incerteses, 
però hem d’estar convençuts del potencial 
que té l’eix B30 i el conjunt de la regió metro-
politana per liderar la recuperació econòmica 
i seguir exercint un paper clau en la indústria 
no només de Catalunya sinó de tota Espanya.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Un titular més encertat seria: la @gencat, o sigui 
tots nosaltres, regala 25.000.000 d'euros en plena 
crisi a un clan extranger a canvi de què ens gasegin i 
rebentin els timpans. @PoldeGallecs

Sobre la notícia: El Circuit signa 
la renovació del contracte amb la 
Fórmula 1 per un any més

Un polític ha de saber que depèn 

del poble i Pasqual Maragall 

va saber conjugar el seu 

lideratge amb la dependència

democràtica de la ciutadania  

asqual Maragall, l’alcalde, el 
president, ha fet 80 anys. Anys i 
anys treballant per la res publica, 
per allò que és de tots, inclòs allò 
que no es pot quantificar: la lli-

bertat i la democràcia, la unitat i la germanor, 
la pluralitat i l’asimetria —aquell federalis-
me asimètric per a Espanya. I Barcelona amb 
Catalunya, i Catalunya amb Espanya –però 
"Madrid se’n va"–, i Espanya amb Europa. I 
l’encaix modern, sòlid, possible de Catalunya 
a Europa mitjançant les euroregions –enca-
ra una esperançadora alternativa als estats 
centralistes i uniformistes, a les vies unilate-
rals inductores de soledats i autarquies.

I el món tot sencer del que alguna vegada 
en semblà l’alcalde —l’alcalde-president, 
potser. Ell no comptava amb els límits a l’ho-
ra d’imaginar i, sovint, de fer. Singular i plu-
ral. Complex, valent, humà. Ara més que mai.

Aquests dies, potser no tindrà present de 
celebrar l’aniversari malgrat que el seu en-
torn, els seus –promesa d’amor– li ho recor-
din. O potser, amb l’aniversari se li apropa-
ran records que, darrerament, no han volgut 
aflorar. Mala jugada Pasqual! Tant de bo que, 
en recordar-t’ho, ho puguis reviure com sor-
tit de la teva pròpia memòria. Ves a saber, oi? 
Només ho saps tu.

En aquests temps de lideratges mínvols –lle-
giu limitats– la figura de Pasqual Maragall es 

P

MARAGALL '80

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

converteix en enyorança humana i política –ex-
cepte pels que porten aclucalls. No defenso pas 
que un poble depengui d’un home; ans el con-
trari, un home que vol dedicar-se a la polis i per 
derivació a la política, cal que sàpiga que és ell 
qui depèn del poble, de la ciutadania, d’aquells 
que confien en la capacitat de la persona ele-
gida democràticament per a conjugar idees, 
valors i fets individuals i col·lectius. I Maragall 
va saber conjugar el seu lideratge amb la seva 
dependència democràtica de la ciutadania.

No recordo altre temps, ni a Barcelona ni 
a Catalunya –a la plaça de Sant Jaume– amb 
igual presència de la revolta de l’inconfor-
misme en les idees i els projectes, de major 
voluntat de moure la ciutadania, de fer-la 
partícip de projectes capitals, innovadors i 
estimats col·lectivament, transversalment, 
orgullosament per dones i homes, per joves 
i vellards, pels d’ací i els d’allà. 

On són els temps de l’esperança amb ale-
gria i realisme? Ni són pas aquests, ni se’ls 
entreveu en la boira del futur.

President, per molts anys!

Per compartir
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Assemblea de Sumem Esquer-
res a Parets, després d’un any i 
mig de govern en pacte amb Ara 
Parets Esquerra Republicana i 

Parets per la República-Junts per Catalunya, 
ha decidit per votació unànime que, donat 
l’incompliment sistemàtic dels acords asso-
lits amb la formació d’Esquerra Republicana, 
l’actual (des)govern no podia continuar. Per 
respecte als nostres votants, i a tots els veïns 
de Parets, i per ètica, creiem que no podíem 
seguir com fins ara i que calia canviar la situ-
ació a la qual ens ha empès les actuacions de 
l’alcalde d’ERC.

El projecte de Sumem Esquerres a Parets 
el vàrem iniciar amb molta il·lusió, que es va 
reforçar quan es va fer evident, segons els re-
sultats de les últimes eleccions municipals, 
que ningú tenia la majoria i nosaltres érem (i 
som) la clau per formar el govern local. Seguit 
de les eleccions, podent pactar amb Esquer-
ra Republicana o bé amb el Partit Socialista, 
vàrem optar per un acord de govern amb els 
primers, apostant pel canvi que demanàvem.

Però el temps ens ha demostrat que els in-
teressos que deien tenir la gent d’Esquerra 
no eren tals. Això no ha facilitat gens aquesta 

Qui ha trencat el pacte del govern municipal a Parets?

L'

CASANDRA GARCIA, 
ROSA MARTÍ I LLUÍS MORENO

Regidors del grup municipal 
Sumem Esquerres a Parets

entesa, cosa que ha portat a una pèrdua de 
la confiança entre regidors i regidores. El 
pitjor ha estat la vulneració sistemàtica del 
pacte subscrit i amb la forma de governar de 
l’alcalde que ha demostrat no estar capacitat 
per a aquesta tasca. El seu comportament 
controlant l’estructura municipal (fins al 
punt d’arribar a prohibir que determinats 
tècnics parlessin amb altres tècnics i càrrecs 
electes), prioritzant les queixes a les xarxes 
socials com a eina de govern en lloc de planifi-
car de manera ordenada les actuacions, ha fet 
impossible poder portar a terme una tasca de 
govern coherent. Ha estat més preocupat per 
les xarxes socials i les fotos que per millorar 
Parets. Del que desgraciadament la planifi-
cació de la rua dels reis n’és només un trist 
exemple d’un ús dels recursos municipals per 
intentar un lluïment personal.

Hem de ser sincers, tot això fa temps que ho 
vèiem, però també érem fidels als principis 
que van impulsar l’acord. Per això, hem inten-
tat reconduir la situació en múltiples ocasi-
ons, fent reunions on cercar i trobar consen-
sos, treballant intensament per reconstruir 
els ponts trencats, però els acords presos 
eren sistemàticament ignorats a posteriori 

des de l’Alcaldia, fent aquesta tasca inútil i 
frustrant.

