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91.200 baixvallesans cridats a les urnes

Brexit, el nou acord comercial  
entre la UE i Regne Unit 
Implicacions duaneres i logístiques

1.  Entendre que és el Brexit: sortida del Regne  

Unit de la Unió Duanera.

2. Implicacions duaneres: 

 – Consulta dels nous aranzels 

 –  Preferències aranzelàries entre la UE i  

Regne Unit

 – Proves d’origen preferencial i sistema REX

3.  Implicacions logístiques. Quins nous passos 

han de fer les mercaderies durantel seu  

transport al Regne Unit?

Segueix-nos ara també a  @CambraVallesOr Per a més informació, gestió de bonificacions i inscripcions  

vallesoriental@cambrabcn.org

  Dimecres 3 de març

  9.30-12.30 h

Can Muntanyola

Camí del Mig, 22

Granollers

MOLLET / BAIX VALLÈS. Diumenge, 

Catalunya viurà una de les con-

teses electorals més excepcionals 

de la seva història. Les mesures 

imposades per la Covid, els dub-

tes sobre la participació i la gran 

bossa d'indecisos que les enques-

tes deixen entreveure seran de-

terminants aquest 14-F per cons-

tituir el nou Parlament català.

Al Baix Vallès caldrà veure quin 

és el comportament dels votants, 

que en les últimes eleccions cata-

lanes van donar la victòria a Ciuta-

dans (Cs), com la força més vota-

da a tots els municipis –excepte a 

Santa Maria de Martorelles, on va 

guanyar ERC– i amb percentatges 

importants, ja que, a Mollet, gai-

rebé un terç dels votants van do-

nar suport al partit taronja (vegeu 

mapa). Les previsions, però, de da-

vallada del partit que lidera Carles 

Carrizosa deixen oberta la incòg-

nita de quina serà l'opció majori-

tària, en un moment de fragmen-

tació tant del bloc independentista 

com constitucionalista.  

Un dels reptes enguany serà la 

participació. Després d'un incre-

ment progressiu de votants des 

de les eleccions de 2006 i amb un 

índex de participació històric el 

2017, amb un 82,6% a Mollet i un 

83,12% al Baix Vallès, la situació 

sanitària fa augurar una davallada 

dels electors, que les enquestes no s'atreveixen a quantificar.
Mesures als col·legis electorals
El 14-F estan cridats a les urnes 

91.217 baixvallesans, alguns dels quals veuran modificat el seu lloc 
habitual de votació. I és que les 

mesures de seguretat imposa-

des per la Covid, han obligat en 

alguns casos a ampliar espais de 

votacions i cercar nous col·legis 
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Diumenge es viurà una jornada electoral amb nombroses mesures de seguretat i la incògnita de la participació

electorals en què es puguin garan-

tir distàncies o entrades i sortides 

diferenciades, entre altres mesu-

res (vegeu el llistat de col·legis per 

municipis a la pàgina 3). 

En el cas de Mollet, es mantin-

dran els vuit col·legis habituals, 

que acolliran 64 meses, tot i que 

s'ampliaran els espais per garan-

tir distàncies. Des de l'Administra-

ció es demanen als votants un se-

guit de mesures a prendre a l’hora 

d’anar a votar com portar mas-

careta en tot moment, respectar 

la distància mínima d’un metre i 

mig i fer ús del gel hidroalcohòlic. 

També recomana portar el vot 

preparat de casa per agilitzar les 

votacions.

L’horari de votacions és de les 9 h fins les 20 h, ininterrompudament, 
però també s'han fet recomana-

cions de distribució de franges 

horàries –tot i que no són obliga-

tòries: els col·lectius de risc vo-

taran preferentment durant les 3 

primeres hores de la jornada elec-

toral, és a dir de 9 h a les 12 h; els 

votants no pertanyents als col·lec-

tius de risc votaran preferentment 

a la franja de les 12 h a les 19 h, i els 

col·lectius de persones en quaran-

tena – contagiats, contactes estrets 

i sospitosos – votaran durant la da-

rrera hora de la jornada electoral, 

de les 19 a les 20 h.

Als membres de les meses se’ls 

prendrà la temperatura abans de 

començar la jornada i se’ls facili-

tarà un equip de protecció indivi-

dual d’alta seguretat i se situaran 

de manera que mantinguin la dis-

tància lineal lateral mínima d’1,5 

metres.
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Agents Covid als espais electorals
MARTORELLES. Per garantir el dret a 

vot, però també la salut dels votants 

i membres de les meses, les admi-

nistracions locals han designat un responsable Covid, una figura que 
ha d'assegurar el compliment de les 

mesures de prevenció a causa de la pandèmia. A Martorelles, aquesta 
responsabilitat ha recaigut sobre la 

Mercè Raich: "Jo ho coordino, però 

som molts els que hi estem treba-

llant al darrere per intentar que 

tots els col·legis electorals siguin 

segurs i compleixin la normati-

va", explica. Aquests agents dispo-sen d'unes guies d'orientació que 
els ha subministrat la Generalitat, on s'indiquen les distàncies de segu-retat i un seguit de mesures que són les que s'hauran d'aplicar.Entre les tasques a coordinar per la respon-sable Covid de Martorelles, les quals fa unes setmanes que desenvolupa, hi ha l'abastiment d'equips de protecció per garantir la seguretat 
dels membres de les meses: "Com diuen les 

guies se'ls subministrarà a cada membre 

dues mascaretes fpp2, una pantalla facial, 

una bata resistent a fluids i guants de nitril". Així i tot, afirma la responsable Covid de Marto-

relles: "A banda del material mínim necessa-

ri n'hem comprat més per si un membre de 

la mesa o un votant el pot necessitar".Una altra de les tasques a coordinar és l'ade-quació dels espais electorals. A Martorelles hi han estat treballant des d'aquest dimecres. Entre 
les mesures a garantir hi ha per una banda, la dis-tància entre meses que la Generalitat recomana que sigui de 2 metres i també entre els membres de les meses, en aquest cas la recomanació és d'1,5 metres de distància lineal lateral. Així com deixar una distància d'1,5 metres entre electors.

Per altra banda, també s'ha de vetllar per-què la gent tingui circuits segurs, és a dir, que 

hi hagi una porta d'entrada i una de sortida als col·legis. Pel que fa a les cues, aquestes es faran, en el cas de 
Martorelles, a l'exterior de les seus electorals i hi haurà una cua per cada mesa que estarà senyalitzada a terra 
cada metre i mig.Així mateix, per tal de garantir que es compleixin tots aquests protocols 
de seguretat, a banda del responsable Covid, a cada col·legi hi haurà un res-ponsable de seguretat sanitària els quals han estat formats prèviament: 
"Aquestes persones vetllaran per-

què es compleixin les mesures. 

Per exemple: si algú no porta bé la 

mascareta avisar-lo, si algú no du 

mascareta poder-li subministrar 

una i anar mirant que a l'interior 

tot estigui funcionant correctament", indica Raich, qui afirma que el que més els preocupa de cara a aquest diumenge és que "la gent que 

estigui a les meses se senti segura".A banda d'aquests responsables de segure-tat sanitària a l'exterior de cada col·legi també es comptarà amb el suport de la policia i altres 
membres de l'administració. Amb tot, la res-

ponsable Covid de Martorelles es mostra con-vençuda que la resposta dels votants serà l'ade-quada: "Creiem que així serà, tothom està 

molt conscienciat". i anna mir

MOLLET 
37.078 electors
Escoles Sant Jordi, Longarón, Sant 
Vicenç, Joan Abelló, Joan Salvat 
Papasseit, Col·legis Nous, Mercat 

Vell i Casal d’Avis de Lourdes

PARETS 
14.302 electors
Poliesportiu Joaquim Rodríguez, 
Pompeu Fabra, Pau Vila, Casal 
d’Avis Sant Jordi i pista coberta 

de Can Butjosa

MONTORNÈS 
11.839 electors
Pavelló del Sorralet, Complex Les 
Vernedes, l'Escola Marinada i el 
Teatre Margarida Xirgu

LA LLAGOSTA 
9.660 electors
Complex El Turó, el Centre Cultural, 
el Col·legi Joan Maragall i el Po-

liesportiu García Robledo

MONTMELÓ 
6.831 electors
Pavelló de l'Institut, Pavelló muni-

cipal, Ajuntament i Sala Polivalent

SANT FOST 
6.981 electors
Pavelló 2

MARTORELLES 
3.836 electors
Celler, masoveria i era de Carrencà

SANTA MARIA  
690 electors (dada aprox.)
Escola Les Mimoses

ELECTORS 
PER MUNICIPI

a.m.

COORDINADORA  Mercè Raich s'encarregarà de la seguretat Covid

Els votants exhibiran el seu document oficial d’identificació de manera que els membres de 
la mesa puguin veure les dades necessàries però no el tocaran 
en cap cas. Els membres de la 

mesa no tocaran el vot, però sí que seran els que retirin el paper que cobreix la tapa de l'urna per 
permetre votar. Els votants no es 

retiraran la mascareta en cap mo-ment, llevat que els membres de la mesa li requereixin de forma mo-mentània per tal de facilitar-ne la identificació. i l.o.

SANT FOST. En José León és una de les milers de persones que han 
presentat al·legacions per no haver de ser a una mesa electoral aquest 
diumenge. En el seu cas, la Policia 

Local de Sant Fost li va lliurar di-

jous de la setmana passada a casa el certificat conforme li havia tocat 
ser suplent de vocal d'una de les onze meses que hi haurà al Pave-

lló 2 de Sant Fost. "Ja li vaig dir al 

policia que no em semblava molt 

raonable; porto mesos tancat o 

sortint el mínim per ser perso-

na de risc i ara no té sentit que 

hagi d'anar a una mesa electo-

ral", opina León. El mateix agent li va explicar quina era la manera per 
al·legar i dissabte, León presenta-

va el seu escrit a la Junta Electoral 

"Porto mesos tancat com a 
persona de risc, no té sentit 
que em cridin a una mesa" 

de Zona, als jutjats de Granollers. 

"Tinc més de 65 anys, sóc diabè-

tic i tinc hipertensió i, a més, sóc 

cuidador de la meva senyora que 

té una invalidesa del 80% i no es 

pot quedar sola a casa", explica el santfostenc, que ja havia fet el trà-

mit per votar per correu. A principis d'aquesta setma-

na, de nou un agent de la Policia 

Municipal trucava a la seva porta, aquest cop per comunicar-li que la 
seva al·legació havia estat accepta-

da. "Ens han tingut sense sortir 

de casa, amb negocis tancats, 

però ara sí que podem anar a 

mítings i a votar. Ho trobo tot 

una barbaritat", conclou.  l.o.

v.l.

JOSÉ LEÓN
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s.c.

AL MERCAT  Roger Torrent va passejar-se entre les parades acompanyat de l'alcalde Candela i la cúpula local del partit

MARTORELLES / MOLLET. 

El president del Parla-

ment i candidat d'ERC, 

Roger Torrent, visi-

tava dissabte el mercat de Mar-

torelles per explicar "quin és el 

nostre projecte republicà per 

a la Generalitat a través de les 

experiències municipals que 

funcionen, que estan al costat 

de la gent, que creen comunitat 

i que generen grans majories".

El president del Parlament reite-

rava precisament que la voluntat 

del partit continua sent la d'ampli-

ar la base: "Sabem que si volem 

guanyar definitivament la inde-

pendència, necessitem sumar 

cada vegada més gent. No sobra 

ningú", deia. Torrent asseverava 

que "l'aportació que ha fet histò-

ricament Esquerra a l'indepen-

dentisme i al republicanisme 

és la capacitat de generar grans 

majories i grans consensos que 

es construeixen de baix cap a 

dalt i que són imprescindibles 

per guanyar el nostre futur". Tot 

plegat es concreta, segons Torrent, 

en municipis com Martorelles 

(amb una àmplia majoria absolu-

ta al govern local) i aspiren que es 

pugui concretar també a la Gene-

ralitat, "on ERC té l'oportunitat 

de nou de liderar el govern, des-

prés de la república i després de 

40 anys de sociovergència que 

ara podem trencar".

Vilagrà tanca la campanya
Per la seva part, Laura Vilagrà, la 

número 2 d'ERC a la circumscrip-

ERC: "Si volem la 
independència 
necessitem sumar"

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT, ROGER TORRENT, I LA NÚMERO 2 DE LA CANDIDATURA D'ERC A BARCELONA, LAURA VILAGRÀ, DE CAMPANYA AL BAIX VALLÈS

ció de Barcelona diumenge prota-

gonitzava l'acte de tancament de 

campanya que els republicans van 

celebrar a Mollet, on carregava du-

rament contra un dels majors ad-

versaris: els socialistes. "El PSC és 

un partit conservador, perquè 

no té propostes i no té projectes 

per al país. El candidat Illa ens 

vol situar al 2010, vol que ju-

guem al joc de l'oca i ens situem 

a la casella de sortida", deia Vila-

grà. Segons la candidat,  "de la cri-

si del 2008 en vam sortir tocats 

amb uns serveis públics afeblits 

perquè CiU van ser els campions 

de les retallades i els partits del 

PP i el PSOE a Madrid van ser 

els campions de l'austeritat". 

D'aquesta crisi, en canvi, deia la 

número 2: "ERC en vol sortir amb 

un canvi de model productiu, 

una economia del coneixement i 

per això hem d'aprofitar els fons 

europeus per fer que hi hagi pro-

postes que siguin interessants 

pel país i que aquests diners no 

vagin als de sempre, a les empre-

ses de l'IBEX que ja s'estan fre-

gant les mans".   s.carrillo / a.mir

ELS SOCIALISTES ACUSEN ELS GOVERNS INDEPENDENTISTES D'"INCOMPETÈNCIA"

El PSC denuncia 
l'"abandonament" dels 
joves i el món esportiu
MOLLET.  La candidata molletana 

del PSC al Parlament, Mireia Dio-

nisio, presentava aquesta setmana 

les propostes socialistes per als  

joves i per al món de l'esport.  En 

el cas del jovent, l'acompanyava la 

santfostenca Xènia Guerra (JSC), 

qui explicava els "tres àmbits cab-

dals" de les polítiques per als joves: 

educació, habitatge i treball. Dioni-

sio considerava que els joves són 

un col·lectiu que "ha estat molt 

afectat per la crisi, la del 2007 i 

també l'actual amb la pandèmia 

i el govern independentista l'ha 

oblidat completament".

