
MOLLET TORNA 
A TENYIR-SE DEL 

VERMELL DEL PSC 

SANITAT  EL PROJECTE PREVEU QUE L'ESPAI CREIXI UNS 500 METRES QUADRATS I PERMETRÀ AUGMENTAR EN UN 30% ELS PUNTS D'ATENCIÓ ALS MALALTS  5

Salut invertirà 1,7 milions per 
ampliar les Urgències de l'Hospital

víctor león

Els socialistes recuperen l'hegemonia, 
perduda el 2012, després del daltabaix 
de Cs · ERC i Junts són segona i tercera 

força però el bloc independentista 
queda amb un 36% de l'escrutini   2 a 4 i Ed.
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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

SUCCESSOS

EN LLIBERTAT EL MOTORISTA MOLLETÀ QUE VA 
MATAR UNA DONA EN UN ATROPELLAMENT A 
LA C-59 MENTRE CONDUÏA SENSE CARNET  9

POLÍTICA MUNICIPAL

EN COMÚ PODEM TRENCA L'ACORD DE GOVERN DE 
SANT FOST I PASSA A L'OPOSICIÓ, UNA DECISIÓ QUE 
DEIXA ELS SOCIS D'ERC I JUNTS EN MINORIA  6

PARTICIPACIÓ 50%

ECP 
PEC
9,4%

1.726 vots
Junts
 11,1%

2.033 vots

Cs  7,1%
1.298 vots

PP  3,1%
575 vots

PSC
33,6%

6.160 vots

ERC
20,42%
3.742 vots

CUP  3,78%
692 vots

VOX  8,4%
1.552 vots

Resultats locals 
del 14-F 
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Un de cada tres molletans vota PSC

BAR RESTAURANTE C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles . Reservas:       93 579 49 66       602 243 973 . www.canraiguer.com . 

A partir 
de este sábado 
20 de febrero: 

Fin de Semana 
y festivos

13,90 euros

menú 

Els socialistes recuperen l'hegemonia a Mollet en unes 

catalanes després del daltabaix de Cs, que cau un 24% 

ERC es consolida com a segona força i Junts és tercera, 

tot i que el vot unionista suma el 51% de suports  

MOLLET / BAIX VALLÈS. Després 

dels històrics resultats de Cs que 

el 2017 es convertia en la força 

més votada a Mollet, el daltabaix 

del partit taronja aquest 14-F ha provocat 

que els socialistes hagin recuperat l'hege-

monia a la ciutat en unes eleccions catala-

nes, una victòria que no obtenien des del 

2012 (vegeu grà�ic de la pàgina 3). Després 

de la victòria de Junts pel Sí, el 2015, i de la 

de Cs, el 2017, Mollet torna a formar part 

d'aquell anomenat cinturó roig, municipis 

a l'entorn de Barcelona on s'imposa el PSC, 

que es va desdibuixar ara fa una dècada.

La correlació de forces a Mollet és lleuge-

rament diferent a la del nou Parlament esco-

llit. En el cas molletà, el bloc unionista (PSC, 

Cs, PP i Vox) ha tret una majoria de vots i ha 

sumat 9.585 vots (51,4%), mentre que l'inde-

pendentista (ERC, Junts, CUP i PDeCAT) n'ha 

recollit 6.673, i es queda amb el 36% de l'es-

crutini, lluny del 51% assolit a Catalunya. 

Un ple socialista
Amb 6.160 vots, el PSC ha estat el partit amb 

més suports a Mollet, amb un 13,65% més de 

vots que els aconseguits el 2017. De fet, més 

enllà dels partits que no es van presentar el 

2017 (Junts, Vox i PDeCAT), els socialistes 

han estat dels pocs que han aconseguit més 

vots en nombre absolut que fa quatre anys tot 

i la forta davallada de la participació. A més, 

pel que fa a les seccions censals, els socialistes 

han assolit un ple i han guanyat a totes les que 

hi ha a la ciutat. L'agrupació local del PSC s'ha 

mostrat molt satisfeta per l'escrutini a Mollet, 

un resultat que "un cop més demostra que 

la nostra ciutat té l’ànima de ciutat treba-

lladora i que busca la concòrdia entre ca-

talans i catalanes", apunten els socialistes. 