Els tres regidors de Sumem Esquerres a 
Parets, a la vista de tot el que anava passant 
vam elevar a l’Assemblea de Sumem Esquer-
res a Parets el que havíem de fer com a col-
lectiu i com a resultat s’ha acordat finalitzar 
l’actual govern i cercar-hi una alternativa. 
Som conscients i sabedors de la força que 
ens va donar els resultats de les eleccions, ja 
que som claus per formar majoria de govern. 
És la força dels vots, la voluntat popular i la 
democràcia allò que tothom ha de respectar. 
Qui no té majoria i vol governar ha de pactar 
i pactar vol dir ser lleial. Qui no és lleial traeix 
el pacte. El pacte amb la ciutadania. La manca 
de lleialtat per part de l’alcalde d’Esquerra 
és el que ens ha portat a cercar alternatives 
de govern, a l’haver trencat aquest, l’acord 
assolit inicialment.

Tots i totes sabem que governar no és fà-
cil, que cal empatia, cal il·lusionar a polítics, 
tècnics i ciutadans amb projectes engresca-
dors, i cal també prendre decisions cada dia. 
I sobretot des de l’Alcaldia cal donar corda 
i confiança als regidors i regidores per em-
pènyer els projectes de poble. Cal sempre 
sumar per avançar, no fer-ho fa molt difícil 
l’entesa. Les lluites per espais de poder són 
legítimes en campanya electoral però no des-
prés d’un pacte. Després d’un pacte és priori-
tària la lleialtat i no posar bastons a les rodes 
als teus socis de govern. No estar gelós dels 

seus assoliments que beneficien a tot el po-
ble. Esquerra, i especialment el seu alcalde, 
han estat treballant per darrere del pacte en 
clau electoral, i això ha conduït a situacions 
límits, i a friccions que han fet perdre mol-
tes energies i redunden en un mal servei a 
la ciutadania, que sempre, i per sobre de tot, 
creiem que ha de ser la prioritat absoluta.

Tot plegat és el que ens ha portat al fet 
que ara per ara veiem necessari una nova 
alternativa, perquè el que tenim fins ara no 
ha funcionat, ni funciona per deslleialtats i 
egos personals. No és necessari fer ara i aquí 
cap relat puntual i detallat de tot el que ha 
passat, perquè nosaltres volem formar part 
del govern local per sumar: fer tot el que pu-
gem perquè els nostres veïns i veïnes visquin 
millor.

Fidels al que havíem explicat a la campa-
nya i al nostre projecte únicament pel muni-
cipi de Parets, volem que els projectes que 
teníem en el programa siguin el nostre full 
de ruta. La nostra ambició política no va més 
enllà de l’àmbit local a diferència d’altres que 
cada dia treballen per objectius més enllà del 
poble i cercant altres metes més llunyanes.

No podem demanar que compartiu la nos-
tra decisió, però almenys és important que 
tothom en pugui entendre els motius. Espe-
rem això sí, que ens feu costat en el nou pro-
jecte que encetem perquè aquest és el pro-
jecte de Parets, el poble què compartim. El 
lloc on vivim i del que ens sentim orgullosos.
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Kasatkina perd als vuitens de finalSergi Mingote torna al campament 1 del K-2
Daria Kasatkina, pupil·la de l'entrenador 
de tenis molletà, Carles Martínez, va caure 
als vuitens de final del torneig WTA d'Abu 
Dabhi, dels Emirats Àrabs Units. La russa 
va perdre contra Yelena Rybákina. 

El paretà Sergi Mingote ja suma 25 dies d'expedició al K-2. L'alpinista 
ha tornat al campament 1 després d'haver de tornar la setmana passada 
al campament base pel vent. Mingote ha pujat amb dos companys més 
d'expedició amb Tamara i Juan Pablo. De fet, la pujada al campament 1 
s'ha fet sense la presència de vent, que facilitaria seguir pujant el K-2.  

MOLLET. Abans de cada partit Ma-
tilde Esteves llegeix un text de la 
Bíblia, mira la fotografia de la seva 
àvia, que li llegia el mateix frag-
ment, i prepara una targeta on 
apuntarà tots els detalls del partit. 
Als seus 29 anys, la molletana és 
una de les àrbitres assistents mi-
llor considerades del col·legi arbi-
tral estatal. Esteves és una habitu-
al de la Primera Divisió femenina 
i de la Tercera Divisió masculina, 
participa en partits internacionals 
i des de fa dos anys és una de les 
assistents fixes de la Supercopa 
d'Espanya. 

La molletana va formar part 
dimarts del quartet català de 
la semifinal femenina entre el 
Llevant i el Logronyo (3-1) a Al-
meria, juntament amb l'àrbitre 
principal Ainara Acevedo, la tam-
bé assistent Mariona Peralta, i la 
quarta àrbitre, Ylenia Sánchez. "El 

simple fet de ser-hi ja és una re-

compensa i un premi a la bona 

feina, tot i que no sempre això 

es veu reflectit. Ja porto dues 

edicions seguides", explica Ma-
tilde Esteves, ja a Mollet. 

S'inicia el curs 2012-13

La molletana va iniciar-se en l'ar-
bitratge la temporada 2012-2013 
dirigint un partit de benjamins. 
"Tot va començar quan Ainara 

Acevedo -ara companya col·le-

FUTBOL  MATILDE ESTEVES, DE 29 ANYS, ÉS UNA REFERENT ESTATAL DES DE FA UNES TEMPORADES

gial i des de fa anys amigues- 

em va dir que havia vist un car-

tell per fer arbitratge femení. 

Vam tenir curiositat, vam pro-

var i al final ens vam enganxar", 
recorda. 

Des d'aleshores, la cursa arbi-
tral de la molletana ha estat mete-
òrica. El 2018 va ser àrbitre assis-
tent internacional i poc després 
va fer història sent part de la pri-
mera tripleta arbitral que va xiu-
lar un partit d'un grup català de 
la Tercera Divisió masculina, jun-
tament amb Ainara i Ylenia. "Va 

començar com una afició, però 

hi ha molta exigència  i la dedi-

cació requereix cada cop més 

temps, és un ofici. Fins i tot he 

L'ofici de l'àrbitre assistent
rfef

EN JOC  La molletana en una acció del partit entre el Levant i el Logronyo

deixat la meva feina de farma-

cèutica i em dedico només a ser 

àrbitre", explica la molletana, que 
admet: "he treballat moltíssim 

i crec que puc passar un temps 

creient que puc viure d'això".

Analitzar partits
"Com àrbitre assistent em fixo i 

em preparo per veure fores de 

joc. Tinc una plataforma virtual 

que em genera aquestes situ-

acions i puc analitzar una sei-

xantena. Llavors intento tenir 

un màxim d'encerts", explica Es-
teves. A més, analitza com juguen 
els equips que haurà d'arbitrar 
per preveure les possibles situaci-
ons del joc.  JL.RodRíguez b.