La molletana explicava que Cata-

lunya "ha hagut de tornar a Euro-

pa 43 milions d'euros perquè no 

s'ha gestionat la Garantia Juvenil. 

Això no és falta de diners, això és 

incompetència dels governs in-

dependentistes". 

L'"abandonament" per part 

del govern també va ser l'argu-

ment que va fer servir el PSC per 

presentar dijous les propostes en 

matèria d'esports. Josep Monràs, 

responsable d'esports del partit, 

apuntava que el PSC "vol tornar 

a posar l'esport en el lloc que 

es mereix a la societat". Per fer-

ho, els socialistes es comprome-

ten a redactar de la mà de tots els 

agents esportius una nova llei ca-

talana de l'esport. 

POSEN COM A EXEMPLE EL 4RT CINTURÓ O EL PDU DEL CIRCUIT

La CUP vol aturar els "projectes 

agressius" amb el territori
MOLLET. La CUP ha reclamat una 

moratòria per a aquells projectes 

que els cupaires consideren agres-

sius amb el territori. Així ho van ex-

posar dilluns a Mollet, on el molletà 

Txus Carrasco va alertar que “no 

podem deixar que la crisi sigui 

un bufet lliure per a l’especula-

ció urbanística i la destrucció 

del territori”.“Necessitem ser 

fortes al Parlament per aprovar 

una moratòria que aturi tots 

els projectes agressius, com el 

4rt Cinturó o el PDU del Circuit 

de Catalunya i per salvar l’espai 

agrícola del Calderí”. El diputat de 

la CUP al Congrés dels Diputats Al-

bert Botran va denunciar: “No vo-

lem més asfalt, el futur no és més 

asfalt”. “La transició ecològica no 

és pintar de verd les empreses 

de l’IBEX com pretenen els par-

tits que les sustenten. No pot ser 

deixada a les seves mans perquè 

segueixin fent com fins ara, devo-

rant recursos i territori", deia.  
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L’actual directiva de PIMEC 
ha convocat eleccions 
sense anunciar-les amb 
antelació i amb els termi-
nis mínims, amb la inten-
ció d’evitar així que cap 
altra candidatura tingui 
temps per presentar-s’hi i 
no haver de fer eleccions, 
tal com ha passat els úl-
tims 25 anys, per tal de 
garantir una continuïtat de 
gestió allunyada de les ne-
cessitats del país.

La candidatura Eines de 
País, EinesPimec, aposta 
per una gestió democrà-
tica i moderna que treballi 
per les necessitats de Ca-
talunya, i és clarament in-
dependentista.

Nova candidatura
Eines de País   EinesPimec

> PIMEC

Les votacions seran el 
23/2/2021. 
S’ha de guanyar aquestes 
eleccions, per aconseguir 
que una estructura de po-
der tan important com PI-

AUTÒNOM, EMPRESA, GREMI, ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS, FEDERACIÓ DE GREMIS 

ETS SOCI/SÒCIA DE PIMEC? 

L’empresari Pere Barrios, vicepresident segon de les Cambres de Comerç, encapçala 
la nova candidatura EinesPimec amb el suport de  plataforma Eines de País i ANC

Truca al telèfon 693 722 082 o escriu un correu a: einespaispimec@assemblea.cat 

i t’explicarem com fer arribar el teu vot sense que t’hagis de desplaçar 
Per a més informació entra a la pàgina web: assemblea.cat 

Ara és el moment del canvi, FEM PAÍS!

Vota 
EINESPIMEC

MEC tingui un govern in-
dependentista i a punt per 
donar suport als moments 
tan importants de país que 
estem vivim ara i tots els 
que vindran.        

Dóna el teu vot a la 

nova candidatura 

EinesPimec, 

encapçalada per Pere 

Barrios per optar al 

govern d’una de les 

patronals més 

representatives
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EL PARETÀ VA VISITAR DIMARTS AL MATÍ LA CARPA QUE JUNTS VA MUNTAR A LA RAMBLA DE BALMES DE MOLLET

Jordi Turull: "La independència 
l'aconseguirem junts o ens 
penjaran per separat"

MOLLET. El paretà Jordi 

Turull, exconseller de 

Presidència de la Ge-

neralitat de Catalunya i 

pres a Lledoners, va estar dimarts 

a la rambla de Balmes de Mollet 

amb els companys de Junts per Ca-

talunya de capital baixvallesana. 

Turull es va mostrar "molt feliç de 

ser a Mollet", on també s'hi sent a 

casa, "perquè una bona part de 

la meva família ve de Mollet". A 

més, va assegurar que surt de la 

presó "amb moltes més ganes de 

donar les gràcies que no de de-

manar el vot, que també ho fem".

En aquesta línia es va adreçar 

a les desenes de persones que en-

voltaven la carpa del partit, a pocs 

metres de la plaça de Catalunya: 

n El conseller Damià Calvet va fer pa-
rada aquest dijous a la Farinera Moretó, 
amb els companys de Junts a Mollet. El 
conseller va visitar aquesta emblemà-
tica empresa, mestres artesans des del 
1884, "per conèixer la seva activitat" 
i per posar-s'hi a la seva disposició.
Calvet va explicar que Junts vol "tenir 
un país viu, amb activitat econòmi-
ca pròspera i sostenible que generi 
més protecció social; i, per tant, cal 
conèixer de primera mà les empreses 
i la seva activitat, i posar-nos a dispo-
sició com a força política però també 
des de les administracions per tal que 
aquesta activitat, des d'un punt de 
vista urbanístic, ambiental i financer 
funcioni millor".  

DAMIÀ CALVET 
(JUNTS) FA PARADA A 
LA FARINERA MORETÓ

Els comuns 
aposten per uns 
serveis públics que 
generin llocs de 
treball de qualitat

El número dos d'En Comú Podem, 

Joan Carles Gallego, juntament 

amb Marina Escribano, va reu-

nir-se diumenge amb membres 

de l'Associació de Jubilats i Pensi-

onistes de Mollet. Una trobada on 

van abordar la necessitat de ga-

rantir el benestar de la gent gran i 

el futur de les pensions. Segons Ga-

llego, pel pròxim 14-F: "Cal tenir 

en compte el moment que estem 

i on volem anar. Aquesta situa-

ció no és fruit de l'emergència 

sanitària, sinó dels 10 anys de 

desgovern i de males polítiques 

adreçades a la gent gran".

Gallego assegurava que cal "posar 

les persones al centre de les seves 

polítiques públiques, apostar per 

dotar els serveis públics que per-

metin l'atenció directa a les perso-

nes, en salut, educació, però també 

amb atenció a la dependència".

Els comuns també aposten per 

treballar per a la transformació 

del model industrial de país: "Un 

model que ha de ser diversifi-

cat, més equilibrat al llarg del 

territori, però que ha de partir 

del treball estable i de qualitat". 

La fiscalitat és un altre dels punts 

bàsics: "Cal que Catalunya assu-

meixi les seves competències 

per una fiscalitat més justa i més 

progressiva que doti de més in-

gressos públics per fer aquestes 

polítiques públiques". 

D'altra banda, dijous a la tarda, 

En Comú Podem va fer una trobada 

virtual amb membres dels cercles 

vallesans de Podem. Lucas Ferro, a 

la llista d'En Comú Podem al Par-

lament de Catalunya, va carregar 

contra els governs de la Generali-

tat de la darrera dècada: "Fa deu 

anys que Catalunya ha renunci-

at a tots els objectius centrals. 

Abans de la crisi de la Covid ha-

víem tingut anys de creixement 

sostingut, però en tots aquests 

anys de creixement sostingut, la 

pobresa i la pobresa infantil es 

van disparar".  

"Vosaltres heu estat el motor de 

la nostra força, del nostre corat-

ge i també de la nostra esperan-

MOLLET. La plaça Joan Miró va acollir 

dilluns un acte de campanya del PP 

amb la número 2, Lorena Roldán, i 

en què també participaven el dipu-

tat al Congrés Pablo Montesinos i 

la portaveu del PP a Mollet, Susana 

Calvo. L'ocupació il·legal va ser el 

tema principal de l'acte. "La Susana 

ens comentava que un dels grans 

problemes que afecten la ciutat 

és l'ocupació il·legal". Es tracta 

d'un fet "molt greu" a tot Catalunya 

on, segons Roldán, es donen "sis 

vegades més casos que a la resta 

d'Espanya". Per combatre-ho, asse-

gura que porten des del Congrés –ja 

que és l'Estat qui en té la competèn-

cia– una reforma contra l'ocupació 

il·legal. Concretament, "el PP está 

demanant que en 12 hores els 

individus siguin expulsant de 

l'habitatge que ha ocupat il·legal-

ment, i demanem penes de presó 

d'un a tres anys", va assenyalar 

Montesinos. Roldán també va recla-

mar més habitatge públic.

Roldán (PP): "Si al senyor 
Illa li donen els números, 
tindrem un altre tripartit"

ACTE DE CAMPANYA DELS POPULARS A LA PLAÇA JOAN MIRÓ

MOLLET. L'exdiputat i vicepresident 

primer del Parlament, Joan García, i 

actualment número 5 a la llista elec-

toral de Ciutadans a les eleccions al 

Parlament de Catalunya va visitar 

dijous Mollet acompanyat dels re-

gidors molletans de la formació 

taronja, Iván Garrido i Eva Guillén, 

així com altres membres de l'agru-

pació i càrrecs a nivell comarcal. 

En la seva visita a la ciutat per fer 

campanya, García va prometre que 

prioritzaran mesures per ajudar 

als autònoms i petits empresaris a 

sortir de la crisi: "Si governem do-

narem un 75% de la facturació 

que tingui un negoci en ajudes 

perquè pugui tirar endavant i no 

tanqui", va dir García qui també 

es va comprometre a oferir ajudes 

directes de fins a 4.000 euros per 

fer front a la despesa del lloguer 

Cs promet ajudes per 
als autònoms i pimes

GARCÍA VA ESTAR ACOMPANYAT DURANT L'ACTE PELS REGIDORS MOLLETANS DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE MOLLET
a.mir

DIJOUS  Joan García acompanyat dels regidors de Cs a Mollet

dels negocis. García també va de-

manar el vot per Ciutadans aquest 

diumenge: "Crido a la participa-

ció del vot constitucionalista i 

sobretot a Ciutadans. El vot que 

anirà a la construcció d'un nou 

govern que pugui sumar altres 

forces i no un tripartit". 

s.c.

JORDI TURULL 

arxiu

JOAN CARLES GALLEGO

ça dins de la presó. Tinc un sen-

timent d'estar sempre en deute 

amb vosaltres".

D'altra banda, no va insistir gaire 

a l'hora de demanar el vot per Junts, 

sinó que va posar més l'accent en 

reclamar que no es quedin votants 

independentistes a casa, recalcant 

que votar serà segur i que: "Allò 

important és que el vot indepen-

dentista estigui omplint les ur-

nes i si a més a més pot ser que 

votin Junts, fantàstic".

El paretà va recordar: "Ens vo-

lien devastats i l'únic que han 

aconseguit és desestabilitzar 

una mica, perquè la repressió 

té uns efectes, però la gent hi és. 

Ara en el que no podem fallar és 

en la legitimitat democràtica. 

Pel que fa als possibles pactes 

que puguin haver a partir de l'en-

demà dels comicis, els populars 

tenen "molt clar que si al senyor 

Illa li donen els números, torna-

rem a tenir un altre tripartit". 

s.c.

PLAÇA JOAN MIRÓ  Roldán amb la molletana Susana Calvo

Per això és tan important el 14 

de febrer. Això ho aconsegui-

rem junts o, com deia la dita, ens 

penjaran per separat". 
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Conducció sota els efectes de l'alcohol 

Des d'aquest dimecres i fins al dimarts 16 de febrer, el Servei 

Català de Trànsit (SCT) coordina amb el cos dels Mossos 

d’Esquadra i les Policies Locals una campanya intensiva de 

controls per combatre la conducció sota els efectes de 

l’alcohol o les drogues a les carreteres i zones urbanes.

Endesa automatitza la xarxa elèctrica de la comarca

La companyia elèctrica Endesa ha instal·lat durant el 2020, 62 telecomandaments en 

centres de transformació del Vallès Oriental per millorar la qualitat del servei. Els nous 

dispositius, que han suposat una inversió de gairebé d’1.036.000 euros, permeten 

reduir en un 20% el temps d’interrupció del servei en cas d’incidències, i han de 

beneficiar, de manera directa o indirecta, els 36 municipis que alimenta la companyia.

MOLLET. Després d'anys tancat i 

barrat, l'edifici que va acollir la 

popular discoteca Teatre podria 

començar a acollir nova activitat. 

L'empresa immobiliària propie-

tària de la finca manté contactes 

amb diferents operadors interes-

sats tot i que, "encara no hi ha 

res firmat", explica el responsa-

ble de l'empresa propietària, amb 

seu al Baix Vallès. 

Un dels projectes que estaria 

més avançat, però, és el d'ins-

tal·lar-hi una sala de bingo a un 

dels espais de l'edifici, que, en 

total compta amb 1.500 metres 

quadrats (859 metres de planta 

semisòtan i 641 de planta baixa). 