"Ha guanyat la via del diàleg i s’ha castigat 

la confrontació", rebla el president del PSC a 

Mollet, Josep Monràs.

ERC es consolida com el segon partit 

més votat amb 3.742 vots i un 20,42% dels 

suports, un índex que creix un 1,85% res-

pecte al 2017. “El resultat d’ERC a Mollet 

ha estat molt bo. Passem del 18 al 20% 

de vots i ens situem amb molta claredat 

com a segona força a la ciutat. Seguim 

sent amb més força encara l’alternativa 

a nivell municipal”, opina Oriol López.

El tercer partit ha estat JuntsxCat amb un 

11,09% (2.033 vots), uns resultats molt satis-

factoris per al grup local de Junts, consituït al 

gener, i que "amb poc temps i una absoluta 

migradesa de recursos estructurals, mate-

rials i econòmics", han pogut dur a terme la 

campanya electoral a la ciutat.

En Comú Podem ha resistit com a quarta 

força amb un 9,42% (1.726 vots), amb un per-

centatge de vots similar al 2017, amb només 

una baixada de 0,98%. D'altra banda, irromp 

a l'escenari molletà Vox, que suma 1.552 su-

fragis, un 8,47% dels vots emesos. Per darre-

re se situa Cs, que cau un 24% respecte als 

resultats de 2017, quan es va erigir com a pri-

mera força. Aquest diumenge, però, el partit 

taronja ha caigut al sisè lloc amb 1.298 vots, 

un 7,08% dels sufragis. La CUP reuneix 692 

suports, que representen un 3,78% dels vots 

un punt més que els aconseguits fa quatre 

anys. Per últim, el PP s'emporta el 3,14% dels 

vots i el PDeCAT l'1,12%. ❉ laura ortiz

■ Salvador Illa va tenir unes paraules de record per 

al paretà Sergi Mingote, en la seva primera com-

pareixença pública de la nit electoral. Illa, veí de la 

Roca i company de federació de Mingote, va dedicar 

la victòria del PSC a l'exalcalde de Parets i alpinista, 

qui moria el 16 de gener al K2. "La victòria te la vull 

dedicar a tu, amic i company Sergi Mingote, que sé 

que m'estàs mirant, que ens estàs acompanyant 

i que no ens has deixat. La teva amistat la porto 

amb mi. Gràcies, Sergi, la victòria va per tu", deia 

Illa, mentre assenyalava i mirava al cel.

ILLA DEDICA EL TRIOMF 
SOCIALISTA A SERGI MINGOTE 

Resultats

2021
Resultats

2021

PSC
13,40% - 1.510 vots 

ERC
21,17% - 2.386 vots

JxCat
18,39% - 2.072 vots

CatCamú-Podem
7,63% - 860 vots

Cs
31,14% - 3.510 vots

CUP
3,36% - 379 vots

PP
3,16% - 356 vots

PSC
13,87% - 600.561 vots

ERC
21,40% - 926.866 vots

JxCat
21,67% - 938.640 vots

CeC
7,44% - 322.324 vots

Cs
25,35% - 1.097.906 vots

CUP
4,45% - 192.852 vots

PP
4,23% - 183.402 vots

MOLLET

CUP-G
3,78%

692 vots

CUP-G
6,67% (9)
189.087 vots

ERC
20,4%

3.742 vots

ERC
21,30% (33)
603.607 vots

Resultats

2017
Resultats

2017

CATALUNYA

* Entre parèntesi els escons de cada partit

VOX 
8,4%

1.552 vots

VOX
7,69% (11)
217.883 vots

Cs
7,1%

1.298 vots

Cs
5,57% (6)
157.903 vots

Junts 
11,1%

2.033 vots

Junts
20,04% (32)
568.002vots

PP
3,1%

575 vots

PP
3,85% (3)
109.067 vots

ECP - PEC
9,4 %

1.726 vots

ECP - PEC
6,87% (8)
194.626 vots

PSC
33,6%

6.160 vots

PSC
23,04% (33)
652.858 vots

(33)