El DM Group reprèn la lliga 
amb el lideratge en joc

BÀSQUET | Lliga EBA  PRIMER PARTIT MOLLETÀ DEL 2021

MOLLET. El DM Group Mollet dispu-
tarà el primer partit del 2021 amb 
el lideratge en joc del grup C4 de la 
Lliga d'EBA contra la UE Mataró. 
Els dos conjunts estan empatats a 
tres victòries i cap derrota. A més, 
els dos conjunts no competeixen 
des de la quarta jornada, el 13 

de desembre. Aleshores, els dos 
equips van mostrar el seu potenci-
al esclafant els seus rivals: el Mo-
llet contra el Granollers (71-44) i la 
Mataró a la pista del Lliçà (58-92). 

L'equip maresmenc arribarà al 
Plana Lledó amb l'objectiu de pis-
par la victòria al Mollet i amb Jor-
di Juanola, que és el jugador més 
determinant. El de Mataró té una 
mitjana d'anotació per partit de 
24,6 punts i 8 rebots. 

La molletana va formar part per segon cop seguit d'un dels 

quartets col·legials de la Supercopa d'Espanya femenina DM GROUP MOLLET - UE MATARÓ
Dissabte, 16 – 18 h Mollet

FUTBOL  LA MOLLETANA ES QUEDA SENSE FINAL DE SUPERCOPA

Alèxia Putellas cau a les semifinals
El FC Barcelona d'Alèxia Putellas s'ha quedat fora de la final de la 
Supercopa d'Espanya femenina, després de caure dimecres als penals 
davant l'Atlético de Madrid, en una semifinal amb pròrroga inclosa que ha 
acabat amb empat en el marcador (1-1). La molletana va marcar el gol de 
l'empat a les acaballes del partit en un xut magistral de falta. 

fC BArCeLONA
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MOLLET / MARTORELLES. El 40è 
Critèrium del Vallès Júnior Gran 
Premi Diputació de Barcelona serà 
el 2021 Campionat de Catalunya. 
Segons ha confirmat el president 
del Club Ciclista Mollet, Toribio 
Muga, el club tornarà a organitzar 
el campionat català que no va po-
der celebrar el 2020 després d'ha-
ver d'ajornar fins a dues vegades 
el critèrium per l'afectació de la 
Covid- 19. 

El club va sol·licitar en acabar 
el curs 2020 poder celebrar el 
campionat català el 2021, petició 
finalment acceptada per la Fede-
ració Catalana de Ciclisme. "Es-

tem molt contents perquè l'any 

passat no es va poder celebrar 

i ja hem rebut l'ok de la federa-

ció", admet el responsable molle-
tà Toribio Muga, que preveu que 
se celebri el 25 de juliol, tot i que 
"es podria moure en el calenda-

ri, si coincideix amb alguna de 

les grans voltes ciclistes júnior, 

com ara una a Valladolid". El 

CICLISME EL CLUB CICLISTA MOLLET NO VA PODER CELEBRAR LA PROVA EL 2020 I PEL 2021 TORNARÀ A ACOLLIR EL CATALÀ DE RUTA

El Critèrium del Vallès Júnior 
serà Campionat de Catalunya

CRITÈRIUM Un dels moments del podi de l'edició del 2019

Critèrium del Vallès té un circuit 
pel Vallès Oriental amb sortida i 
arribada a Mollet.  

El CC Mollet amb vuit fitxatges
El Club Ciclista Mollet del 2021 
competirà amb vuit cares noves 
i tan sols tres corredors continu-

aran. L'equip molletà va quedar 
subcampió de la Copa Catalana 
júnior el curs 2020 i per aquesta 
temporada l'objectiu és lluitar per 
la victòria. D'entre els corredors 
que aspiren a la classificació ge-
neral catalana, hi ha els tres corre-
dors que continuen. 

MOTOR | F1  

El Circuit signa la 
renovació amb la 
Fórmula 1 pel 2021

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya i la Fórmula 1 han 
signat la renovació del contracte 
que confirma la celebració del 
Gran Premi d’Espanya al traçat 
barceloní l’any 2021. El circuit 
vallesà ha assegurat la seva con-
tinuïtat al Campionat del Món FIA 
de Fórmula 1 aquesta temporada 
i celebrarà la tradicional cita amb 
la categoria reina els dies 7, 8 i 9 
de maig. Ramon Tremosa, con-
seller d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya i 
president del Circuit ha remarcat 
l'impacte econòmic de l'esdeveni-
ment perquè “el Gran Premi d’F1 

a Catalunya és un gran esdeve-

niment mundial que genera un 

efecte multiplicador en termes 

de creixement del PIB, de llocs 

de treball i de creació de ri-

quesa deu vegades superior a 

l’aportació que hi fa el Govern 

de la Generalitat”. Aquesta serà 
la 65a edició del Gran Premi d’Es-
panya, la 31a que se celebra de 
forma consecutiva al Circuit.  

El júnior Ricard Fitó va ser el 
millor classificat en la general del 
2020 aconseguint el 17è lloc. "No 

tenim un clar cap de files, hi ha 

tres corredors que hauran d'in-

tentar lluitar per les victòries 

de curses i després veurem la 

classificació general", admet el 
president. Els altres dos corredors 
de segon any júnior són Jaume Mo-
lina i Mario Fernández. Els vuit fit-
xatges són Izan Garcia, Màrius Fa-
bra, Ricard Garcia, Guillem Bel, Nil 
de Lapuente, Álex Sánchez, Jose 
Martos i Iker Gonzalez.  jl.r.b.

FUTBOL SALA | Segona Divisió   L'EQUIP LLAGOSTENC ASPIRA A L'ASCENS 

cd la concòrdia

Contrarellotge

El club molletà celebrarà enguany 

també la contrarellotge, que tindria un 

dia abans, el 23 de juliol, amb sortida 

i arribada a Martorelles. El CC Mollet 

estudia la possibilitat que també sigui 

Campionat de Catalunya júnior de con-

trarellotge, si s'aconsegueix augmentar 

el circuit fins als 7,2 km. El recorregut és 

d'uns 6 km, i s'hauria d'ampliar perquè 

fos homologat per la Federació Catala-

na de Ciclisme. 

EL 23 DE JULIOL 
A MARTORELLES

PLANTILLA L'equip llagostenc en un entrenament a la pista del CEM El Turó

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia inicia la se-
gona volta del grup 2A de la Segona Divisió 
amb el lideratge. Les llagostenques seguei-
xen amb la ratxa positiva de resultats i van 
imposar-se el cap de setmana a la pista de 
la Penya Esplugues B, per 2 a 4, amb gols 
de Mercè, Sonia, Marta i Naiara. 

L'equip de Javier Ruiz se situa líder amb 
20 punts, seguit de l'Eixample, amb 18 
punts i un partit menys, i tercer, el CN Cal-
des, amb 17 punts. "Jo crec que ser líder 

és una gran satisfacció. Penso que anar 

primer és molt millor que anar segon. 