En concret, la sala de joc ocupa-

ria aproximadament un 25% de 

la superfície de l'antiga discoteca, 

uns 400 metres quadrats, i segons 

el responsable de la immobiliària, 

els promotors estarien pendents 

d'obtenir el permís municipal per 

tirar endavant el negoci. 

Permís municipal
L'Ajuntament de Mollet, per la 

seva part, ha confirmat que ha 

rebut una sol·licitud per repren-

dre l'activitat a l'edifici com a es-

pai de restauració i sala de bingo. 

Un cop rebuda la sol·licitud, els 

serveis tècnics analitzaran si es 

compleix la normativa municipal 

per aquests establiments que, se-

IMMOBILIARI  L'EMPRESA PROPIETÀRIA NEGOCIA AMB DIVERSOS OPERADORS PERQUÈ S'HI PUGUI INSTAL·LAR MÉS D'UN NEGOCI

Presenten una sol·licitud per obrir 
una sala de bingo a l'antic Teatre

gons fonts municipals, "és molt 

restrictiva". "No és el model 

d’activitats que més desitgem 

a la ciutat", apunten les matei-

xes fonts. "Des de l’Ajuntament 

es vetllarà pel compliment de 

la normativa tenint en compte 

que l’atorgament o denegació 

de llicències són actes reglats i 

sense marge de discrecionali-

tat", expliquen des del Consistori.

La discoteca Teatre va obrir 

les seves portes a principis dels 

anys 80 i es va convertir en un 

centre d'oci nocturn de la ciutat i 

la comarca del Vallès Oriental. El 

1996 va tancar i posteriorment 

va reobrir com a Qué locura. Fa 

anys que l'edifici està tancat. El 

2015 els propietaris de l'immoble 

hi feien tasques d'adequació per 

atraure possibles activitats, però, 

de moment, cap s'ha materialitzat. 

"Sempre havíem volgut col·lo-

car l'edifici a un mateix promo-

tor però és difícil", diuen des de 

la immobiliària, el responsable de 

la qual creu que "si s'hi posa en 

marxa alguna activitat pot fer 

d'efecte crida per a altres ope-

radors", opina. 

De fet, un altre promotor esta-

ria interessat en obrir un gimnàs, 

tot i que el projecte "encara està 

verd", apunten des de la immobi-

liària. i laura ortiz

MOLLET. L'empresa municipal 

Mollet Impulsa ha tret a concurs 

les obres d'enderroc de l'edifici 

de Lefa, a l'estació de Mollet-Sant 

Fost, que va ser declarat en estat 

ruïnós a finals de l'any passat.En 

l'anunci de licitació de l'enderroc, 

es preveu un pressupost per a les 

obres de 241.911,96 € sense IVA 

i una durada de l'execució de l'en-

derroc de poc més de tres mesos. 

L'empresa Lefa, forma part del 

conjunt arquitectònic industrial 

format pels edificis originaris de 

la Farinera Moretó i altres cons-

truccions posteriors promogudes 

per la Teneria. L’any 2008, l’em-

presa Promoció de Sòl Municipal 

de Mollet SL –ara Mollet Impulsa–, 

va adquirir la finca. Els diversos 

incendis que s'hi han declarat han 

malmès l'estructura de l'edifici, 

segons indiquen els tècnics en 

l'estudi d’avaluació encarregat per 

Mollet Impulsa, que conclou que 

els dos edificis, amb un estat de 

conservació "molt deficient".

Arran de l’avaluació, es va decla-

rar l’estat de ruïna parcial i urba-

nística del conjunt edificat sense 

una protecció específica i l’estat 

de ruïna tècnica i econòmica dels 

dos edificis originaris inclosos en 

el Catàleg de Béns a Protegir. El 

projecte documenta els edificis 

catalogats i preveu la conservació 

dels elements singulars. 

PATRIMONI

Mollet Impulsa 

treu a concurs 

l'enderroc de Lefa 

per 242.000 euros 
s.c.

TANCADA Fa anys que l'edifici, situat al final de l'avinguda Gaudí i a tocar de l'Escola de Policia, està inactiu
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Vallès Oriental

Pere Aragonès i Garcia  
candidat a President de Catalunya

Al costat de la gent.

Al costat de 
la gent és 
reconstruir 
el país sense 
deixar ningú 
enrere”

Al costat  
de la gent  
és amnistia  
i referèndum”

Marta Rovira
secretària general

Oriol Junqueras 
president d’Esquerra Republicana

Al costat  
de la gent és 
construir una 
República per 
a tothom”
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SUPRAMUNICIPAL LA RESOLUCIÓ D'INTERIOR AFECTA ELS PARCS DE LA SERRALADA LITORAL I DE MARINA

Prohibides les batudes de caça 
de senglar els caps de setmana
Una setmana després del fatal suc-

cés que va acabar amb la vida d'un 

home a conseqüència del tret d'un 

caçador als boscos de Santa Maria 

de Martorelles, el Departament 

d'Interior de la Generalitat emetia 

dissabte una resolució per la qual es 

prohibeix la realització de batudes 

de caça major durant els dissabtes 

i els diumenges al Parc Natural de 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc 

Natural de la Serra de Collserola, 

Parc de la Serralada de Marina i Parc 

de la Serralada Litoral.

La decisió ha estat presa per "mi-

nimitzar els riscos d'accident en 

aquests espais naturals que ac-

tualment estan patint un excés 

de visitants durant els caps de 

setmana", apunten des de la Dipu-

tació, que gestiona la xarxa de parcs 

naturals. La mesura, que entrava 

en vigor el dissabte 6 de febrer, 

s’allargarà mentre les mesures de 

mobilitat municipals i comarcals 

per fer front a la Covid-19 seguei-

xin vigents.

PARETS.  Divendres passat, 5 de 

febrer, es va registrar un sinistre 

viari mortal a la carretera C-17 

a l’altura de Parets del Vallès, se-

gons va informar el Servei Català 

de Trànsit. Per causes que encara 

s’estan investigant, un turisme va 

atropellar mortalment un vianant 

que creuava la via al punt quilomè-

tric 14,5 en direcció a Granollers i 

que hauria estat envestit per un 

segon vehicle que hi circulava.

Els Mossos d’Esquadra van re-

bre l’avís a les 05.47 h i arran de la 

incidència van activar quatre pa-

trulles, i també n'hi va haver una 

de la policia local de Parets del Va-

llès, dues dotacions dels Bombers 

de la Generalitat i dues ambulànci-

es del Sistema d’Emergències Mè-

diques (SEM). 

Pel que fa a l’afectació viària, a la 

C-17 a Parets del Vallès es va tallar 

un carril en sentit nord, situació 

que va provocar aturades de 3 km 

en sentit nord i de 5 km en sentit  

Barcelona. 

Un vianant mor atropellat a la 
carretera C-17 a l'altura de Parets 

SUCCESSOS UN TURISME ATROPELLAVA MORTALMENT UN VIANANT QUE CREUAVA LA VIA 

MARTORELLES L’Ajuntament  ha tret 

a licitació les obres d'asfaltat de 

diversos carrers del municipi. L'ac-

tuació consistirà a reparar el  pavi-

ment  de  la calçada de vies que es-

tan en mal estat, per la qual cosa ha 

dotat econòmicament una partida 

del  pressupost  municipal  de  l’any  

2020  amb  un  import  de  125.000 

euros, IVA inclòs. 

Els treballs contemplen la reno-

vació de l’asfaltat de sis carrers: 

el carrer de Pompeu Fabra (tram 

entre el carrer Montseny i el carrer 

d'en Simeon Rabasa);  el carrer de 

Dionisi Girona (tram entre el carrer 

Montseny i el carrer d'en Simeon 

Rabasa); el carrer del Dr. Santiago 

Tiffon (tram entre el carrer Mont-

seny i el carrer d'en Simeon Raba-

sa);  el carrer del Montseny (tram 

entre el carrer de Pompeu Fabra i 

avinguda de Piera); el carrer d'en 

Domènec Milà (tram entre el car-

rer de Pompeu Fabra i el carrer del 

Dr. Santiago Tiffon) i finalment, el 

carrer d'en Simeon Rabasa (tram 

entre el carrer de Pompeu Fabra 

i el carrer de Can Terrós). En con-

cret, es preveu reparar esquerdes,   

clots,   fissures i el paviment aixecat 

per les arrels de l'arbrat.  

Martorelles invertirà 
125.000 euros en asfaltar 
carrers en mal estat

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT HA TRET A LICITACIÓ LES OBRES QUE ES FARAN A MITJA DOTZENA DE VIES

Covid-19: 
malaltia estigmatitzant 
i vulneració de drets

L’expert respon

Oriol Pintos

Advocat 
de Col·lectiu Ronda

R

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.

ecentment, el Jutjat 
Social 1 de Mataró 
ha dictat una inno-
vadora sentència 
que considera nul 

l’acomiadament d’un treballa-
dor a qui la seva empresa va 
extingir el contracte sense pre-
avís quan només havien trans-
corregut dos dies des que havia 
comunicat que es trobava de 
baixa en haver estat contagiat 
per la Covid-19. Com dèiem, es 
tracta d’una resolució pionera 
a Catalunya que només té un 
precedent a tot l’Estat, concre-
tament a la regió de Múrcia.

La resolució considera que 
l’empresa va vulnerar els drets 
fonamentals del seu treballa-
dor i el va discriminar per raó 
del seu estat físic, doncs no va 
aportar cap argument que jus-
tifiqués ni tan sols mínimament 
l’acomiadament més enllà del 
fet que la persona havia estat 
diagnosticada de Covid-19. 
Sent així, i aquí és on rau la im-
portància de la sentència del 
jutjat mataroní, la magistrada 
arriba a la conclusió que la Co-
vid-19 admet la consideració 
de «malaltia estigmatitzant» 
i que l’acomiadament va ser 
conseqüència de la reacció de 
«rebuig i por» que, malaurada-
ment, coneixen prou bé moltes 
de les persones que han sofert 
aquesta patologia.

La legislació espanyola conti-
nua admetent que acomiadar 
una persona que es troba en si-
tuació de baixa -en situació d’in-
capacitat temporal- no suposa 
automàticament una discrimi-
nació que justifiqui la nul·litat 
de l’acomiadament. Recordem 
que la nul·litat de l’acomiada-
ment comporta la readmissió 
en el lloc de treball i l’obligació 
per part de l’empresa d’abonar 
els salaris deixats de percebre 
des del moment de l’extinció 
fins a l’efectiva reincorporació 
a la feina. Ara bé, arran d’una 
importantíssima sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea aconseguida en un cas 
on la nostra cooperativa també 
exercia la defensa del treballa-
dor acomiadat, els tribunals 
van haver d’admetre que, en 
determinats casos, acomiadar 
una persona de baixa sí podia 
ser discriminatori. Això és així 
quan, per exemple, es preveu 
que la baixa pugui ser de llarga 
durada, existeixi incertesa res-
pecte el període de recuperació 
o si la persona tornarà a tenir en 
el futur plena capacitat laboral. 
En aquests casos, si l’acomiada-
ment no té altra causa o aques-
ta es demostra falsa o inexis-
tent, l’acomiadament podria ser 
nul. Com també ho és quan la 
malaltia o les lesions de la per-
sona acomiadada tenen aquest 
efecte «estigmatitzador» que 
esmentàvem a l’inici de l’article. 
Tot plegat per prevenir que algú 
pugui perdre la feina només pel 
fet d’haver tingut la mala sort 
d’emmalaltir o lesionar-se, sen-
se que intervinguin altres raons 
que justifiquin la impossibilitat 
de mantenir el contracte.

Moltes persones han perdut 
la seva feina injustificadament 
després de veure’s obligades a 
seguir una quarantena o sot-
metre’s a tractament mèdic per 
la Covid-19. Sentències com 
aquesta han de contribuir a 
que aquesta situació no es re-
peteixi i, sobretot, que no es 
vulnerin impunement els nos-
tres drets.

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

Segons l'Ajuntament de Santa 

Maria de Martorelles, "és una re-

solució que estava articulant 

la Generalitat, dins de les seves 

competències, però el treball 

conjunt dels últims dies de di-

verses alcaldies, entre d'altres 

la nostra, els Parcs Naturals, la 

Generalitat i altres administra-

cions, n'han avançat l'aprova-

ció", apunten fonts municipals, que 

afegeixen: "Malauradament hem 

hagut de lamentar una víctima 

mortal per concretar els termes 

i precipitar-ne l'aprovació".

La Diputació defensa que la ges-

tió cinegètica mitjançant la caça 

"permet anualment un control 

de les poblacions de les espècies 

i una reducció important del seu 

creixement". Des de l'administra-

ció provincial insisteixen que sen-

se l’efecte produït per les batudes, 

"les poblacions de senglar asso-

lirien abundàncies superiors a 

les actuals i provocarien greus 

pèrdues a les explotacions agrí-

coles, però també a la ramaderia 

per la transmissió de malalties 

com la pesta porcina africana 

que actualment és en expansió 

a Europa". La Diputació hi afegeix 

una altra dada: el dany a les perso-

nes, "ja que es tracta de l'espècie 

que provoca el 95 % dels acci-

dents a les carreteres per fauna 

salvatge".  

arxiu

PROHIBIT  
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Les 22es Jornades del 
CEM se celebren en 
format virtual

MOLLET.  El Centre d’Estudis Molle-

tans (CEM) organitza les 22es Jorna-

des del CEM, que, sota el títol Mollet, 

cronistes, papers i lletres, se centren 

en els personatges, documents i 

publicacions que han contribuït, de 

manera decisiva, en el saber molle-

tà. Enguany, a causa de la pandèmia, 

les jornades, que tindran lloc del 16 

de febrer al 4 de març, seran total-

ment virtuals i s'oferiran en dues 

sessions setmanals.