(33)

(32)

(11)

(9)

(8)

(6)

(3)

(4)

(34)

(8)

(17)

(37)

(3)

(32)
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C/ Gaietà Ventalló, 7-9 local 1 · Mollet
kdcarol@hotmail.es · Tels. 93 593 65 02 / 667 611 133

www.kdcarol.com

té y rooibos
a granel
MÁS DE 100
VARIEDADES!

Se puede moler si es necesario. 
Según cafetera.

¡Ven a probarlo! 

Café en grano de origen 
100% Arábica. 

¿ya los has 
probado?

La participació, la 
segona més baixa 
en unes catalanes

PSUC/IC/IC-EV CIU 

PSC PP ERC

CS JXSÍ / JXCAT
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Eleccions al 

Parlament 

1980-2021
Evolució dels 

resultats i 
participació 

(Mollet)

56,5 55,4
66,8

76,9

82,6

1980 20031992 20121984 20061995 20151988 20101999 2017 2021

víctor león

ORDENATS Al Mercat Vell de Mollet es van formar dues cues: la de persones de risc i la general

MOLLET. Des de l'any 

olímpic, el 1992, que 

no es registraven unes 

dades tan baixes de 

participació a Mollet en unes 

eleccions catalanes. Diumenge va 

exercir el seu dret a vot a la ciutat, 

exactament la meitat de l'electorat 

cridat a les urnes, és a dir, 18.638 

molletans, un nombre molt infe-

rior al de les últimes eleccions del 

desembre de 2017, quan es va re-

gistrar una participació històrica 

amb un 82,63%, i gairebé el doble  

de vots, 30.546.

Aquesta forta davallada trenca 

la tendència a l'alça que es regis-

trava a la ciutat des del 2010. 

La pandèmia de Covid ha estat 

una de les causes –potser no l'úni-

ca– d'aquesta davallada, que es va 

viure als col·legis electorals, on el 

degoteig de votants es va repartir 

durant tota la jornada i va decaure, 

gairebé totalment, de 19 h a 20 h, 

horari reservat per a les persones 

amb Covid o amb quarentena.  Les 

mesures de seguretat van provo-

car cues als col·legis però no es van 

traduir en un augment de vots.

Per zones, la més abstencionis-

ta a la ciutat ha estat la correspo-

nent al districte censal 03 secció 

006, on va a votar el veïnat de la 

zona circumscrita pels carrer Sant 

Joan, Borrell i Ferrocarril, al barri 

de Plana Lledó. Allà, diumenge, el 

65,3% dels votants va decidir que-

dar-se a casa. ❉ laura ortiz
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RESULTATS ELECTORALS 

Parlament 

2021
PER POBLACIONS

El Baix Vallès ha tornat a ser un dels feus del socialisme 
català i s'ha tenyit de vermell després del parèntesi de 
dos comicis al Parlament (2015 i 2017) en què Junts pel 
Sí i Cs havien modificat el mapa pel que fa al partit més 
votat. El PSC, amb un 32,3% dels vots a la subcomarca, 
s'imposa a tots els municipis excepte a Santa Maria de 
Martorelles i Martorelles, on és ERC la força que recull 
més vots. De fet, en el cas martorellesenc només va ha-
ver un vot de diferència entre el PSC i ERC. L'hegemonia 
socialista és clara en alguns dels municipis com la Lla-
gosta, on aconsegueixen el 44,7% dels vots o Montmeló 
(35,1%), amb alcaldies consolidades del PSC. Per contra, 
tot i ser majoritari, el suport és inferior en el cas Parets i 
Sant Fost, amb governs municipals dels republicans, en 
el cas de Parets fins fa unes setmanes. A més, són les úni-
ques dues poblacions baixvallesanes on el PSC no s'ha 
imposat a totes les seccions censals. A Parets, el PSC ha 
guanyat a la majoria de seccions excepte al Barri Antic, 
on s'ha imposat ERC. En el cas de Sant Fost, els socia-
listes han guanyat a barris com Can Sunyer i gran part 
de la Zona Est però s'han vist superats per ERC a Can 
Corominas, part de Can Calet i les urbanitzacions de Mas 
Llombart i Mas Corts.