També cal dir que hem de ser conscients 

que encara queden set partits per aca-

bar aquesta fase", diu el tècnic, que afe-

geix: "tot i que és més complicat mante-

nir el primer lloc, que arribar". 
La Concòrdia té un balanç positiu de sis 

victòries, dos empats i una derrota. "Les 

noies estan en un gran moment d'es-

tat i confiança. Es creu moltíssim en el 

grup i treballen, moltíssim", diu Ruiz. 
L'equip destaca per ser la segona millor 
defensa amb tan sols 15 gols encaixats, 
i és la quarta millor davantera, amb 34. 
"La millor defensa és l'Eixample, que 

només ha rebut sis gols i nosaltres les 

vam marcar, quatre", admet l'entrena-
dor. El pròxim partit serà dissabte al Pa-
velló Antonio García Robledo (17h) contra 
el Mataró, que és 5è amb 12 punts.  jl.r.b.

Lideratge de la Concòrdia
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CULTURA
'La llum d'Elma', al cinefòrum de Montornès
El Centre d'Estudis de Montornès del Vallès organitza el primer 

cinefòrum virtual de l'any amb una pel·lícula sobre les dones 

embarassades als camps d'internament del nazisme. En aquesta ocasió, qui hi participi compartirà impressions sobre el film La llum 

d'Elna, de Sílvia Quer. El film es pot veure al web de TV3.
Rialles torna a Parets
L’entitat Rialles Parets continuarà oferint 

espectacles familiars a Can Rajoler. De 

moment n'ha programat cinc, que es 

podran gaudir el segon diumenge de cada mes, com a mínim fins al maig.

Un Nadal Morat diferent

La Colla Morada ha penjat a les xarxes socials un vídeo amb imatges 
de diversos infants de l'entitat felicitant o celebrant aquestes festes 
nadalenques confinades. Els morats han volgut posar el seu granet de 
sorra per "dibuixar un somriure a totes aquelles nenes i nens de la Colla. 
Perquè elles i ells són alegria, il·lusió, optimisme i esperança". També 
desitgen que "torni la cultura, la música, l'alegria, la dansa i el teatre".

colla morada

ENTITATS HAN FET UN VÍDEO ON LA CANALLA ÉS PROTAGONISTA

La molletana Ester Vizcarra 

guanya el premi Enric Valor

MOLLET. L'escriptora i periodista 

molletana Ester Vizcarra ha estat 

la guanyador de la 40a edició dels 

premis de narrativa juvenil Enric 

Valor, convocats per l’Ajuntament 

de Picanya i Edicions del Bullent, 

amb l’obra Amaga’t dels drons!.

La història porta a l’extrem la 

desconnexió de la humanitat amb 

la natura, en benefici de l’aplana-

ment de les dificultats per a la vida 

diària i la producció. Situa la forma 

de civilització resultant en un fu-

tur no massa definit.

La protagonista, Aura, mai s’ha-

via plantejat que pogués existir un 

món diferent, però un arriscat ex-

periment de tornar a introduir els 

animals de companyia, foragitats 

fa molt de temps de les cases per 

antihigiènics i infecciosos, des-

perta en ella la comprensió de la 

injustícia que s’està cometent amb 

les bèsties. Una femella de tigre es 

converteix en la seva fidel compa-

nya i, malgrat les lleis establertes, 

no pot resignar-se a abandonar-la 

al seu destí quan li sigui retirada 

per haver crescut massa.

Aura tractarà de salvar-la, amb 

l’ajuda de diversos personatges, a 

vegades enigmàtics, i d’una com-

putadora-robot que sembla massa 

espavilada per a la seva condició. 

Aquesta novel·la distòpica, amb 

un futur món asèptic, convida els 

lectors a reflexionar sobre el tracte 

a les mascotes.

LITERATURA  HA ESTAT AMB L'OBRA 'AMAGA'T DELS DRONS!', UNA DISTOPIA JUVENIL

ESTER VIZCARRA Ha escrit una distòpia per reflexionar sobre les mascotes

bullent
A causa de la situació de la pan-

dèmia s’ha descartat fer el lliura-

ment del 40è Premi Enric Valor tal com estava previst. Tanmateix, el 
jurat ha deliberat i ha trobat una 

gran qualitat a les obres presen-

tades i, tant és així, que es preveu 

la publicació de dues obres més a 

banda de la guanyadora.  

Ester Vizcarra i Fortuny va néixer a Mollet 

el 1956 i resideix a Alcoi des del 1977. Es 

va iniciar en el periodisme com a cronista 

local del desaparegut Mundo Diario, de 

Barcelona, quan només tenia divuit anys. 

Acabada la Llicenciatura en Ciències de 

la Informació, es va traslladar a Alcoi i 

va començar a col·laborar amb diversos 

mitjans, fins a assentar-se al periòdic 

Ciudad de Alcoy, on va treballar fins a 

la seva desaparició. En més de trenta 

anys de carrera periodística, també ha 

passat per mitjans com Canal 9 o El País. 

La seva primera incursió en la narrativa 

va ser el llibre Enterreu-me en batí i 

sabatilles. Biografia novel·lada del poeta 

Joan Valls, publicat el 2017 per l'editorial 

Lletra Impresa.

MOLLETANA A ALCOI 
DES DE L'ANY 1977

Perfil de l'autora

S'obren les inscripcions 
als tallers de Mollet
MOLLET. Dilluns arrenquen les 

inscripcions per a la programació de les Activitats, Cursos i Tallers 
2021 de l'Ajuntament de Mollet. 

Les inscripcions en línia s’hauran de fer a través del web de l’Ajunta-

ment, i les telefòniques al número 93 571 95 15. Els dies i hores per 
a apuntar-s'hi són: 18, 19 i 20 de gener, de 15.30 h a 19 h, per a les 
activitats als centres de gent gran; 

21 de gener, de 9 h a 18 h, per a 

les esportives; i 25 i 26 de gener a partir de les 15.30 h, per als tallers 
dels centres cívics, culturals i de 

dona. Els cursos, que són gratuïts, 

es faran de forma telemàtica o pre-

sencial en funció de les mesures 

sanitàries de cada moment. 

La regidora de Cultura, Mercè 

Pérez, explica que hi ha "cursos i 

tallers de diferents temes que 

creiem que són molt atractius i 

que tindran molt d’èxit".  

FORMACIÓ  SERÀ ENTRE EL DILLUNS 18 I EL DIMARTS 26
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Jubilació anticipada 
involuntària o forçosa: 
coses que cal saber

L’expert respon

Olga Marquina
Advocada 
de Col·lectiu Ronda

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

En el nostre anterior article 
publicat en aquestes mateixes 
pàgines, vam abordar les prin-
cipals novetats que ens porta 
l’any que tot just comença en 
matèria d’accés i càlcul de la 
pensió de jubilació. En aquella 
ocasió, però, ens vam veure 
obligats per raons d’espai a 
deixar de banda les importants 
novetats introduïdes en relació 
a l’accés anticipat involuntari a 
la jubilació.