MOLLET. Dialogant, autoexigent, 

proactiu, pròxim, honest. Aquests 

van ser alguns dels elogis que va 

recollir Lluís Martínez, Síndic 

Personer de Mollet, en el ple ex-

traordinari de dilluns en què va 

presentar l'informe de les seves 

actuacions durant el 2020, molt 

marcat per la pandèmia, i en què 

també va fer balanç dels cinc anys 

al càrrec que ara deixa.

Sobre la seva tasca al capdavant 

de la institució, recuperada a Mollet 

el 2003, Martínez assegura que ha 

intentat treballar amb "indepen-

dència i objectivitat i aplicant el 

principi d'equitat". Pel que fa al 

seu tarannà, el molletà considera 

que ha estat constructiu, transpa-

rent i dialogant: "Com a Síndic he 

sigut més bomber que piròman", 

deia en la seva intervenció, un estil 

reconegut per tots els grups muni-

cipals. La divulgació de la figura del 

Síndic entre la ciutadania i, sobre-

tot, entre els escolars molletans, ha 

estat un altre dels reptes complerts 

durant aquests anys. "Un dels ob-

jectius quan vaig començar al 

càrrec va ser impulsar i difondre 

la cultura dels drets humans i 

crec que des de l'Oficina del Sín-

dic hem posat el nostre gra de 

sorra en aquest sentit".

En el seu discurs també va fer un 

recull d'algunes de les "ombres" 

del seu mandat. Entre aquestes, 

Martínez considera que no ha es-

tat capaç d'aconseguir que l'Ajun-

tament respongui de manera més 

àgil a les seves peticions d'infor-

mació. "La gent ve amb els seus 

problemes i aquesta demora 

fa que, de vegades, se'ls acabi 

la paciència", opinava Martínez, 

CIUTADANIA  DILLUNS, PRESENTAVA EL SEU DARRER INFORME ANUAL I FEIA BALANÇ DE L'ETAPA AL CÀRREC, QUE SEGUIRÀ OCUPANT EN FUNCIONS FINS A LA SUBSTITUCIÓ

Lluís Martínez tanca el mandat de 
cinc anys com a Síndic Personer

que, en aquest sentit, ha reclamat 

novament a l'administració local 

celeritat en les respostes. Arribar 

a més col·lectius ha estat una altra 

de les assignatures pendents.

Informe 2020
En el ple de dilluns, Martínez va 

presentar el darrer informe anu-

al del seu mandat, el de 2020, un 

any condicionat per la Covid, que 

"ha estat dur per a tothom però 

especialment per als col·lectius 

més vulnerables". Un dels efectes 

de la pandèmia ha estat la davallada 

notable de les actuacions del Síndic, 

un 25% inferiors a les de l'any pas-

sat. De fet, de març a setembre, l’Ofi-

cina del Síndic, que es troba a Can 

arxiu

TERCER SÍNDIC Martínez, ara en funcions, va ser precedirt per Amaya i Vilà

POLÍTICA LOCAL  IUSF RETIRA, DE MOMENT, LA MOCIÓ EN QUÈ DEMANAVA LA SUSPENSIÓ DEL SOU DE L'EXALCALDESSA M. JOSÉ SÁNCHEZ

Sant Fost aprova una moció 
per rebutjar l'ús partidista dels 
treballadors públics municipals
SANT FOST. El ple municipal sant-

fostenc va aprovar dimarts una 

moció de rebuig a la utilització 

partidista dels empleats públics 

de l'Ajuntament. La moció la van 

presentar conjuntament els re-

presentants dels treballadors, així 

com les seccions sindicals del CA-

TAC i la UGT i es va aprovar de for-

ma unànime. "Els representants 

dels treballadors, així com les 

seccions sindicals del CATAC i 

de la UGT, volen manifestar el 

seu rebuig a la utilització par-

tidista dels empleats públics de 

l'Ajuntament de Sant Fost, no 

entenent que es faci servir els 

treballadors d'aquest ens com a 

forma de confrontació política", 

exposa la moció.

Sou de l'exalcaldessa
D'altra banda, el grup d'IUSF va 

retirar del ple la moció que el pas-

sat desembre havia presentat per 

suspendre el sou a la regidora Ma-

ría José Sánchez i que va quedar 

sobre la mesa en dues ocasions, 

l'última a petició de l'alcalde, Car-

les Miquel, a l'espera de rebre un 

informe demanat a la Diputació 

amb relació al cas de la regidora.

"No se'ns va comunicar que 

aquesta moció passaria en 

aquest ple, així que la retirem i 

la tornarem a presentar més en-

davant, davant la seva manca de 

comunicació", retreia Montserrat 

Sanmartí. "Vostès ens han pre-

sentat una instància en què di-

uen que per llei l'hem de tornar a 

posar en aquest ple", deia l'alcal-

de, Carles Miquel, qui va indicar que 

encara no havien rebut l'informe de 

la Diputació sobre la qüestió. 

Lledó, va estar tancada, un fet “ter-

rible per a un servei que es basa 

en la proximitat i la confiança”. 

Amb tot, Martínez valora que no 

s’hagin interromput les atencions 

a la ciutadania i que l’oficina s’hagi 

adaptat amb serveis telemàtics.

En les seves recomanacions, 

Martínez considera necessari actu-

alitzar el Reglament Orgànic Muni-

cipal, pel que fa al títol que regula 

la figura del Síndic. També ha de-

manat que hi hagi una revisió del 

procediment d'empadronament a 

la ciutat, una de les qüestions po-

lèmiques en els darrers mesos a 

Mollet. El Síndic també recomana 

la implantació d'un codi ètic propi 

del Síndic, ampliar el sistema de 

visites amb cita prèvia a l'admi-

nistració i implementar l'agenda 

compartida sobre la disponibilitat 

dels espais municipals com a eina 

d'informació per a les entitats, un 

acord que es va prendre al ple el 

2017 i que encara no s'ha imple-

mentat. De fet, en el seu balanç, 

Martínez ha apuntat que de les 33 

recomanacions expressades en 

aquests cinc anys, 14 s'han implan-

tat i la resta estan en curs. 

Reconeixement unànime
En les seves intervencions, tots els 

portaveus municipals van agrair 

la tasca de Martínez, qui "deixa 

el llistó molt alt per als seus 

successors", opinava Iván Garri-

do de Cs. El portaveu de Junts per 

Mollet, Joan Daví, es fixava en la 

tasca de divulgació dels drets hu-

mans; Xavier Buzón, de Podem, 

DIVULGACIÓ

1.500
SÓN LES INTERVENCIONS QUE LLUÍS 
MARTÍNEZ HA DUT A TERME DURANT  
els cinc a la sindicatura, des d'on s'han 
gestionat 241 queixes, s'han atès 420 
consultes i s'han desenvolupat 810 
activitats. Pel que fa a les dades de 
l'informe de 2020, va dur a terme 255 
activitats: 40 queixes i reclamacions, 
80 consultes i assessoraments a la 
ciutadania i 105 activitats de caràcter 
divers. Per àrees municipals, les 
queixes més nombroses (11) van 
ser les relaciones amb l’àmbit de 
l’Administració General, seguides de 
les relatives a Territori (10) i Serveis 
a les Persones (8). Per barris, els que 
van registrar més queixes van ser els 
del Centre (9), Estació de França (8) i 
Col·legis Nous (6).

en destacava la "professionalitat 

i excel·lència"; Marina Escriba-

no, de Mollet en Comú, n'agraïa 

la "iniciativa i proacció". Per la 

seva part, el portaveu d'Ara Mollet 

ERC MES, Oriol López, parlava de 

la seva "independència i objecti-

vitat". La portaveu del PSC, Mireia 

Dionisio, explicava que el govern 

treballarà per dur a terme les reco-

manacions i agraïa la feina de cinc 

anys de Martínez, a qui ha elogiat: 

"Ha estat un gran síndic, treba-

llador, honest i compromès amb 

l'Administració i la ciutadania", 

concloïa la socialista. i laura ortiz

n Martínez ha estat el tercer síndic a 
ocupar el càrrec després de la recupe-
ració de la institució a Mollet el 2003. 
Els seus predecessors van ser Francisco 
Amaya (2003-2008) i Vicenç Vilà (2009-
2015) i ara resta obert el procés per triar 
una nova persona que ocupi la sindica-
tura local. En aquest sentit, Ara Mollet 
tornava a reclamar una revisió del re-
glament del Síndic, en què s'estudiï si es 
pot repetir en el càrrec o si ha de ser una 
tasca remunerada. "La situació actual 
dificulta poder trobar gent per ocu-
par el càrrec", lamentava Oriol López. 
El mateix Martínez destacava la impor-
tància de fer un relleu "amb naturalitat 
i que no s’encalli. Donaré el testimoni a 
qui vostès em diguin”. L'alcalde, Josep 
Monràs, apuntava que s'està treballant 
amb la resta de grups municipals per 
"arribar a un consens en el relleu". Se-
gons l'actual reglament, la Comissió de 
Govern proposa el candidat o candi-
dats al càrrec al Ple, que ha d'acordar 
el nom amb el vot favorable de les tres 
cinquenes parts dels membres; si no 
s’assoleix, en la segona votació seria 
suficient la majoria absoluta.

A LA RECERCA DEL 
CONSENS PER TROBAR 
EL RELLEU A L'ÒRGAN
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MOLLET.  El CAP de Plana Lledó va 

començar dimecres a subministrar 

la vacuna d’Oxford/AstraZeneca, 

aprovada per l’Agència Europea 

de Medicaments el 29 de gener de 

2021, als professionals prioritzats, 

vinculats a professions sanitàries 

i d'emergències. Lídia Pedrejón, 

adjunta de direcció del SAP Vallès 

Oriental, ha explicat que dimecres 

ja es van administrar 198 a Mollet i 

195 al CAP Les Franqueses del Va-

llès –els dos centres de vacunació 

de la comarca– i "la previsió és 

unes 200 diàries en cada lloc".

En principi les vacunacions es 

faran fins aquest divendres i es 

reactivaran quan es rebin les no-

ves vacunes i així ho marqui Salut 

Públic. En aquesta tanda de vacu-

nacions s'està subministrant el va-

ccí als professionals dels següents 

col·lectius que estiguin en actiu i 

treballin presencialment en con-

tacte amb pacients: fisioterapeu-

tes, farmacèutics i auxiliars d’ofi-

cina de farmàcia, psicòlegs clínics, 

terapeutes ocupacionals, protètics 

dentals, logopedes, veterinaris, nu-

tricionistes, podòlegs i optometris-

tes menors de 56 anys i sense cap 

patologia. També s'està vacunant 

els professionals que treballen en 

els serveis públics considerats es-

sencials, com ara mossos d’esqua-

dra, policia local, professionals de 

serveis penitenciaris, guàrdia ur-

bana, protecció civil i bombers.

Pedrejón ha detallat el procés per 

convocar els professionals als Cen-

tres d'Atenció Primària: "Reben un 

SMS que els hi han enviat des dels 

seus Col·legis Professionals dient 

que han de venir a vacunar-se en 

aquesta data i en aquestes hores. 

Entren dins, fem el registre i com-

provem que han rebut l'SMS i que 

porta el document de vacunació 

voluntària. Els fem entrar, reben 

la primera dosi i els recomanem 

que estiguin per aquí a prop uns 

15 minutets per valorar que 

no hi hagi cap reacció adversa; 

després ja poden marxar. Se'ls 

subministrarà la segona dosi 

aproximadament entre 8 i 12 

setmanes". Pel que fa als punts va-

llesans escollits, l'adjunta de direc-

ció del SAP Vallès Oriental ha apun-

tat que s'han decidit pel molletà i el 

franquesí per qüestions logístiques, 

principalment "per la gestió de les 

cues", ja que en tots dos casos els 

accessos per a vacunacions estan 

separats dels de la resta d'usuaris, i 

hi ha un gran espai exterior perquè 

pugui aplegar-se la gent mantenint 

les distàncies i sense destorbar els 

vianants.

Els professionals vacunats
Dijous al matí al CAP de Plana Lle-

dó hi van anar arribant professio-

nals dels diversos sectors priorit-

zats. Agustí Morral, del col·lectiu 

de Bombers de la Generalitat del 

parc de Mollet, es va mostrar satis-

fet per rebre el vaccí: "Quan abans 

ens posem la vacuna i estiguem 

tots més protegits en el servei, 

millor per a tota la societat". 

També va apuntar que "sempre 

hi ha qui és més reticent amb 

les vacunes", però entenia que se 

l'havia de subministrar. En el seu 

cas, a més, va explicar que la seva 

parella és infermera, "ja ha passat 

per les dues dosis de la primera 

vacuna que va arribar i no ha 

tingut cap mena de problema".

Iolanda Sánchez és podòloga i, 

tenint en compte que diàriament 

està "en contacte amb molta 

gent", tampoc s'ho va pensar a 

l'hora d'omplir el formulari de va-

cunació voluntària. "Em van avi-

sar ahir a la tarda que ja podia 

passar", va dir. També va assegu-

rar que la punxada "ha anat bé, és 

una vacuna normal i corrent".

Per últim, Vanessa Sánchez, far-

macèutica, també "tenia clar que 

vindria" a vacunar-se. De fet, ha 

estat la primera de la seva farmà-

cia a vacunar-se. En el seu cas, va 

decidir canviar de seu de vacuna-

ció per proximitat: "Em va arribar 

un missatge dimarts comuni-

cant-me que havia d'anar al CAP 

de les Franqueses, però jo sóc de 

Parets i Mollet ho tinc més a prop 

i hi he vingut".  sergio carrillo

SANITAT  DIMECRES VAN COMENÇAR A VACUNAR ELS TREBALLADORS PRIORITZATS, PROFESSIONALS SANITARIS I D'EMERGÈNCIES

CAP DE PLANA LLEDÓ  Vacunant la podòloga Iolanda Sánchez

s.c.