Així doncs, ERC es consolida com la segona força amb 
un 19,5% al Baix Vallès, seguit de Junts (11,4%) i els co-
muns, que registren una lleugera davallada. 

  
Irrupció de Vox al territori
Igual que a Catalunya, Vox ha irromput amb força a l'es-
cenari polític baixvallesà. El partit d'ultradreta ha estat 
un dels grans beneficiats de la davallada de Cs i del PP 
i ha recollit 4.107 vots dels 46.310 emesos. És a dir, un 
8,9% dels baixallesans que han anat a votar ho ha fet al 
partit d'extrema dreta. Per poblacions, els municipis on 
el pes del vot a Vox ha estat més notable –i on ha superat 
el 10% de vots emesos– han estat Montornès (10,99% 
dels vots) i la Llagosta (10,95%), on els d'ultradreta 
s'han situat com la tercera força més votada per darrere 
del PSC i ERC. Per contra, els municipis baixvallesans on 
el vot a Vox s'ha donat amb menys intensitat han estat 
Santa Maria de Martorelles (6,19%) i Parets (7,99%).

Molts dels vots que Vox ha acaparat provenen de 
l'electorat que el 2017 va donar suport a Cs i al PP. Pel 
que fa a Cs ha passat de ser la força més votada a la ma-
joria de poblacions del Baix Vallès a ser la sisena força 
en nombre de vots, amb un 6,8%. Per la seva part, el 
PP al Baix Vallès també ha patit una fuga de vots, però 
molt menor, ja que ha passat d'un percentatge de vot 
del 3,9% de 2017 al 3,6%. ❉ laura ortiz

El Baix Vallès 
canvia el taronja 
pel vermell MOLLET

31%

PARETS
28,7%

MONTORNÈS
35,3%

SANTA 
MARIA
29,4%SANT FOST

28,4%

LA LLAGOSTA
37%

MARTORE-
LLES

29,4%

MONTMELÓ
31,2%

El partit més votat al Baix Vallès (2015-2021)

PARETS
31,9%

MOLLET
25,8%

LA LLAGOSTA
25,6%

SANT FOST
36,3%

SANTA MARIA
46,2%

MARTORELLES
33,8%

MONTORNÈS
25,7%

MONTMELÓ
22,4%

27-S  (2015) 21-D  (2017) 14-F  (2021)