Aquesta modalitat de jubilació 
permet accedir a la pensió amb 
una antelació de fins a un mà-
xim de 4 anys a les persones 
treballadores que, per causa ali-
ena a la seva voluntat i en deter-
minades circumstàncies, es ve-
gin expulsades prematurament 
del món laboral. Concretament, 
la jubilació anticipada involun-
tària està reservada a les perso-
nes que hagin estat víctimes de:

1) acomiadament objectiu in-
dividual o col·lectiu per cau-
sa econòmica, tècnica, or-
ganitzativa o de producció 
-reestructuració empresarial, 
diu la llei- que hagin percebut 
la corresponent indemnització 
o interposat demanda recla-
mant-la o impugnant l’extinció, 
i acreditin 6 mesos en situació 
d’atur previ a la jubilació i la 
inscripció com a demandant 
d’ocupació.

2) Extinció contractual a ins-
tàncies de la treballadora com 
a conseqüència de violència 
de gènere.

3) Acomiadament per tanca-
ment de l’empresa i/o mort, ju-
bilació o incapacitat permanent 
de l’empresari que sigui perso-
na física.

4) Extinció per resolució del 
jutge en el marc d’un procedi-
ment concursal.

En qualsevol d’aquestes cir-
cumstàncies, la persona podrà 
accedir anticipadament a la ju-
bilació fins a 4 anys abans de 
la seva edat ordinària d’accés. 
Podrà fer-ho en complir els 61 
anys en cas d’haver cotitzat un 
període de, com a mínim, 33 
anys. No obstant, per carre-
res de cotització inferiors a 37 
anys i 3 mesos, l’edat mínima 
d’accés anticipat a la jubilació 
per causa involuntària serà els 
63 anys.

Coeficients reductors a l’im-
port de la pensió

Com en tots els casos d’accés 
anticipat a la jubilació, tam-
bé en el supòsit que avui ens 
ocupa s’apliquen coeficients 
reductors a l’import de la pen-
sió respecte a la quantia que 
ens pertocaria en cas d’acce-
dir un cop assolida l’edat legal 
de jubilació. Aquesta reducció 
s’aplica per una doble via. En 
funció dels anys cotitzats, se’ns 
reduirà un determinat tant per 
cent per cada trimestre que 
resti fins l’edat de jubilació. La 
reducció màxima per trimestre 
és de l’1,875% (7,5% anual) per 
a les persones que hagin cotit-
zat menys de 38 anys i 6 mesos 
mentre que la reducció míni-
ma és de l’1,5% per trimestre 
(6% anual) per a persones amb 
cotització igual o superior a 44 
anys i 6 mesos.

A banda d’aquesta primera re-
ducció de la quantia, s’aplica 
un segon filtre reductor de tal 
forma que l’import de la pen-
sió no pugui superar la quan-
titat que resulti de reduir el 
topall màxim de la pensió en 
un 0,5% per cada trimestre o 
fracció de trimestre d’anticipa-
ció en l’edat d’accés.

La festa d'hivern de Parets, 
amb 5 actuacions escèniques

PARETS. Divendres de la setmana 
vinent arrencarà la festa major 
d'hivern, que comptarà amb cinc 
espectacles escènics fins al dilluns 
25. Es tracta concretament dels 
concerts de Buhos (divendres 22) 
i de Koko-Jean & The Tonics (dis-
sabte 23), de l'espectacle familiar 
Aladdin #ThePopMusical, a càrrec 
de La Roda Produccions i organit-
zat per Rialles Parets (diumenge 
24), de l’espectacle per a infants 
Animalia, a càrrec de Sàndal Pro-
duccions i  del teatre d'humor àcid 
i sense barreres Greenpiss.

Per a aquells dies també s'han 
programat altres activitats. Diu-
menge 24 i sota el nom de Torna-

rem aviat, Diables Parets exposarà 
a la plaça de la Vila la seva Bèstia, 
acompanyada d’altres figures em-
blemàtiques de la colla. I l'ende-
mà dilluns 25 –festiu al poble–, el 
Banc de Sang i Teixits realitzarà un 
acapte de sang a la Sala Basart.

Més enllà dels dies de festa
Prèviament a l’inici de la Festa 
Major d’Hivern d’aquest 2021, 
s’han previst un seguit d’activitats 

emmarcades en la celebració del 
24è aniversari del Centre Cultu-
ral Can Rajoler, que començaran 
aquest divendres amb l’obertura 
de l’exposició sobre la Festa de la 
Pedra del Diable, que consta de 22 
plafons amb la història i descrip-
ció dels personatges. La mostra 
està organitzada conjuntament 
per l’Ajuntament de Parets, Dia-
bles Parets i la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de Parets. Dime-
cres a les 18 h s'hi farà la recepció 
de l’obra Esclat de festa, de l’artista 
local Iris Paris, realitzada durant la 
Festa Major de la represa.

L'endemà a les 18 h, tindrà lloc 
l’hora del conte de Festa Major a la 
biblioteca Can Butjosa i a la mateixa 
hora l'Associació Amics de l’Òpera 
del Vallès Oriental faran la confe-
rència i projecció de l’òpera  La Bo-

hème, de G. Puccini, a la Sala Basart.
A més, les biblioteques de Parets 

se sumen a la celebració amb l’or-
ganització d’activitats que es faran 
el 26 gener, a les 18 h, a la biblioteca 
Can Rajoler, amb l’hora del conte 
online especial aniversari La casa 

del vent, a càrrec de Sherezade Bar-
dají i, el 28 gener, a les 18 h, a la bi-
blioteca Can Butjosa, amb l’hora del 
conte a càrrec de Caro von Arend.  

TRADICIONAL  TAMBÉ S'HAN PROGRAMAT ALTRES ACTIVITATS ABANS I DESPRÉS DE LA FESTIVITAT

IRIS PARIS  Can Rajoler rebrà la seva obra 'Esclat de festa'

silvia ferran / aj. parets

OBITUARI  TENIA UNA LLARGA TRAJECTÒRIA COM A MÚSIC I BATERIA EN GRUPS DE LA COMARCA

pops

RICKY A la dreta, amb el grup Pops, amb el qual tocava des de 2018

MONTMELÓ. El músic i bateria Ri-
card Pont Isart, conegut com a 
Ricky, molt estimat i conegut en-
tre els músics del Vallès Oriental, 
va morir dissabte a l'edat de 52 

anys després d'una llarga malaltia. 
Nascut a Granollers i actualment 
era veí de Montmeló, va començar 
a tocar la bateria als 10 anys, amb 
el grup de Cardedeu Trols, amb el 

qual va seguir fins a mitjans dels 
anys 80 i va participar en les cone-
gudes Nits de Rock de Cardedeu.