El CAP de Plana Lledó preveu posar
200 vacunes diàries a sanitaris

L’Hospital de Mollet ha constatat la 

davalla de les xifres epidemiològiques 

del territori dels últims dies en els 

ingressos per Covid-19. Dimecres hi 

havia 24 persones ingressades, un 30% 

menys que la setmana anterior i situades 

en una única unitat d’hospitalització. 

Gràcies a aquesta millora, el centre 

sanitari ha reobert les visites a les unitats 

no Covid de l'àrea d’hospitalització en 

franges horàries específiques. La resta 

de l'activitat de l’hospital es desenvolupa 

amb normalitat. En total s’han donat 32 

altes, amb un total de 1061, i hi ha hagut 

3 defuncions. Al  llarg d'aquesta setmana 

i segons dades de la Generalitat de 

Catalunya, el risc de rebrot ha disminuït 

a més de la meitat, passant de 637 a 272, 

i la taxa de contagi ha baixat de 1,43 

a 0,71. D'altra banda, tots els usuaris 

i professionals de les residències de 

l'FSM ja han rebut la segona dosi de la 

vacuna contra la Covid-19 així com tots 

els professionals de primera línia de 

l’Hospital de Mollet i del Sociosanitari.

L'HOSPITAL REOBRE 
LES VISITES ALS 
PACIENTS INGRESSATS

Dissabte, 13 de febrer de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 14 de febrer de 2021

A les 15h: Avanç informatiu 14F

A les 18h: Carnestoltes arriba a les escoles (r)

A les 19h: Judici del Carnestoltes

A les 22h: Notícies especial Eleccions

Dilluns, 15 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimarts, 16 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 17 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro 

Dijous, 18 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Visions, amb Alba Castilla García

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

02/02 Ernesto Reyes Martínez 78 anys

04/02 Juan Carmona Castillo 52 anys

06/02 Carmen Costa Roura 93 anys

08/02 José Angles Albareda 91 anys

PARETS DEL VALLÈS

05/02 José María Barlam Badia 88 anys

MARTORELLES

07/02 Francisco Cruces Pino 64 anys

MONTMELÓ

04/02 Antonio López Moreno 91 anys

04/02 Ceferino Garcia Carrasco 78 anys

SANTA PERPÈTUA

05/02 Eulàlia Humet Creus 97 anys

06/02 Maria Rosa Ejarque Miquel 85 anys

09/02 Juan Prunes Corretger 73 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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BAIX VALLÈS. La contractació ha 

caigut un 13,6% aquest gener al 

Baix Vallès respecte al gener del 

2020. Durant aquest mes passat es 

van formalitzar al territori 3.722 

contractes, és a dir, 584 contractes 

menys que durant el mateix perío-

de de fa un any.

Per municipis, la caiguda més 

forta respecte a l'any passat l'ha 

patit Montmeló amb la meitat de 

contractes (150) que els regis-

trats el 2020 (303). A Montornès 

el descens en la xifra de contractes 

ha estat del -25%, amb 473 forma-

litzats, 158 menys que fa un any. 

A Sant Fost del -19,1%, amb 123 

contractes, 29 menys que durant 

el gener del 2020. A Mollet del 

-18,6%, amb 1.520 contractes sig-

nats, 348 menys que fa un any.

Mentre que tant a la Llagosta 

com a Parets, el descens en la con-

tractació ha estat menys acusat. A 

la Llagosta la caiguda ha estat del 

-4,3% i s'han formalitzat 132 con-

tractes durant el gener del 2020, 6 

OCUPACIÓ DURANT EL MES DE GENER S'HAN FORMALITZAT AL TERRITORI 3.722 CONTRACTES

La contractació cau un 13,6% al 
Baix Vallès respecte a fa un any

LABORAL

Recurs de cassació 
de CCOO contra la 
sentència de l'ERO 
de Luis Simoes

MARTORELLES. El sindicat CCOO ha 

pres la decisió de presentar un re-

curs de cassació davant la sentèn-

cia desestimatòria de la Sala Social 

del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, pels 17 acomiada-

ments de l'empresa Luis Simoes. 

Segons exposa el sindicat en un 

comunicat: "El tribunal no ha 

entrat a resoldre la vulneració 

del dret fonamental de garantia 

d’indemnitat plantejada pels 

treballadors acomiadats, tot 

i reconèixer indicis suficients 

per valorar-la". Des de CCOO 

recorden que durant el període 

de confinament de la pandèmia, 

l’empresa subministradora de la 

planta de Coca-Cola a Martorelles, 

va presentar "acomiadament 

col·lectiu per a la totalitat de la 

plantilla de conductors trans-

portistes del centre de treball 

de Parets. Operava únicament 

amb personal autònom extern, 

amb una clara intencionalitat 

de fomentar la precarietat".  

Es prorroga fins al juny la 
línia Covid de microcrèdits 
La línia Covid de microcrèdits 

acordada entre el Consell Comar-

cal del Vallès Oriental i Microbank 

s’ha prorrogat fins al 30 de juny 

de 2021. Aquest conveni, que es 

va signar el passat mes d'octubre 

i havia de finalitzar el 31 de de-

sembre del 2020, disposa de dues 

línies, una dirigida a autònoms i 

microempreses ja constituïdes 

que, per motius de la Covid-19 ne-

cessiten finançament, i l’altra diri-

gida a emprenedors, autònoms o 

microempreses que volen iniciar 

nous projectes.  Des d'octubre han 

sol·licitat informació sobre els mi-

crocrèdits una vintena d'empreses 

i han fet el tràmit un total de 9.  

FINS ARA 9 EMPRESES HAN ACCEDIT ALS AJUTS

menys respecte el mateix període 

de l'any passat i a Parets del -2,4%, 

amb 799 contractes, 20 menys que 

els signats fa un any.

Per contra, Martorelles és l'únic 

municipi baixvallesà que ha incre-

arxiu

MIG MILER Menys de contractes

mentat la contractació respecte al 

gener de l'any passat. La localitat 

va formalitzar el mes passat 525 

contractes, 130 més que el gener 

del 2020, la qual cosa representa 

un increment del 32,9%.

Menys contractes a la comarca
Pel que fa al Vallès Oriental, durant 

el gener de 2021 s’han formalitzat 

a la comarca 10.557 contractes, és 

a dir, 2.612 contractes menys que 

durant el mateix període de fa un 

any, la qual cosa significa una vari-

ació relativa del -19,8%.

Per sexes, les dones concen-

tren el 43% de la contractació, és 

a dir, un total de 4.556 contractes. 

Aquesta xifra és lleugerament in-

ferior a la que es registrava fa un 

any, quan les dones suposaven el 

45,42% del total de contractes del 

Vallès Oriental.

Respecte al mes de desembre 

de 2020, la contractació dibuixa 

un lleuger ascens, amb un total de 

468 contractes més.  

Últims serrells a 
Coca-Cola per l'inici 
de les negociacions
MARTORELLES. Els comitès d'em-

presa i la companyia Coca-Cola 

estan treballant per constituir la 

mesa de negociació per l'ERO que  

va anunciar a finals de gener l'em-

presa i que afectarà 360 treballa-

dors de 45 centres de treball que la 

multinacional té a Espanya, entre 

elles el de Martorelles. El període 

per tenir constituïda la mesa acaba 

el 17 de febrer. 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

El lliurament de 
xecs restaurant 
també està exempt 
a l’IRPF per als 
empleats que 

realitzen teletreball

El lliurament de xecs restaurant 
als empleats estan exempts a 
l’IRPF, sempre que es compleixin 
els requisits i es portin els con-
trols previstos en la norma.

Cal recordar que la quantia que 
no tributa és de fins a 11 euros 
diaris; que l’empresa ha de por-
tar un control sobre els xecs lliu-
rats a cada treballador; que els 
xecs han d’estar numerats, s’han 
d’expedir de manera nominati-
va i han d’indicar el seu import 
nominal; a més, els xecs han 
d’utilitzar-se en establiments 
d’hostaleria en dies hàbils en 
els quals el treballador no hagi 
reportat dietes per manutenció; 
d’igual forma, els xecs no poden 
ser transmissibles ni reembor-
sables, i la quantia no consumi-
da en un dia no pot acumular-se 
a un altre.

D’altra banda, els empleats que 
realitzen teletreball també poden 
continuar gaudint de l’exempció. 
Així, l’exempció també s’aplica-
ria quan el treballador recull el 
menjar en l’establiment d’hos-
taleria, o fins i tot si se li lliura 
una comanda en el seu centre 
de treball o en el lloc triat per a 
teletreballar.

Obert el termini per 
demanar els ajuts 
Covid a Sant Fost
SANT FOST. Ja es poden demanar 

els ajuts econòmics que l'Ajunta-

ment  va aprovar per aquells esta-

bliments del poble que s'han vist 

obligats a tancar o reduir extraor-

dinàriament la seva activitat co-

mercial a causa de la Covid-19. Els 

ajuts oscil·len entre els 500 euros i 

els 1.500 euros. Les sol·licituds es 

poden presentar fins al divendres 

19 de febrer. 
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Mantenir una contesa electoral en un moment en què epidemiòlegs, sanitaris 

i polítics demanen –i obliguen– a la ciutadania que restringeixi al màxim la 

seva vida fora de casa, és una barrabassada ètica i que costa de fer entendre a 

bona part d'aquests ciutadans, que porten gairebé un any amb els seus drets i 

llibertats coartats.

Els mateixos que van renyar els veïns i veïnes per haver-se trobat amb els 

seus propers al desembre, durant les festes nadalenques, ara asseguren que els 

col·legis electorals seran espais segurs. I el més cert, segurament, és que seran 

tan segurs o tan poc com els restaurants, els teatres i els gimnasos. Ben segur 

que tot depèn de l'actitud i les precaucions que s'hi prenguin, tant en un lloc com 

en un altre –perquè davant la possibilitat de contagi d'un virus com el que conviu 

amb nosaltres els darrers mesos el risc zero no existeix–.

I malgrat la desorientació, la indignació i la por que bona part de la ciutadania 

pot sentir davant d'aquest 14-F –dictat per un tribunal que va tombar el decret de 

suspensió del Govern català–, cal anar als col·legis electorals i omplir les urnes. 

L'abstenció contestatària fa anys que s'ha evidenciat que no serveix per canviar 

res; ben al contrari. Que la pandèmia no usurpi el dret a vot.

I, MALGRAT TOT, VOTAR
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ns agradaria escriure sobre 

els compromisos electorals d’Es-

querra Republicana de Catalunya, 

com la conselleria d’Acció pel Cli-

ma, la integració de Serveis Socials i Sanitaris, 

la conselleria d’Igualtat i Feminismes, el mo-

del territorial, d’habitatge i de connectivitat 

no centralitzada, la gratuïtat de les escoles 

bressol, la consolidació i ampliació de la For-

mació Professional dual,... 

Ens agradaria escriure sobre el que ha 

representat pel país mantenir les escoles 

obertes, la gran tasca i recursos destinats al 

Departament de Salut o els ajuts a autònoms, 

a afectats pels ERTOS i d’altres sectors perju-

dicats per la crisi, o l’aflorament de 220 mili-

ons d’euros del frau fiscal.

Ens agradaria explicar que hem fet pública 

la nostra estratègia per assolir la llibertat i la 

república i que ho han escrit en un llibre l’Ori-

ol Junqueras i la Marta Rovira. I ens agradaria 

explicar els aprenentatges que hem tret de 

l’1 i el 3 d’octubre per elaborar una proposta 

guanyadora i posar-la a la taula de debat.

Ens agradaria explicar els motius pels 

quals després del 14F no pactarem amb el 

PSC, i que les nostres prioritats són la repú-

blica, la justícia social i ambiental, i la igualtat 

d’oportunitats per a tothom.

Ens agradaria explicar que tenim les mans 

lliures i netes, i que som un partit amb 90 

anys d’història sense cap cas de corrupció i 

que això ens converteix en una eina útil i cre-

ïble per a la ciutadania.

Ens agradaria explicar que el no a tot és un 

instrument caduc, i que la política fa avançar 

la societat quan és capaç de dialogar i d’ar-

ribar a acords. I que hem aconseguit que els 

pressupostos de Madrid no es girin contra 

Catalunya.

Ens agradaria explicar que el nostre és un 

projecte republicà de futur que té en compte 

tothom sense preguntar d’on ve, quina llen-

El 14-F, votem!

E

ORIOL
RAMON

President ERC Vallès 

Oriental

SÒNIA
GALTIÉ

Secretària General ERC 

Vallès Oriental

gua parla o quina religió professa, i que aquell 

qui comparteix projecte és dels nostres.

Tanmateix avui hem d’escriure paraules 

greus i clares: apel·lem a la gent a anar a vo-

tar el 14 de febrer. I els demanem el vot per 

Esquerra Republicana de Catalunya, perquè 

els gestos més útils per frenar l’extrema dreta 

és la participació, i votar la llista que més li 

barrarà el pas, perquè això és el que hem fet 

sempre.

A la recta final de la campanya, l’únic partit 

independentista que pot guanyar les elec-

cions és Esquerra Republicana. Per això cal 

superar el perill que pot representar la repe-

tició del model Manuel Valls de l’ajuntament 

de Barcelona: l’accés del 155 al Govern català 

perquè no el tinguin els independentistes.

Cada vot a Esquerra Republicana val per 

dos (o tres): per minoritzar l’extrema dreta 

a les nostres institucions i també per posar 

l’independentisme al capdavant del Parla-

ment, liderant un nou cicle cap a la indepen-

dència des de l’esquerra, al costat de la gent. 

La nostra proposta és ben coneguda: reorga-

nitzar-nos per acumular encara més forces i 

tornar-ho a fer a partir dels grans consensos: 

autodeterminació i amnistia. 