MOLLET
33,6%

PARETS
28,9%

MONTORNÈS
34,3%

SANTA 
MARIA
27,1%

SANT FOST
23,9%

LA LLAGOSTA
44,7%

MARTORELLES
24,6%

MONTMELÓ
35,1%

CUP

ERC

JUNTS

EN COMÚ PODEM

PSC CS

PP

BAIX VALLÈS20172021

3%
2.267 vots

18,3%
13.936 vots

11,9%
8.987 vots

18,6%
14.001 vots

10,1%
7.602 vots

31,4%
23.580 vots

4%
3.056 vots

4%
1.865 vots

19,5%
9.009 vots

11,4%
5.275 vots

8,8%
4.055 vots 32,3%

14.970 vots

6,8%
3.170 vots

3,6%
1.668 vots

8,9%
4.107 vots

PARTICIPACIÓ 52,65%

PARETS DEL VALLÈS20172021

3,9%
470 vots

21,9%
2.650 vots

23,37%
1.735 vots

5,29%
393 vots

7,99%
593 vots

2,88%
214 vots

15,41%
1.865 vots

9,24%
1.118

vots

15,70%
1.900 vots

28,71%
3.474 vots

3,13%
379 vots

14,32%
1.063 vots

8,18%
607 vots

28,93%
2.148 vots

5,58%
414 vots

PARTICIPACIÓ 47,88%

MONTORNÈS DEL VALLÈS20172021

10,9%
611 vots

34,30%
1.908 vots

16,6%
924 vots

3,2%
179 vots

4,6%
256 vots

9,5%
524 vots

9,8%
546 vots

8,07%
449 vots

2,6%
247 vots

15,6%
1.478 vots

9,4%
893 vots

17,9%
1.705 vots

35,5%
3.352 vots

5,1%
483 vots

11,8%
1.123

vots

PARTICIPACIÓ 47,97%

LA LLAGOSTA20172021

1,5%
120 vots

13,8%
1.081 vots

13,9%
633 vots

5,1%
232 vots

7,5%
338 vots

2,2%
102 vots

10,9%
499 vots

6,2%
483 vots

9,9%
775 vots

24,9%
1.955 vots

37%
2.904 vots

4,8%
375 vots

44,7%
2.035 vots

8,4%
382 vots

4,8%
215 vots

PARTICIPACIÓ 57,78%

MONTMELÓ20172021

10,9%
611 vots

9,8%
546 vots

8,2%
320 vots

35,1%
1.363 vots

16,1%
624 vots

5,3%
208 vots

4,7%
185 vots

9,9%
384 vots

10,4%
405 vots

6,6%
257 vots

4%
227 vots

16,3%
934 vots

11,3%
648 vots

11%
630 vots

19,7%
1.129 vots

31,2%
1.783 vots

4,6%
263 vots

PARTICIPACIÓ 50,69%

SANT FOST DE CAMPSENTELLES20172021

22%
776 vots

10,07%
355 vots

6,8%
241 vots

23,9%
843 vots

3,6%
198 vots

22,5%
1.251 vots

17,4%
967 vots

13,5%
748 vots

28,4%
1.578 vots

4,7%
259 vots

8,4%
469

vots

4,1%
145 vots

18%
633 vots

6,6%
232 vots

4,9%
173 vots

PARTICIPACIÓ 49,58%

MARTORELLES20172021

23,37%
1.735 vots

7,99%
593 vots

8,18%
607 vots

28,93%
2.148 vots

3,5%
111 vots

22,8%
719 vots

16,4%
518 vots

14,4%
455 vots

29,4%
928 vots

3,1%
98 vots

8,5%
268

vots
24,6%
461 vots

5,1%
96 vots

8,1%
151 vots

2,2%
42 vots

17,5%
328 vots

7,5%
141 vots

24,6%
460 vots

6,7%
126 vots

PARTICIPACIÓ 61,42%

SANTA MARIA DE MARTORELLES20172021

8%
46 vots

29,4%
170 vots

24,9%
144 vots 9%

52 vots

7,3%
42 vots

17,5%
101 vots

2,1%
12 vots 6,1%26 vots

12,15%
51 vots

27,1%
114 vots

11,9%
50 vots

4,6%
256 vots

12,6%
53 vots

18,6%
78 vots

8,07% 
449 vots

PARTICIPACIÓ 50,21%
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S'amplien les vacunes al sector educatiuL'Hospital manté l'estabilitat en els ingressos per Covid El personal educatiu de fins a 55 anys ja ha començat aquesta setmana a rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19. A més, dijous es va començar a vacunar les persones de gran vulnerabilitat i de gran dependència, sobretot els majors de 80 anys i els seus cuidadors.
L’Hospital de Mollet segueix estable pel que fa a la pressió assistencial vinculada a la Covid. Segons dades de l'FSM, l'Hospital tenia dimecres 20 persones ingressades per Covid-19. En total s’han donat 14 altes i hi ha hagut dues defuncions. Al llarg d'aquesta setmana, el risc de rebrot es manté estable amb 252 punts i la taxa de contagi ha augmentat lleugerament fins a 1,02.

AFILIA’T!