L'any 1987, juntament amb 
Frank Martínez, Xavi Fernández 
i Chevi Sevilla, va formar el grup 
Treepoli, on va tocar fins a l'es-
tiu de 1992. Més tard i durant un 
temps va col·laborar com a músic 
i tècnic de so amb el grup De Cara 
a la Pared. També va destacar el 
seu pas com a bateria en el grup 
de versions The Xonses. A par-
tir del 2018 va col·laborar com a 
bateria de directe i estudi amb el 
grup granollerí Pops, format per 
Frank Martínez, Xavi Fernández i 
Moi Vázquez.

Dissabte, després d'una llarga 
malaltia, moria als 52 anys. Dilluns 
es va celebrar el funeral al Tanato-
ri de Granollers. 

El bateria Ricard Pont, veí de 
Montmeló, mor als 52 anys
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Gossos i mòbils, altament incompatibles

Ho veig des de fa força temps, quan surto a 
passejar amb els meus gossos...  Persones 
que caminen distretes amb el seu gos al 
costat, mirant el mòbil, amb els ulls posats 
a sobre de la pantalla, sense parar esment al 
que pugui fer el seu gos. Hi ha qui, fins i tot, 
deixa solt al gos, mentre ell continua atent a 
la màgica pantalla. El gos camina, corre i es 
perd de vista, i sembla que l’amo no s’adona 
del perill que això suposa. Un d'ells és el verí 
que, de vegades, hi ha als carrers, com per 
exemple, el destinat a eliminar als caragols, 
que el gos podria ingerir, causant la seva 
mort en qüestió d’hores.

Tranquil, el meu gos no menja res, diran 
molts propietaris si els avises d’aquest pe-
rill. Però hem de tenir en compte que qual-
sevol gos que no estigui malalt menjarà tot 
allò que al seu olfacte li sembli comestible, ja 
que la gola d'un gos mai té fi. Altres vegades, 
el risc prové de trossos de carn o embotits 
farcits d'agulles, vidres o verins líquids amb 
sabor dolç, els quals el gos no rebutjarà a 
l'hora de llepar-los, desenvolupant una in-
suficiència renal fulminant i morint en pocs 
dies. 

Finalment està qui, coneixent que en la 
zona es troba alguna colònia de gats, deixa 

lliure al seu amic. Si algú li ho recrimina, 
aquest respondrà: és molt bo, no els farà res. 
És possible que sigui així i que el seu gos no 
faci res als gats, fins i tot que aquet convisqui 
amb gats amb normalitat.

Però, ¿i si l'atacat és el gos? Quan una gata 
mare entén que els seus cadells poden estar 

en perill, donarà la seva vida defensant als 
seus fills. No caldrà que el gos bordi; només 
amb que el gos s'acosti, la gata sentirà que 
els seus nadons es troben en perill i atacarà 
al gos, mirant de fer-li el major mal. 

És possible que l'amo del gos culpabilitzi 
de tot al gat, quan la veritat serà que la causa 
d’allò que hagi pogut passar serà no haver 
estat pendent del seu gos.

Quan anem pels carrers passejant al nos-
tre gos, és el nostre deure estar sempre pen-
dents d’aquest. Un gos és com un fill petit, 
exigeix supervisió constant.

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

"Quan anem pels carrers passejant

el nostre gos, és el nostre deure 

estar sempre atents. Un gos és com 

un fill petit, necessita supervisió"

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas
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Festa Major d’hivern 

Sant Vicenç

Sant Vicenç, una festa mil·lenària
MOLLET. Mollet és, des de fa gaire-

bé un miler d’anys, una de les po-

blacions que honora Sant Vicenç 

com a patró a l’Església parroquial. 

Aquest és el motiu que la Festa Ma-

jor d’Hivern se celebri per Sant Vi-

cenç, el dia 22 de gener. Històrica-

ment els actes més destacats eren 

de caràcter religiós, però, a poc a 

poc, el vessant lúdic ha anat agafant 

més presència.

Tot i que es desconeix des de 

quan se celebra la festa, Vicenç 

Plantada, periodista de l’època, va 

escriure una crònica al diari La Re-

naixença el 19 de gener de 1884 on 

ja explica que, després de la missa 

amb autoritats locals i militars, hi 

actuava una orquestra. Per tant, 

se sap del cert que ja aleshores se 

celebrava Sant Vicenç amb actes 

POPULAR HISTÒRICAMENT ELS ACTES MÉS DESTACATS EREN DE CARÀCTER RELIGIÓS, PERÒ A POC A POC, EL VESSANT LÚDIC HA ANAT AGAFANT MÉS PROTAGONISME

festius. També hi ha cartells i notí-

cies en premsa d’abans de la Guer-

ra Civil, on s’anuncia la projecció de 

diverses pel·lícules de moda (com 

s’aprecia en el cartell de 1935), així 

com concerts, balls i funcions. 

D'actes religiosos a populars
Després de la guerra, a partir de la 

dècada dels 40, es va reprendre la 

programació més enllà de l’ofici re-

ligiós, amb  “balls i danses”, teatre 

i cinema. Cal dir, però, que d’acti-

vitats a l’aire lliure se’n feien ben 

poques, ja que es tracta d’una de 

les setmanes més fredes de l’any, a 

l'entorn de la setmana dels barbuts.

Ja en l’etapa democràtica, el pes 

de la celebració ha recaigut en els 

actes més festius i populars. El pro-

grama, organitzat conjuntament 

per l’Ajuntament i diverses enti-

tats, comença el cap de setmana an-

terior al 22 de gener i s’estén fins a 

finals de mes. 

bàsquet sant gervasi

CARTELL DE 1935  Anunciava alguns dels actes de la festa major d'hivern, així com les pel·lícules que es projectarien

xus de la cruz

'ART MURAL'  Instantànea guanyadora de la categoria Mollet l'any 2020

xus de la cruz

'TRAÇ AL TROS'  Foto premiada en la categoria Mollet l'any 2019

El Concurs de Fotos 
es queda sense 
l'entrega de premis

MOLLET. El Concurs de Fotografia 

de Sant Vicenç, enguany no farà 

l’habitual acte d’entrega al guanya-

dors, tot i que si s’exposaran les 

fotografies participants al Centre 

Cultural La Marineta. L'exposició 

es podrà visitar del 18 de gener al 

26 de febrer, de dilluns a divendres, 

de 15.15 h a 21.30 h. A partir del dia 

18 es podrà consultar l’acta amb el 

veredicte del jurat i visionar les fo-

tografies al web municipal. 
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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

Festa Major d’hivern Sant Vicenç

El 'Notes' torna a ser un dels 

plats forts de la programació

La presentació del Notes, a càrrec 

del Centre d'Estudis Molletans 

(CEM), és cada any un dels actes 

més esperats de la festa d'hivern 

molletana. Enguany la presentació, 

però, no serà presencial i es podrà 

seguir a través de Vallès Visió.