I finalment, el vot a Esquerra és el de la 

governança neta i compromesa amb la vida 

de les persones i la seva llibertat. No volem 

una foto bonica, simbòlica, ni la proclamació 

d’una república efímera. Volem fer avançar el 

país: sortir de la crisi, reconstruir-lo i avançar 

amb pas ferm cap a la república de tothom.

Acostumat a viure en les fronteres 

i no he après a traspassar-les. 

Una tarda de calor desprès de la sega, 

els turmells nafrats de rostoll, 

qui no s’ha trobat enmig del camí 

un escurçó dels que gelen la pell 

no sap com de cansat és viure només per 

no morir... 

Acostumat a somiar en l’infinit 

i no he après a començar-lo. 

Una tarda de calor desprès de la becaina, 

la pell salada de suor, 

qui no s’ha sorprès mirant uns ulls 

d’una dona que ho ha estat tot, 

no sap com de cansat és 

estimar només per no oblidar.

Isidre Oller, Poema recitat a la XIII Tro-
bada de Poesia Catalana de Puigcerdà

sidre Oller, científic i poeta, esdevé 

pensador creatiu de la vida. En les 

circumstàncies del moment intueix 

missatge de futur. I és en la humili-

tat de la senzillesa la grandesa viscuda en 

l’anàlisi dels incomprensibles. En el poema 

I

SALABROR ESCURÇADA

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

els versos, “no saps com de cansat és viu-

re només per no morir...” i “no sap com de 

cansat és / estimar només per no oblidar”, 

ens conviden a reflexionar i descobrir el 

dia a dia de la nostra vida en un negatiu 

que es pot convertir en positiu. Ciència, fi-

losofia i poesia en els versos d’un poema 

que intueix en el no la urgència de la veri-

tat. La mort i l’amor conceptes agermanats 

que orienten l’existència. Recitar aquest 

poema a Puigcerdà, població frontera amb 

França, insinua aquella germanor univer-

sal incompleta per manca de la deguda 

formació humana al no entendre quin és 

l’objectiu de la vida. Dos versos desvetllen 

aquella transcendència humana que no 

s’acaba d’entendre quan la seva presència 

sorprèn, ”acostumat a somiar en l’infinit 

/ i no he après a començar-lo”. Un poema 

senzill en la forma, humil en l’expressió i 

filosofia en la càtedra de l’existència. Lliçó 

del fet de ser frontera, lliçó de la incapa-

citat de pensar i lliçó d’entendre els mo-

ments de l’existència en la seva globalitat 

infinita. Paraules del poema que conviden 

a pensar: acostumat, frontera, calor, escur-

çó, cansat, morir, infinit, pell, dona, esti-

mar, oblidar.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art 

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

Cada vot a Esquerra Republicana

val per dos (o tres): per minoritzar

l'extrema dreta a les institucions

i per posar l'independentisme al

capdavant del Parlament català 

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Felicitats a en @LluisMCamps, Síndic 
de Mollet per tota la tasca feta aquests 
darrers 5 anys al servei de la ciutadania de 
Mollet i al @ForumSDCat. I la demanda al 
@ajmollet de trobar ben aviat un substitut 
i reforçar la figura de la sindicatura

Francesc Mateu i Hosta @frmat Alfons Bornal @Bornal4

Avui m'han fet la prova pel covid per ser de 
taula electoral. Vol dir que els virus estan 
de festa fins diumenge? I el diumenge qui 
em fa la prova, per garantir que no m'he 
infectat? 
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om tots sabeu, el pròxim diumen-
ge 14 de Febrer es celebren elec-
cions al Parlament de Catalunya 
i tinc l’honor de formar part de la 

candidatura encapçalada pel company vallesà 
Salvador Illa, el candidat més ben preparat per 
afrontar els reptes econòmics i sanitaris dels 
complicats anys que vindran. Un polític res-
pectuós, dialogant i constructiu, ben diferent a 
tots aquells que prefereixen destruir ponts amb 
postures maximalistes. La meva màxima prio-
ritat és i serà seguir treballant per a Mollet del 
Vallès des de l’Ajuntament, però no us negaré 
que és un moment molt especial quan et propo-
sen els companys i companyes formar part de la 
candidatura al Parlament, fruit de la bona feina 
que fem des del conjunt del socialisme molletà.

Pel que fa a les eleccions, és evident que 
estem davant d’una important oportunitat. 
Molts de nosaltres som conscients del que 
hem patit durant aquests darrers 10 anys de 
procés, perquè a Mollet i arreu, per desgràcia, 
ho hem patit també. La nostra Catalunya esti-
mada on tothom hi tenia cabuda, ha estat divi-
dida i trencada, en una fugida endavant de dies 
històrics i declaracions buides. Mentrestant, 
hem vist que durant aquests 10 anys el Govern 

Fem Salvador Illa President

C

MIREIA
DIONISIO

Membre de la llista del PSC al 

Parlament de Catalunya

de la Generalitat ha retallat i afeblit els nostres 
serveis públics que tant ens havia costat cons-
truir i que,  malauradament, ho hem patit tots i 
totes en primera persona durant la pandèmia.

Però voldria transmetre un missatge d’es-
perança. Podem passar pàgina d’aquest mal-
son, podem tornar a recosir la nostra societat 
i encarar una dècada crucial per al futur de 
Catalunya. Podem escollir entre seguir votant 
a aquells que volen continuar dividint-nos, i 
que donen l’esquena a Espanya i a Europa, o 
podem votar a en Salvador Illa i fer que torni 
Catalunya, una Catalunya pròspera, capdavan-
tera econòmicament i socialment.

Si ets una de les persones que ara mateix no 
sap si anar a votar el #14F per por a la #CO-
VID19, em vull dirigir a tu. Votar és segur, des de 
les diverses administracions hem treballat de 
valent perquè el pròxim diumenge tots i totes 
puguem votar amb seguretat i tranquil·litat. No 
renunciïs a decidir el nostre futur. És el teu dret.

La Catalunya que ens mereixem és la que 
tu, amb el poder del teu vot, estàs a punt de 
construir. La Catalunya que parla i no crida. 
La Catalunya pionera. La Catalunya generosa. 
La Catalunya sense revenges. La Catalunya del 
seny. La Catalunya de la retrobada. La Catalunya 
imparable. El 14-F jo ho tinc clar. Per Mollet, 
per Catalunya, pels serveis públics de qualitat, 
i per posar al centre de la política els proble-
mes reals dels catalans i les catalanes, votaré al 
PSC per a convertir a Salvador Illa en President 
de la Generalitat. Fem-ho!

o tinc pas la temptació d’expo-
sar-vos què votaré. Ni d’elogi-
ar-vos l’opció que crec més fa-
vorable a allò que desitjo per a la 

«catalania» —la ciutadania de Catalunya, ja 
que, a hores d’ara i observant les capricioses 
enquestes, no he trobat l’opció. La candida-
tura que, unida a d’altres, permeti la forma-
ció d’un govern o, al menys, d’una majoria 
que tingui per objectiu primer i inajornable 
una reconstrucció social, cultural i econò-
mica de Catalunya i d’Espanya basada en 
els ideals republicans de Llibertat, Igualtat 
i Fraternitat. 

Encara que els principis republicans nor-
malment els ordenem «a la francesa», crec 
que, en lògica humanística, l’ordre seria 
exactament al revés: Fraternitat, Igualtat, 
Llibertat. Perquè l’essència de tot està en si 
ens considerem o no germans —comunitat 
d’éssers units i solidaris— com a punt de 
partida per a la construcció d’un Món —o 
d’un país— de dignitat humana. 

La república com a sistema d’ordenació i 
govern d’un país, com a estructura política 
i administrativa per a governar, pot partir 
de la llibertat per a fer possible la igualtat 
i fomentar la fraternitat. Però, la repúbli-

N

VOTARÉ RECONSTRUCCIÓ!

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

ca en ella mateixa no ho resol tot. Per això 
l’humanisme social inclou en la república 
no només principis per al bon govern sinó, 
especialment, les bases per a l’enaltiment i 
la preeminència d’un món amb humanitat. Així, el cercle és: Fraternitat→Igualtat→Lli-bertat→Igualtat→Fraternitat.

¿Quina opció política de les que es pre-
senten a les eleccions d'aquest diumenge al 
Parlament de Catalunya posa per principi i 
per final la germanor, la solidaritat, les per-
sones? Algunes intenten apropar-s’hi des 
dels nacionalismes —primer la pàtria—; 
d’altres des de l’híper-constitucionalisme 
—principis intocables—; unes altres, fins i 
tot s’atreveixen a fer-ho des de la primacia 
del capital —explotació i guanys—; i algu-
nes tenen les pàtries, les lleis i els sistemes 
econòmics com a constructes fidedignes, 
indiscutibles —veritats imposables. Si cal, 
amb la violència.

Doncs no va ni de pàtries, ni de conserva-
dorisme, ni de guanys, ni de fanatismes, va 
de persones que vivim en unes terres que 
volem lliures, que desitgem unes lleis que 
ens protegeixin, i que entenem el treball 
com a mitjà per al benestar i el ple desenvo-
lupament de tothom. Per això, encara que no 
trobi l’ideal —som humans—, no faré el joc 
a les pandèmies: votaré reconstrucció social, 
cultural i econòmica: vida! 

Per compartir
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La Concòrdia es manté líderMar Juárez, a l'estatal de marxa de 35 km
El CD la Concòrdia es manté líder del grup 

2A de la Segona Divisió espanyola amb 

l'empat contra el Castelldefels, 2 a 2. Les 

llagostenques visitaran diumenge la pista 

de les balears Atlético Mercadal. 

La molletana Mar Juárez, veïna de Montornès, participarà diumenge al  

90è Campionat d’Espanya de Marxa en ruta sobre la distància de 35 km, 

que tindrà lloc a Sevilla. L'atleta, de l'Avinent Manresa, es va proclamar 

campiona l’edició passada, també celebrada a Sevillà, però a la distància 

de 50 km, que va ser l'últim any d'aquesta distància. 

MOLLET. El CF Mollet UE ja resta 

els dies per començar la com-

petició a Primera Catalana, que 

segons el calendari, s'obrirà el 

28 de febrer al camp del Júpiter. 

L'equip molletà veu amb bons ulls 

la represa competitiva, tot i que 

vol una major cobertura sanitària 

per fer-ho. La Federació Catalana 

de Futbol va comunicar dilluns la 

represa de la categoria d'or del 

futbol català després de les noves 

directrius del Procicat, que pre-

veu la tornada competitiva a les 

competicions catalanes que do-

nen accés a campionats estatals.

Des de dilluns, la quarantena de 

clubs dels dos grups de la Prime-

ra Catalana s'han reunit telemà-

ticament i han signat un manifest 

conjunt per demanar solucions de 

salut, econòmiques i esportives. Si 

no es troben, manifesten que no 

poden afrontar la represa espor-

tiva. De fet, el text suma 32 signa-

tures de 40 clubs, entre aquests 

els baixvallesans del Mollet i el CF 

Parets. D'entre les peticions que 

demanen a la federació, hi ha la re-

FUTBOL | Primera Catalana 32 CLUBS DELS 40 DE LA CATEGORIA DEMANEN MILLORES SANITÀRIES, ECONÒMIQUES I COMPETITIVES

alització de tests i exposen la falta 

de jugadors en algunes plantilles i 

la davallada d'ingressos sense sub-

vencions i falta de públic al camp.

De tot plegat, el CF Mollet UE es 

posiciona en favor del text, però 

també afegeix al diari Som, que 

estan disposats a competir quan 

toqui. "Nosaltres tenim feta 

una bona planificació i tenim la 

plantilla disponible, ja hem co-

El CF Mollet UE, a punt per 
iniciar la Primera Catalana

arxiu

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada a l'octubre del CF Mollet UE

La Federació Catalana de Futbol també 

ha previst reprendre el 27 i 28 de fe-

brer la categoria juvenil Preferent, que 

és l'anterior categoria de la Lliga Na-

cional. El Baix Vallès suma tres equips 

en aquesta màxima categoria catalana 

amb un equip del CF Mollet UE i del CF 

Parets, al grup 2. A més, el club molletà 

té un segon conjunt al grup 3. 

3 EQUIPS JUVENILS 
A LA PREFERENT

mençat a entrenar", admet el vi-

cepresident del club, Oriol Olivé, 

qui exigeix "una adequació sani-

tària a l'actual situació, com ara 

fer tests per tenir una major se-

guretat". A més, l'equip, explica el 

directiu, "té ganes de competir", 

i es mostra conciliador: "Hem de 

trobar una entesa amb la fede-

ració catalana i si amb aquest 

grup conjunt d'equips ho po-

dem fer, ho hem d'intentar".

El manifest dels 32 equips de 

Primera Catalana indica a la fe-

deració "que tingui a bé habili-

tar solucions adients a les ne-

cessitats dels clubs, que a la fi 

som els afiliats a l'FCF i l'hem 

escollit per estar al capdavant 

per defensar els interessos dels 

clubs i trobar les millors soluci-

ons al futbol català".

Una sola fase competitiva
El sistema de competició serà  fi-

nalment d'una única fase i l'ens 

federatiu preveu que dels quatre 

subgrups, hagi tres descensos per 

cada grup a Segona Catalana. L'as-

cens es jugarà en una eliminatòria 

entre els quatre campions dels 

subgrups.   jl.rodríguez b.

MOLLET. Els tres equips sèniors 

del Mollet HC podrien tornar a 

les seves respectives competici-

ons catalanes el 6 i 7 de març. El 

Comitè Català d’Hoquei Patins 

(CCHP) ha decidit reprendre les 

lligues territorials, que directa o 

indirectament estan relacionades 

amb les competicions o campio-

nats estatals. 

Segons informa l'ens federa-

tiu, les previsions de la represa 

inclouen les categories sènior de 

Primera i Segona masculina i fe-

menina, així com la 3a Catalana 

masculina, "ja que la reestruc-

turació de l’OK Plata podria 

tenir una repercussió impor-

tant en el nombre de descensos 

encadenats a les lligues sènior 

catalana". El Mollet HC té un sè-

nior femení a Primera Catalana, i 

dos masculins, a Segona i Tercera 

Catalana. 