SUMA'T A L'OPCIÓ PEL CANVI, 
PEL RETROBAMENT I PER 
L'AGENDA SOCIAL

93 840 03 81vallesoriental@socialistes.cat

SOM EL PRIMER 

PARTIT DEL 

VALLÈS ORIENTAL 

I DE CATALUNYA.

GRÀCIES ALS 38.527
VALLESANS I VALLESANES QUE 
ENS HAN DONAT SUPORT

L'Hospital de 

Granollers obre els 

nous mòduls del 

Servei d'Urgències

GRANOLLERS. Els dos mòduls nous del Servei d'Urgències que l'Hospi-tal General de Granollers va comen-çar a instal·lar al novembre ja estan operatius. Dimecres es posaven en funcionament definitivament, des-prés d'una prova pilot que s'iniciava el 9 de febrer. Els mòduls tenen una dimensió de 242 metres quadrats en total. Així, permetran disposar de 14 boxs més per al Servei d’Ob-servació d’Urgències que augmen-tarà l’àrea de medicina amb un ús polivalent amb pacients de gravetat moderada, i 8 butaques i 2 boxs de consultes per a urgències de l’àrea mèdica de baixa complexitat, comu-nicats amb la sala d'espera.Aquest augment de capacitat del servei ajudarà en l’atenció mèdi-ca de pacients amb patologies de gravetat moderada a molt lleu, i també permetrà poder disposar de més espais a l’àrea d’urgènci-es per a pacients amb Covid-19 o amb sospita que, durant la seva va-loració mèdica, han de romandre aïllats. Aquests nous mòduls han de permetre que cada pacient esti-gui ubicat en un box individual, de manera que millori la seva estada al servei, així com anul·lar els pas-sadissos com a zona assistencial.Aquests dos mòduls es mantin-dran operatius fins a la finalització del futur nou edifici polivalent que el Departament de Salut va anun-ciar que construirà en un any al costat de l'Hospital.  

MOLLET. El Departament de Salut, l’Ajuntament de Mollet i la Fundació Sanitària Mollet ultimen les actuaci-ons per iniciar les obres d’ampliació del Servei d’Urgències de l’Hospi-tal. El projecte vol donar resposta a l’augment de la població de referèn-cia, l’increment de demandes es-pecialitzades d’atenció urgent i les noves necessitats sorgides durant la pandèmia de la Covid-19.El projecte, una reclamació que ja feia tres anys que es feia des del centre, dotarà al Servei d’Urgèn-cies de quasi 500 m2 més, passant de 1.000 m2 a 1.500 m2 de super-fície total construïda i permetrà sectoritzar i diferenciar els dife-

rents processos d’urgències. Així mateix, els nous espais augmen-taran quasi un 30% el nombre de punts d’atenció, 10 punts més que 
els actuals i incorporaran un ser-vei d’imatge diagnòstica dins de la mateixa unitat per agilitzar els processos. La inversió prevista és d’1,3 milions d’euros per al projec-te executiu i l’obra i 400 mil euros per a l’equipament.El projecte s’ha dissenyat perquè sigui possible establir una atenció especialitzada i diferenciada per a pacients fràgils, pediàtrics, trauma-tològics o agitats. Concretament, la nova estructuració d’urgències preveu 2 boxes i dos punts de trac-

tament per a pediatria, 6 boxes per a traumatologia, 5 boxes d’obser-vació per a pacients geriàtrics o frà-gils i 1 box de seguretat. Per seguir 
donant resposta a les necessitats generades per la pandèmia s’han dissenyat circuits sectoritzats per a pacients respiratoris, separats de les urgències de Nivell I, i s’incorpo-raran 2 espais de pressió negativa.El director general de la Funda-ció Sanitària Mollet, Jaume Duran, ha assegurat que "és una notícia 
molt esperada" i que era "una 
evidència la necessitat d'ampli-
ar aquests espais d'atenció per 
millorar la qualitat dels serveis 
prestats". "Les urgències s'havi-