El 36è volum d'aquesta revista 

manté el canvi efectuat ja el 2020, 

deixant de banda els monogràfics. 

Aleshores, el regidor delegat del 

CEM, Raúl Broto, va destacar, so-

bre el canvi al Notes: "Torna als 

orígens i torna a ser una miscel-

lània de diversos articles; des 

del 1998 havia estat un mono-

gràfic".

En aquest cas, la miscel·lània 

inclou nou articles, que expliquen 

llegendes i excursions de Vicenç 

Plantada; que parlen del paisatge 

arqueològic i llegendari de l'en-

torn; que repassen el passat agrí-

cola i vinícola del Baix Vallès; que 

rememoren l'exili d'una nena mo-

lletana, Cisqueta Ambròs; i que ho-

menatgen el ninotaire molletà Fer 

i l'Esbart Dansaire de Mollet, entre 

d'altres.

La revista també compta, per se-

gon any consecutiu, amb l'apartat 

Memòria oral, a càrrec d'Olga Ra-

basa, que en aquest cas ha entre-

vistat en Pere Lluís Pedragosa, a 

qui defineix com "un home fet a si 

mateix".

El Manuel Martínez, el Marc 

Pérez i el Joan Viñallonga, estudi-

ants del Sant Gervasi, també hi te-

nen el seu protagonisme explicant 

el seu multipremiat treball acadè-

mic en què van aplicar la telede-

tecció a una explotació agrícola de 

Gallecs.

L'últim apartat (Patrimoni) 

compta amb articles sobre art, ar-

queologia i també sobre Joan Am-

bròs i Lloreda, autor de la lletra de 

l'himne de la ciutat.

Una festa marcada per la Covid
La situació provocada per la pan-

dèmia, i les consegüents resoluci-

ons i directrius establertes per les 

autoritats sanitàries, han provocat 

que l’Ajuntament de Mollet hagi 

decidit transformar, anul·lar o 

ajornar els actes de la Festa Major 

de Sant  Vicenç on hi pugui haver 

concentracions de gent i mobilitat.

En aquest sentit, el dia del patró, 

divendres 22 de gener, coincidint 

amb el 40è aniversari de Ràdio 

Mollet, l'emissora oferirà un pro-

grama especial de ràdio de la Fes-

ta de la Ràdio on, entre d’altres, 

donarà a conèixer el Micròfon de 

l’any i el premi la Notícia de l’Any. 

Vallès Visió també oferirà un 

programa especial el dia 22 de 

gener, que es dividirà en diferents 

blocs i inclouran la presentació 

de la 36a revista Notes, es dona-

ran a conèixer els guanyadors de 

l’edició d’enguany de la Festa de la 

Ràdio i es farà un reportatge amb 

l’Esbart Dansaire de Mollet en la 

qual es podran veure diferents ac-

tuacions de l’entitat.

El Museu Abelló, per la seva ban-

da, farà jornades de portes obertes 

amb entrada gratuïta els dies 22, 

23 i 24 de gener, amb l'exposició El 

Modernisme i les flors. De la natura 

a l’arquitectura i el taller artístic 

Decorem una llàntia vidre.

Per últim, pel que fa a les activi-

tats anul·lades, a banda de l'acte 

de l'Esbart, també s'ha cancel·lat el 

Concert de Sant Vicenç organitzat 

per l’Associació de Músics de Pau 

Casals i previst pel dissabte 23, 

així com el concert sardanista or-

ganitzat per Tradicions i Costums, 

programat pel diumenge 24.

L'espectacle de la Copla de Wis-

consin previst per al divendres 22 

de gener s’ha ajornat fins que la si-

tuació sanitària ho permeti, i la Nit 

de l'Esport, d'acord amb les enti-

tats esportives de la ciutat, també 

es posposa. 

ENGUANY, PERÒ, LA PRESENTACIÓ NO SERÀ PRESENCIAL I S'EMETRÀ A VALLÈS VISIÓ

A LA SALA FIVELLER  Durant la presentació del 35è 'Notes', l'any passat

arxiu

A CAN GOMÀ  En l'última actuació de l'Esbart, el gener del 2020

arxiu

Se suspèn la cloenda dels 
actes del 25è aniversari 
de l'Esbart Dansaire

L'acte de cloenda del 25è aniversari 

de l'Esbart Dansaire de Mollet del 

Vallès, previst per a aquest diumen-

ge a la tarda,  finalment ha quedat 

suspès per les condicions sanitàries  

vigents, segons ha informat la ma-

teixa entitat.

D'entrada, l'Esbart ja havia can-

cel·lat la tradicional actuació de 

Sant Vicenç al Teatre Municipal Can 

Gomà, ja que "per la situació sani-

tària cap dels grups de l’entitat 

ha pogut assajar amb normalitat 

des de fa mesos". Tanmateix, sí 

que havien programat dues activi-

tats alternatives. Una d'elles –sus-

pesa– era l'acte de cloenda del pri-

mer quart de segle de l'entitat amb 

un visionat de l’actuació del gener 

del 2020, adreçat a socis i simpa-

titzants. L'altra –que sí que es farà– 

serà el programa especial a Vallès 

Visió dels 25 anys de l'entitat.

La Covid ha condicionat forta-

ment la commemoració d'enguany. 

De fet, només es van poder realit-

zar amb èxit els actes programats 

a l’entorn de la festa major d’hivern 

del 2020, una doble actuació a Can 

Gomà i l’exposició de vestits i foto-

grafies als aparadors de comerços 

locals. La resta d’actes previstos es 

van suspendre. Tampoc van poder 

participar al festival de dansa de 

la ciutat alemanya de Karlsruhe, el 

passat mes de setembre.  

POPULAR  HAVIEN PREVIST UN VISIONAT DE L'ACTUACIÓ DEL 2020

dissabte 16

diumenge 17

divendres 15

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

Torna a entrar vent del 

nord, que tornarà a fer 

baixar les temperatures, 

sense arribar als valors de 

dies anteriors, amb més sol 

al matí i núvols a la tarda.

L’anticicló es tornarà a 

estendre sobre la penínsu-

la,  estabilitzant el temps, 

amb un altre matí seré i 

fred, i una tarda amb 

alguns núvols alts.