Des del club han vist positiva-

ment la represa competitiva, tot i 

que demanen mesures clares per 

evitar la propagació del corona-

virus. "Estem il·lusionats amb 

la tornada perquè volem com-

petir, però també estem pre-

ocupats per allò que implica a 

la seguretat de tots els parti-

cipants", admet el president del 

Mollet HC, Leo Conde, que al club 

s'imposa un protocol sanitari amb 

resultats positius. Per aquest mo-

tiu, Conde considera que s'hauria 

d'incloure algun control sanitari. 

A més, la federació catalana in-

clou la represa competitiva de la 

base, però a les lligues capdavan-

teres a partir d'aleví. El club té un 

juvenil al Nivell Or, que podria 

competir, però la resta no. "Te-

nim la preocupació amb la res-

ta de la base, què passarà amb 

ells?", es pregunta Conde.  jl.r.b..  

HOQUEI PATINS

El Mollet HC es 
prepara per a la 
tornada de la lliga

LEO CONDE  President Mollet HC

arxiu

FUTBOL SALA AMB FS PARETS, CAN CALET I L'SPORTING

BAIX VALLÈS. La Federació Catala-

na de Futbol preveu reprendre la 

Divisió d'Honor Catalana masculi-

na de futbol sala el cap de setmana 

del 20 i 21 de febrer. L'ens federa-

tiu ha comunicat la nova data per 

recuperar la competició després 

de les noves directrius del Proci-

cat, que preveu la tornada compe-

titiva a les competicions catalanes 

que donen accés a campionats es-

tatals.

La Divisió d'Honor masculina 

compta amb tres equips baixva-

llesans amb el FS Barri Can Calet, 

de Sant Fist, el FS Parets i l'Spor-

ting Montmeló. La lliga va co-

mençar a la tardor i es va aturar 

El 21 i 22 de febrer es 
reprendrà la Catalana

ajuntament mollet

després de dues jornades disputa-

des i els equips baixvallesans van 

perdre els dos partits.  L'ens fede-

ratiu ha publicat ja el calendari i 

l'Sporting Montmeló rebrà el Riu-

dellots; el Parets, el Vilamajor; i el 

Can Calet visitarà el Cardedeu. 

Possibilitat d'amistosos
Per tal de preparar de manera 

adequada les competicions, s’au-

toritzaran de forma excepcional 

partits amistosos exclusivament 

entre els equips de les categories 

en què estigui permesa la represa 

de la competició, amb grups esta-

bles de jugadors. La categoria es 

disputarà en una sola volta. 

S'inicia el programa esportiu 'Mou-te!'

Ja han començat les activitats del programa esportiu Mou-te!, que 
impulsa l'Ajuntament de Mollet. El programa esportiu ha començat de 
manera presencial i en línia, i s’adreça a la població adulta amb un seguit 
de propostes adreçades a potenciar l’activitat física i esportiva així com 
els hàbits saludables. Els cursos presencials es fan entre el Riera Seca i el 
Plana Lledó i es preveuen acabar el 30 de juny. 

POLIESPORTIU LES ACTIVITATS, AL PLANA LLEDÓ I AL RIERA SECA
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MOLLET. El DM Group Mollet no ha 
mostrat cap mena de pietat davant 
els seus rivals en sis partits dispu-
tats, que han acabat amb victòria 
molletana. En el derbi vallesà de 
dissabte contra el Lliçà d'Amunt, 
el DM Group es va imposar amb 
contundència, bon joc i un festival 
anotador: 61 a 102, és a dir, amb 
41 punts d'avantatge. El Mollet és 
líder, en solitari, amb sis victòries 
de sis partits del grup C4.

Ajornada la semifinal
D'altra banda, el DM Group Mo-
llet no podrà jugar la semifinal de 
la Lliga Catalana d'EBA contra el 
Mataró, que s'havia de celebrar 
dissabte. Segons informa el club, 
dilluns van rebre el comunicat de 
la suspensió del partit perquè "no 

s'ha rebut l'autorització per-

tinent de les autoritats esporti-

ves i sanitàries". El club molletà i 
el maresmenc estan a l'espera de 
la nova data de la semifinal catala-
na de la lliga d'EBA.  

BÀSQUET | Lliga EBA S'AJORNA LA SEMIFINAL DE LA LLIGA CATALANA D'AQUEST DISSSABTE

El DM Group, líder invicte 
amb festival anotador inclòs

Albert Serra, convocat amb Espanya

Albert Serra, del DM Group Mollet, ha entrat en la llista de convocats de la 

selecció espanyola absoluta de bàsquet 3x3. El combinat estatal farà una 

concentració del 14 al 17 de febrer a València per preparar l'Europeu.  El 

jugador té experiència en tornejos de 3x3 i és un dels jugadors més 

destacats en la seva primera temporada al Mollet amb una mitjana de 13,3 

punts per partit. La llista està formada per dotze jugadors i entre aquests 

hi ha l'exjugador del CB Mollet a Lliga EBA, Xavier Guirao, que va 

competir la temporada 2012-2013. Aquesta temporada juga al Badalonès.

MOLLET. Carmen Sánchez segueix 
la preparació física per competir 
per les medalles a l'estatal indi-
vidual. El cap de setmana passat 
va tornar al Palau Sant Jordi per 
disputar el Campionat d'Espanya 
de clubs de pista coberta amb el 
València Atletisme. Sánchez va 
pujar al tercer lloc de l'estatal 
amb el seu club, que només va ser 
superat pel Playas de Castellón i 
el Barça, primer i segon, respecti-
vament. 

La velocista molletana només 
va participar en el relleu del 
4x400 metres llisos, juntament 
amb les companyes d'equip Elena 
Moreno, Solange Andreia i Laura 
Bueno. L'equip valencià va assolir 
el tercer lloc de la modalitat amb 
un temps de 3 minuts i 43,78 se-
gons. El primer lloc va ser per al 
Barça i el segon per al Playas de 
Castellón. 

El pròxim repte de Carmen Sà-
nchez serà el Campionat d'Espa-
nya absolut individual de pista co-
berta, del 20 de febrer a Madrid.   

ATLETISME

Carmen Sánchez, 
al podi estatal 
amb el València

MOLLET / MONTMELÓ. L’Industrias 
Santa Coloma de futbol sala torna 
a fer història amb el montmeloní 
Miguel Ángel Izquierdo –delegat 
i coordinador general– i el mo-
lletà Fran Burgueño –entrenador 
de porters–, tots dos dins el cos 
tècnic de l'equip colomenc. Els 
de Santa Coloma de Gramenet van 
guanyar dimarts el passi a la Final 
a Quatre de la Copa del Rei amb 
una victòria contra un dels favo-
rits, el Barça, per 3 a 1. 

Per segona temporada conse-
cutiva, l'equip colomenc jugarà la 
Final a Quatre de la Copa del Rei 
de futbol sala, que comptarà amb 
Inter Movistar i Llevant, a l'espera 
del duel entre Antequera i ElPozo 
Murcia. El Barça queda eliminat i 
no podrà defensar un títol que ha 
guanyat en les darreres tres edi-
cions. A més, els blaugrana tren-
quen una dinàmica de 15 partits 
sense perdre. Precisament l’úl-
tima derrota va ser en partit de 
lliga davant de l'Industrias Santa 
Coloma.   

FUTBOL SALA | Copa del Rei

Izquierdo i 
Burgueño a la 
Final a Quatre

Normes COVID obligatòries.

ESCUDELLA 
DE CARNAVAL 
AL JARDINET

Jardí del Casal  

(Ronda Can Fàbregas, 5)

Ens acompanyarà el Sr. Manyó.
Animació a càrrec de Les Bisagras.

DE 12.30 A 14 H

DÓNA SUPORT 

AL CASAL CULTURAL, 

FES-TE 
SÒCIA/SOCI 

DISSABTE
13 DE FEBRER

VINE I EMPORTA’T 
UN BOL D’ESCUDELLA!

24a

ACTIVITAT CANCEL
. LADA
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circuit
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya treballa amb la previ-

sió que hi hagi assistència de públic 

als seus dos principals reclams, la 

Fórmula 1 i MotoGP. El circuit valle-

sà va posar dijous les entrades a la 

venda de la Fórmula 1 Gran Premi 

d'Espanya 2021, del 7 al 9 maig, i 

del Gran Premi Monster Energy de 

MotoGP, del 4 al 6 de juny. 

Segons informa el Circuit, el re-

cinte estarà dividit en cinc zones 

diferents per controlar l’afora-

ment i optimitzar la circulació de 

cada assistent, creant bombolles i 

sub-bombolles que no superaran 

el màxim de 3.000 persones en 

cada sector dissenyat per a cada 

tribuna. Per a preservar la distàn-

cia de seguretat a les tribunes, el 

Circuit ha dissenyat un sistema 

de compra on cada cop que l’usu-

ari seleccioni una localitat o grup 

de localitats, el sistema bloqueja-

rà automàticament les localitats 

superiors, inferiors i laterals, de 

manera que ja no estaran dispo-

MOTOR  EL RECINTE ESTARÀ DIVIDIT EN CINC ZONES AMB BOMBOLLES AMB UN MÀXIM DE 3.000 PERSONES PELS DIFERENTS SECTORS

El Circuit preveu públic a la 
Fórmula 1 i a MotoGP el 2021

nibles per a altres usuaris. També 

com a mesura de seguretat, totes 

les entrades seran nominals i du-

rant el procés de compra s’haurà 

d’introduir el nom i cognoms de 

la persona que accedirà a les ins-

tal·lacions durant el Gran Premi, 

la qual s’haurà d’identificar a l’en-

trada amb el seu DNI o passaport.

L’aficionat accedirà al recinte a 

través de la porta més propera, 

estacionant el seu vehicle al pàr-

quing més proper, amb l’objectiu 

d’evitar la barreja de col·lectius 

que puguin pertànyer a bombo-

lles diferents. Tant la capacitat 

dels pàrquings com la capacitat 

d’absorció de cada porta d’accés 

garanteix l’entrada dels diferents 

volums d’aficionats que es corres-

ponguin amb cada bombolla. 

La promoció exclusiva de sor-

tida de compra d'entrades, al 

web del Circuit (www.circuitcat.

com), serà vàlida només durant 

48 hores –fins divendres– i con-

sistirà en un 50% de descomp-

te en tribunes específiques. 

Tornada dels diners
Tenint en compte la situació sani-

tària global, si finalment l’esdeve-

niment no es pot celebrar o acaba 

celebrant-se sense la presència 

d’aficionats, el Circuit de Barce-

lona-Catalunya oferirà a tots els 

compradors de les entrades l'op-

ció de transferir el tiquet a la tem-

porada següent o rebre la devolu-

ció econòmica del 100%.  

Vistiplau el nou revolt 10 del traçat
Tant la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) com la Federació 
Internacional de Motociclisme (FIM) han donat el vistiplau als canvis 
realitzats al Circuit de Barcelona-Catalunya durant el passat mes de 
gener, principalment concentrats al revolt 10, per fer la pista més segura. 

MARTORELLES. El Circuit de mo-

tocròs de Martorelles manté l'ac-

tivitat des de principis d'any, tot 

i que només se centra en els en-

trenaments. L'equipament, que 

gestiona Amics Motoclub Marto-

relles, acull un màxim de 45 pilots 

per jornada per complir amb les 

restriccions d'aforament a la mei-

tat. "Fins al setembre no es pre-

veu cap competició al circuit, 

ara per ara seguim només amb 

els entrenaments dels pilots", 

admet el president d'Amics Moto-

club Martorelles, Joel Lozano, que 

explica que els pilots que fan els 

entrenaments porten la llicència 

federativa.  

D'altra banda, els dimarts el cir-

cuit acull l'activitat extraescolar 

per a infants amb un total de 14 

nois i noies. "Fem grups d'un 

monitor cada cinc pilots", admet 

Lozano, que es mostra satisfet de 

seguir amb aquesta activitat "per-

què veus que participen infants 

del poble i s'ho passen bé amb 

les activitats que oferim".  jl.r.

Motocròs

Es manté l'activitat 
d'entrenaments al 
Circuit de motocròs

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

Pollastres a l’ast
Paella

Fideuà de marisc
Carns a la brasa

i molt més!

OBRIM ROSTISSERIA
CAPS DE SETMANA

I FESTIUS

de 9 a 15 h.

FES JA 
LA TEVA 

RESERVA

És temporada 
de calçots 
i carxofes!

T’ESPEREM!
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El Casal Cultural suspèn 
l'escudella, advertit per 
l'Ajuntament de Mollet
MOLLET. Dissabte al migdia havia 
de tenir lloc la 24a Escudella de 
Carnaval organitzada pel Casal 
Cultural. Tanmateix, els orga-
nitzadors han decidit anul·lar-la 
després de rebre un correu de 
l'Ajuntament "en el qual ens re-

calcaven la normativa i ens re-

comanaven que valoréssim la 

decisió de fer-la o no", segons 
explica Àlvar Yáñez, president del 
Casal. L'escrit no prohibeix explí-
citament la celebració de l'acte, 
"però tal com anava tot el con-

tingut en realitat ens exposà-

vem a què hi hagués alguna ins-

pecció", diu Yáñez.
Segons l'Ajuntament, estan sus-

peses totes les activitats de cultura 
popular i tradicional, i, per tant, 
entenen que la normativa vigent 
"comporta la inconveniència 

d'organitzar l'acte". Des del Casal 
ho interpreten "com una amena-

ça", ja que consideren que si els ho 
han advertit, "hi actuaran" en cas 

de celebrar-se l'escudella popular. 
Per tot plegat, i amb la possibilitat 
"de posar en risc el Casal amb 

denúncies", han decidit la sus-
pensió.