en quedat molt petites i era una 
opció de millora franca per a la 
qualitat de l'atenció", hi ha afegit.
Visita de la consellera VergésDijous, la consellera Alba Vergés, acompanyada de l’alcalde, Josep Monràs, va visitar l’hospital i els es-pais on s’ha de produir aquesta am-pliació que es va acordar a finals del 2020. Durant la visita, la consellera Vergés, va subratllar la importàn-cia d’adequar les instal·lacions a la nova realitat i a les necessitats del territori. A més, l’alcalde Monràs va recordar que “ja fa temps que 
es reclamava la necessitat d’am-
pliar les urgències de l’Hospital 
per a una millor atenció als més 
de 165.000 habitants als quals el 
centre dona servei. És una millo-
ra de present i de futur".Per la seva banda, la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès ha celebrat aquesta am-pliació. Tanmateix, considera que 
"hauria d'haver anat acompa-
nyada d'una iniciativa més ambi-
ciosa com potenciar l'atenció pri-
mària amb la construcció d'un 
CUAP per al Baix Vallès a Mollet".Pròximament es traurà l'obra a licitació i està previst que es pugui enllestir en nou mesos. Des de l'FSM confien que, si tot va bé, la nova am-pliació d'urgències pugui estar acti-va a principis de l'any vinent.  

SANITAT  LES OBRES, QUE DONARAN UNS 500 METRES QUADRATS MÉS AL SERVEI, TINDRAN UN COST D'1,7 MILIONS D'EUROS

VISITA INSTITUCIONAL  La consellera Alba Vergés al centre, visitant l'espai que acollirà la futura ampliació d'urgències

salut

Salut anuncia l'ampliació del servei 
d'Urgències a l'Hospital de Mollet

SOCIETAT
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Podem trenca el pacte de govern a Sant 
Fost i deixa en minoria els socis d'ERC-Junts

SANT FOST. Després de mesos de ti-

bantors entre els socis de govern, 

dimecres es consumava finalment 

el trencament de l'acord de govern 

entre ERC-Junts i En Comú Po-

dem, una divisió que deixa el go-

vern santfostenc en minoria, amb 

l'alcalde i quatre regidors d'ERC-

Junts i la regidora no adscrita, Ma-

ría José Sánchez. En una roda de 

premsa davant l'Ajuntament de 

Sant Fost, el regidor de Sant Fost 

En Comú Podem, Alberto Bastida, 

acompanyat pels seus companys 

de partit, va anunciar el trenca-

ment del pacte amb els seus socis 

de govern i el seu pas a treballar 

des de l'oposició.

Un dels principals motius, com 

ja apuntaven fa un mes i mig en un 

comunicat on anunciaven una cri-

si de govern, ha estat segons va ex-

plicar Bastida: "L'incompliment 

del pacte per part de l'alcalde i 

el seu grup municipal".

Des de la formació morada afir-

men haver "perdut la confiança" 

amb l'alcalde; consideren que li 

"manca projecte de futur per 

a Sant Fost", que és "incapaç de 

governar en coalició" i l'acusen 

de prendre "decisions unilate-

rals" i de "manca de diàleg amb 

els seus socis de govern".

En aquest sentit,  indiquen que 

"fa més de tres mesos que bus-

quem formes per reconduir la 

situació i s'ha treballat amb el 

suport dels partits per trobar 

possibles solucions que per-

metin donar continuïtat al pro-

jecte, però per més que s'hi han 

esforçat no ha estat possible". 

També asseguren que han con-

tinuat a l'Ajuntament "per res-

ponsabilitat i pel compromís 

adquirit amb el municipi i la 

ciutadania", però que s'han tro-

bat "amb un alcalde que gover-

na a porta tancada, incomplint 

l'acord que vam adquirir entre 

tots" i afegeixen: "Nosaltres no 

vam vindre a la política a osten-

tar càrrecs ni a cobrar sous".