Continuarem amb un 

temps variable, antici-

clònic, però amb clarines 

alternades amb núvols, i 

matinades fredes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 7 7ºC 2ºC 6ºC - 13 km/h NE

DIVENDRES, 8 7ºC -1ºC 6ºC - 24 km/h ENE

DISSABTE, 9 7ºC 4ºC 7ºC 10,8 53 km/h NE

DIUMENGE, 10 8ºC 6ºC 6ºC 1,8 42 km/h NE

DILLUNS, 11 9ºC 3ºC 4ºC - 21 km/h W

DIMARTS, 12 10ºC -1ºC 5ºC - 23 km/h NNW

DIMECRES, 13 12ºC 1ºC 7ºC - 19 km/h WSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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La Cursa Popular Sant Vicenç cele-
bra el 2021 la seva 22a edició con-
secutiva amb el format de 10 km 
en asfalt i des de fa uns anys, una 
segona cursa de 5 km. Els orígens 
d'aquesta prova atlètica es remun-
ten als anys vuitanta quan el Club 
Atlètic Mollet va decidir posar en 
marxa un cros per celebrar l'inici 
de temporada i fer-ho coincidir 
amb les festes del patró de la ciu-
tat, Sant Vicenç. 

Segons recull el diari Comarca 

Deportiva, "Mollet ha estat una 

de les ciutats captades per orga-

nitzar curses de camp a través". 
En aquella primera edició, els gua-
nyadors van ser Díaz, del Joventut 
Atlètica de Barcelona, i Olga Seguí, 
del JAS. Posteriorment, l'aleshores 
president del Club Atlètic Mollet, 
Candido Sans, reconeixia al mateix 
periòdic vallesà que l'entitat "or-

ganitzava un cros d'àmbit co-

marcal, com a inici de la nostra 

temporada". 
La cursa es va deixar de celebrar 

els anys noranta, tot i que amb el 

ESPORTS LA PROVA DEL CLUB ATLÈTIC MOLLET ES VA RECUPERAR EL 2000 AMB UNA CURSA DE 10 KM I EL 2017, UNA DE 5 KM

La Sant Vicenç, de cros a Mollet 
els anys 80 a l'actual cursa popular

DEPORTIVA COMARCAL Recull de la revista comarcal dels anys vuitanta

canvi de mil·lenni, la directiva del 
club va decidir recuperar-la amb 
una cursa d'asfalt, que passa per 
Gallecs. "Jo vaig ser voluntari 

i la cursa va ser molt familiar. 

Recordo que en l'arribada, com 

que no hi havia el sistema de 

xip, s'havien de recollir un per 

un els dorsals dels corredors, 

en ordre per establir la classifi-

cació", explica el membre del club 
molletà, Miguel Ángel Catalán. 

L'any 2013, la cursa va establir el 
rècord de participants amb 1.300 
atletes, des d'aleshores s'han man-
tingut un miler d'inscrits. "Hi havia 

molta afició del corredor popu-

lar, cada any més. Des de fa uns 

estació Sant Fost
Ctra.de la Roca

km.11,6
SANT FOST

VILACARBURANTS  xarxa d’Estacions Low Cost Automatizades
CAN ZAM OIL  E.S.SANT FOST  ÀREA SANT FOST  ÀREA LLIÇÀ  CEPSA FÒRUM

Sta.Coloma Grt.     Ctra. de la Roca, km.11        C.Barcelona, 180    Avgda.Vallés, 8 Lliçà Vall      Sant Adrià Besós
24
hores

A TOTS ELS NOSTRES CLIENTS I LECTORS DE SOM DIARI, US SEGUIM CONVIDANT 
A ESTALVIAR AMB EL COMBUSTIBLE, REPOSTANT AMB VILACARBURANTS. 

FELICITEM ALS GUANYADORS 
DEL SORTEIG DELS NOSTRES 
XECS CARBURANT! 

MATERIAL D’HIVERN: 
PARAFINES·  LLENYA·  CARBÓ 

BUTÀ·  PELLET

a)6un de 38*10

d)1un de 16*120

+  Monica D.F. Martorelles 
 Sonia P.M Santa Coloma de Gramanet
 Asier C.A. La Llagosta
 Alberto M.A. La Llagosta
 Rosa Luisa C.R. Sabadell
 Ainhoa B.J. Sant Fost de Campsentelles
 Yurema C.A. Lliça d’Amunt
 Patricia F.R. Sant Fost de Campsentelles
 David H.G. Santa Coloma de Gramanet
 Alba R.I. Lliça d’Amunt
 Juan Manuel R.G.  Santa Coloma de Gramanet
 Mireia S.M. Sant Fost de Campsentelles
 Verónica P.R. Santa Coloma de Gramanet
 Angela de J.S. Sant Fost de Campsentelles
 Carolina T.C. Sant Fost de Campsentelles
 Ángeles I.E. Lliça d’Amunt 
 Jorge R.C. Badalona
 David M.L. Montcada i Reixac
 Silvia S.M. Cerdanyola del Vallés
 Gisela Codina 
 Adrian S.B. Sant Fost de Campsentelles
 Ariadna G.C. Sant Fost de Campsentelles
 Laura M.A. Mollet del Vallès
 Cristina T.P. Barcelona
 Antonio M.C. Montcada i Reixac

DE 30€
EN CARBURANTS

25 xec
s

€

Regals

Novetats

Ofertes Promocions

Segueix-nos
@vilacarburants

La 22a Cursa Popular de Sant 
Vicenç, 11è Memorial Jordi Solé 
Tura serà virtual i solidària, entre 
el 25 i 31 de gener. L’Ajuntament 
de Mollet i el Club Atlètic han 
adaptat aquesta edició de la cursa 
de Sant Vicenç a les circumstàn-
cies per la Covid-19 per fer com-
patible el compliment de totes les 
mesures de seguretat establertes. 
"La intenció és seguir oferint 

salut al calendari esportiu de la 

ciutat, encara que aquest sigui 

amb una cursa virtual, que po-

drà fer qualsevol persona", va 
explicar l'alcalde Josep Monràs. 

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.
El preu de les inscripcions és de 
5 euros, i tots els diners recap-
tats aniran íntegrament als Bancs 
d’Aliments de Mollet del Vallès. 
Les inscripcions es podran fer 
mitjançant la plataforma VRace 
fins al 31 de gener de 2021.  

CURSA VIRTUAL

La prova virtual 
se celebrarà del 
25 al 31 de gener

anys, però, això ha baixat i molts 

corredors prefereixen fer curses 

de muntanya. Tampoc ha ajudat 

el fet que hi havia moltes curses, 

i això va fer que algunes d'elles 

fins i tot desapareguessin", ad-
met l'actual responsable de la cur-
sa, Rogelio Vega. Des del 2017, la 
cursa afegeix una segona prova de 
5 km, que ha permès veure "atle-

tes que s'inicien", diu Vega. L'any 
passat van participar-hi 200 corre-
dors.  jl. rodríguez b.

2012
RÈCORDS ABSOLUTS 

L'edició del 2012 és recordada 

perquè es van aconseguir els 

actuals rècords de la prova 

molletana. En categoria masculina, 

Otmane Btaimi va aconseguir un 

temps de 31 minuts i 37 segons, i 

Eva Martos, va imposar-se amb un 

registre de 40 minuts i 10 segons. 

Festa Major d’hivern Sant Vicenç
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