Yáñez apunta que les normati-
ves estan obertes a interpretaci-
ons i se sent dolgut per "la poca 

voluntat política. Bé que van fer 

els Reis l'Ajuntament i allò va 

ser molt pitjor del que podríem 

fer nosaltres aquí. En pandèmia, 

si es fan bé les coses, es poden 

fer, i com a mostra els ajunta-

ments del voltant: a Parets van 

tenir festa major d'hivern i aquí 

no; i amb les mateixes normes".
Pel que fa a l'escudella de pandè-

mia que s'havia preparat, el presi-
dent del Casal reitera que s'havien 
previst totes les mesures de segu-
retat. De fet, enguany es lliurava 
el bol d'escudella tancat per men-
jar-se'l cadascú a casa, amb una 
cua a dos metres "com qui va a 

comprar el pa". 

L'ENTITAT PREVEIA REPARTIR ELS BOLS PER MENJAR A CASA

dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

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

Un altre front atlàntic ens 
creuarà, generant molts 
núvols, i precipitacions 
més al nord de casa nos-
tre, sense descartar-ne 
alguna aquí.

Molts núvols al matí, la 
majoria de tipus alt, que 
s’esvairan a migdia, per 
reaparèixer al vespre, amb 
temperatures semblants.

Diumenge d’eleccions gris, 
fred i amb alguns plugims, 
és el que ens espera el dia 
d’avui, amb  precipitaci-
ons febles i fred d’hivern.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 4 18ºC 8ºC 11ºC - 16 km/h WSW

DIVENDRES, 5 18ºC 11ºC 15ºC - 23 km/h NNE

DISSABTE, 6 18ºC 12ºC 15ºC - 21 km/h NNE

DIUMENGE, 7 12ºC 9ºC 9ºC 3,2 18 km/h SE

DILLUNS, 8 13ºC 6ºC 11ºC 1,8 23 km/h W

DIMARTS, 9 15ºC 6ºC 13ºC 0,2 29 km/h WSW

DIMECRES, 10 16ºC 8ºC 13ºC - 21 km/h W

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

La virtualitat salva la disbauxa carnavalesca
POPULAR  LA COMISSIÓ MANYÓ, A MOLLET, AIXÍ COM ELS CONSISTORIS DE SANT FOST I MARTORELLES HAN ORGANITZAT CONCURSOS A LES XARXES SOCIALS

BAIX VALLÈS. És temps de disbau-
xa, de disfresses i gresca. La pan-
dèmia evitarà arreu celebrar un 
carnaval que s'assembli als tradi-
cionals. Tanmateix, hi ha diverses 
propostes carnavalesques per a 
aquests dies.

La més cridanera és la del Ma-
nyó de Mollet, que ha tingut una 
setmana ben atapeïda d'actes elec-
torals, promovent la candidatura 
d'en Carnestoltes a la presidèn-
cia de la Generalitat. Dimarts, per 
exemple, en Manyó –número 27 
a la llista electoral del Carnestol-
tes– hi va ser al mercat ambulant 
de la capital baixvallesana fent la 
"típica passejada electoral". Di-
jous gras, a banda de convidar la 

ciutadania a menjar coca de llar-
dons i botifarra d'ous també va or-
ganitzar una roda de premsa per 
streaming perquè la ciutadania li 
pogués fer arribar les seves pre-
guntes. Aquest divendres, últim 
dia de la campanya electoral, tam-
poc es descarta alguna aparició 
per la ciutat del personatge carna-
valesc de Mollet.

D'altra banda, la popular rua de 
carnaval enguany es transforma 
amb una versió virtual. El Manyó 
convida els molletans a aprofi-
tar les votacions per fer una rua 

electoral: "Fes el camí de casa al 

col·legi electoral amb disfres-

sa i comparsa de grup bombo-

lla (màxim 6 persones), puja 

una foto a Twitter o Instagram  

(@manyodemollet) i un jurat 

especialitzat premiarà les mi-

llors comparses".

Concurs d'Instagram a Sant Fost
A Sant Fost, l'Ajuntament ha orga-
nitzat un concurs fotogràfic a Ins-
tagram. Hi poden participar tots 
els veïns i veïnes empadronats al 
poble. Només cal disfressar-se, 
fer-se una foto i publicar-la a Insta-
gram amb l'etiqueta #SantFostCar-

naval21. Per participar al concurs, 
també cal seguir el perfil de l'Ajun-
tament a Instagram (@santfost).  
El concurs durarà del 12 al 14 de 
febrer i s'hi poden penjar tantes fo-
tografies com es vulguin. Hi haurà 

manyó

AL MERCAT AMBULANT DELS DIMARTS  El Manyó va fer-hi la "típica passejada electoral"

categoria infantil (fins a 16 anys) i 
sènior (a partir de 17 anys) i es pre-
miaran dues fotografies de cada 
categoria amb un val d'Abacus va-
lorat en 80 euros per als primers 
premis i un val d'Abacus de 50 eu-
ros per als segons.

Tres certàmens a Martorelles
L'Ajuntament de Martorelles tam-
bé aposta per les xarxes socials, 
convidant la ciutadania a penjar-hi 
les seves fotografies disfressats i 
programant-ne tres concursos a 
Facebook, Instagram i Tik Tok.

El primer concurs va arrencar 
dijous i dura fins diumenge: els 
participants hauran de fer un tu-
torial explicant la seva recepta de 
la tradicional coca de llardons. El 
premi és un lot d’estris de cuina de 
pastisseria de Ferreteria Martore-

lles valorat en 200 euros.
Per al segon concurs, els parti-

cipants hauran de fer un tutorial 
explicant el procés d’elaboració 
d’una recepta que tingui el bacallà 
com a protagonista. El termini per 
a presentar-s’hi és del 17 al 20 de 
febrer. El guanyador obtindrà un 
val de 200 euros per gastar als co-
merços de Martorelles. 

I finalment, com que no hi haurà 
rua, l’Ajuntament proposa exhibir 
les disfresses a través de les xar-
xes. El termini per a presentar-s’hi 
és del 19 al 22 de febrer. En aquest 
concurs hi haurà cinc categories: 
la Infantil –un val de 100 euros per 
a la Papereria Angelina–, la Jove 
–150 euros–, per a majors de 35 
anys –150 euros–, per a majors de 
60 anys –150 euros– i unitat fami-
liar –150 euros euros–. 

Converses en anglèsGuia bibliogràfica de Carnaval a Martorelles
Dimarts de 18.30 h a 19.30 h tindrà 
lloc una nova sessió de les converses 
en anglès organitzades per la biblioteca 
de Martorelles. En aquest cas amb Judy 
Garland com a protagonista.

La biblioteca Montserrat Roig de Martorelles ha preparat una guia amb tots 
els llibres sobre Carnaval, Carnestoltes i disfresses que s'hi poden trobar a 
l'equipament martorellesenc. Alguns dels llibres són Lluna de Carnaval, de 
Gianni Rodari; Ara ve Carnestoltes, de Teresa Sabaté; Carnestoltes al jardí, 
de Gemma Armengol; o Carnestoltes, de Pilarín Bayés.

CULTURA
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IVAN ALLUÉ  L'escriptor i periodista, amb el seu nou llibre

i.v.

LA FUNDACIÓ ESPAVILA 
VOL PREMIAR EL TEU ESFORÇ

QUÈ FAS PER LA TEVA MILLORA?

QUÈ FAS PER AJUDAR A MILLORAR ELS ALTRES?

Presenta la teva proposta fins al 15 de març de 2021

Bases a: www.espavila.cat

Ivan Allué publica un 
llibre sobre el heavy metal

MARTORELLES.  L'escriptor marto-

rellesenc Ivan Allué ha presentat 

recentment Esa gran familia lla-

mada heavy metal, un llibre amb el 

qual es proposa trencar amb tots 

els tòpics del sector i que està dis-

ponible a Amazon des del gener.

Aquest és un llibre que sempre 

l'havia tingut al cap, des que va co-

mençar a escriure el 2012. El pro-

blema més gran amb el qual s'havia 

d'enfrontar era "acotar-ho i trobar 

la temàtica adequada, ja que el 

heavy metal és molt ampli". Fa un 

parell d'anys que Allué va començar 

"a agrupar una sèrie d'articles 

d'opinió que ja havia escrit i va 

ser quan vaig veure que ja tenia 

per un llibre". A mig camí entre un 

diari personal i un recull d'articles 

d'opinió, l'obra ofereix un parti-

cular punt de vista sobre l'escena 

rockera i metalera que tant apassio-

na a l'autor. "Aprofitant la pandè-

mia, i que tothom estava aturat i 

no hi havia concerts, vaig veure 

que era el moment ideal per llan-

çar-lo", explica el martorellesenc. 

Entre el contingut del llibre s'hi pot 

trobar una entrevista realitzada el 

16 de desembre a Guillermo Izqui-

erdo, del grup Angelus Apatrida, 

qui "explicava com estan vivint la 

situació de la pandèmia". També 

inclou una extensa galeria fotogrà-

fica, amb tot d'instantànies fetes 

pel martorellesenc en la seva tra-

jectòria a Metalcry. Allué assegura 

que "la gent que sigui propera al 

heavy se sentirà més identifica-

da", però opina que aquest llibre és 

també "ideal per a algú que sigui 

aliè al heavy i vulgui conèixer-ho 

en profunditat".

Ivan Allué té una vinculació es-

treta amb aquest estil musical: es-

criu des del 2008 al web Metalcry.

com, que es dedica a l'actualitat de la 

música heavy metal i del rock, amb 

notícies, entrevistes i reportatges, 

i canta al grup molletà Acendra. A 

banda d'això, ja ha publicat altres 

llibres com Sangtraït: Vint Anys Em-

prenyant Els Veïns, Rob Zombie: El 

Renegado Del Diablo, Mujeres, Rock 

& Heavy Metal… ¿Quién Dijo Sexo Dé-

bil? i Pura vida: la historia de Ktulu. 

Hores d'ara ja treballa en la seva cin-

quena obra, que serà un assaig sobre 

el heavy metal.    s.carrillo

MÚSICA  ES DIU 'ESA GRAN FAMILIA LLAMADA HEAVY METAL'

El martorellesenc Xavi Mira 

exposa a l’ArteVista Gallery

MARTORELLES.  El pintor i il·lustra-

dor martorellesenc Xavi Mira ha en-

tregat a l'ArteVista Gallery de Bar-

celona una dotzena de quadres que 

combinen l’acrílic amb la tècnica 

mixta i que tenen com a principals 

protagonistes persones i animals. 

L’obra de Mira quedarà exposada 

de forma permanent a la prestigiosa 

galeria situada al Passatge del Crèdit 

número 4 de Barcelona, que es troba 

en un lloc emblemàtic: l'edifici on va 

néixer Joan Miró. 

D'altra banda, el martorellesenc 

apunta: "Havia anat a alguna 

inauguració i veia que la meva 

obra encaixava amb l’estil de la 

galeria. Després d’alguns intents, 

finalment la seva directora va ac-

cedir a veure-la. Li vaig portar 

tres quadres i li van agradar tant 

que va demanar-ne l’exclusiva". 

De fet, Fabienne Yot, la directora de 

l’ArteVista, ha acceptat ja la dotzena 

d'obres que el martorellesenc li ha 

presentat. Al portal web artevistas 

es poden trobar alguns dels qua-

dres de Xavi Mira com Dogo, El som-

brero granate, Leya, La gabardina 

granate o La chaqueta naranja que 

tenen preus de venda d'entre 500 i 

1.800 euros cadascun.

També dissenya motocicletes
Des de la galeria barcelonina di-

uen del pintor, il·lustrador i disse-

nyador de motos Xavi Mire que "li 

agrada dibuixar amb un llapis, 

però és amb el pinzell, l’espàtu-

la i el llenç amb què realment 

està inundat de sentiments i 

alegria". També asseguren que 

el martorellesenc "transmet la 

seva profunditat a través de re-

presentacions en teles de gran 

format d’animals i persones, ju-

gant amb contrastos de colors". 

A banda d'això, Mira també fabri-

ca storyboards per a agències de 

publicitat i empreses productores 

del món de la televisió. Al seu pe-

tit taller també dissenya els proto-

tips de les seves pròpies motoci-

cletes per a diferents marques. 

ART  LA GALERIA BARCELONINA COMPTA AMB UNA DOTZENA D'OBRES DE MIRA

XAVI MIRA  Dibuixant el quadre anomenat 'El sombrero granate'

artevistas gallery

Del 19 de febrer al 25 d’abril es 

podrà gaudir al Museu Abelló de 

les quatre obres finalistes del cer-

tamen Mollet Art 2020. Memorial 

Cesc Bas.

Hibris, de Felipe Garcia Sala-

zar, és una de les obres finalistes. 

L’estructura principal de l’obra es 

compon de la unió de línies ho-

ritzontals, verticals i corbes que 

generen punts de bifurcació i de 

fuga. Fer veure. La potencialitat 

del terreny sense excavar, d'Irena 

Visa, vol visibilitzar els terrenys 

del jaciment d’Empúries que en-

cara no s’han excavat i qüestionar 

el funcionament de l’arqueolo-

gia, obrint les possibilitats a al-

Quatre finalistes per al

certamen Mollet Art 2020

tres interpretacions. Un reloj sin 

péndulo es cómo…, d'Oscar Moya, 

és un projecte que, a partir de la 

voluntat de reactivar el moviment 

d'un pèndul, ha acabat significant 

un conflicte directe amb la pròpia 

memòria individual. Per últim, 

Applause, de Pau Mondelo, juga 

amb aplaudiments forçats que in-

terfereixen discursos de ponents, 

alhora que s’altera la mística cir-

cumdant al concepte del discurs, 

de gran abast mediàtic durant el 

segle XX. 
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