No a la moció de censura
Així mateix, apuntava Bastida: 

"No contemplem una moció de 

censura, ni cap altra cosa que 

no sigui treballar pel poble per 

AJUNTAMENT LA "DIFERÈNCIA DE FORMES" I EL "DESGAST DEL DIA A DIA", ELS MOTIUS DEL TRENCAMENT DEL PACTE SEGONS L'ALCALDE  SANTFOSTENC

El grup municipal atribueix la seva sortida a incompliments de l'alcalde i descarta una moció de censura
a.mir

DAVANT L'AJUNTAMENT El regidor de Sant Fost En Comú Podem, Alberto Bastida, anunciant la seva sortida del govern

complir el nostre programa 

electoral que és el nostre com-

promís amb la ciutadania i que 

des d'avui treballarem des de 

l'altre costat". I remarcava: "Ara 

mateix estem parlant de sortir 

del govern, de seguir treballant 

des de l'oposició i no contem-

plem cap acord de govern amb 

cap altre partit".

I es mantenen ferms amb la de-

cisió: "Quan es pren aquesta de-

cisió, que a més a més està molt 

meditada, i que és la conseqüèn-

cia de tres mesos de negatives, 

és molt difícil tornar enrere", 

especificava el regidor d'En Comú 

Podem. 

Amb tot, Bastida indicava: "Se-

guirem treballant des de l'opo-

sició i allargarem la mà a totes 

les forces polítiques del munici-

pi i sobretot al govern per poder 

arribar a acords que permetin 

complir amb el pacte de go-

vern", concloïa.   a.mir

L'ALCALDE CONFIA QUE PODEM NO 
PRESENTARÀ UNA MOCIÓ DE CENSURA
n L'alcalde de Sant Fost, Carles Miquel, confia que Podem no presentarà 
una moció de censura i es compromet a fer un govern "responsable". Miquel 
atribueix el trencament del pacte a la "diferència de formes" i al "desgast del 

dia a dia". "Nosaltres érem conscients que estàvem en una situació delicada, 

i que ells havien arribat a la decisió de deixar el govern. No puc dir que és una 

sorpresa, perquè n'havíem parlat. El regidor Bastida ens va dir que se n'anava 

a fer oposició responsable i que en cap moment es plantejaven fer cap moció 

de censura, de fet, això li va dir mirant a la María José als ulls", explicava a 
aquest diari, l'alcalde de Sant Fost. Amb tot, diu el batlle: "Assumim que serà 

una oposició complicada que fiscalitzarà i qüestionarà, perquè ja ha sigut un 

govern complicat, però amb el que sí que confio és amb la paraula de no fer 

una moció de censura, perquè no és una paraula que m'han donat a mi, és una 

paraula que li han donat a la segona tinent d'alcalde. Si me l'haguessin donat 

a mi, doncs potser no, perquè amb mi ells han perdut la confiança igual que 

jo amb ells". Tanmateix, Miquel assegura que "pel que fa a polítiques públiques 

no tenim grans diferències, de fet compartim la majoria de les coses que 

volíem fer en aquesta legislatura" i considera: "Tenim la responsabilitat 

d'arribar a acords. No hem pogut des del govern amb el desgast del dia a dia, 

les friccions..., doncs tenim l'obligació de fer-ho des de l'oposició". En aquest 
sentit, Miquel es compromet a fer un govern responsable: "Ells parlen que faran 

oposició responsable, doncs nosaltres mirarem de fer govern responsable", 
remarca l'alcalde, qui conclou: "No és el primer cop que a Sant Fost hi ha un 

govern en minoria i confiem ser capaços d'arribar a acords". 
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MOLLET. El govern local ha fet pú-
blica la licitació de diverses actu-
acions de millora de la via pública, 
una de les quals a l'entorn del mo-
nument a Lluís Companys. D'una 
banda, l'Ajuntament ha tret a con-
curs la redacció de cinc projectes 
executius de reasfaltatge de diver-
sos carrers per un valor de 6.500 
€ (més IVA). Aquests són la roton-
da Sant Vicenç, l'avinguda Gaudí 
entre Can Flequer i la rotonda del 
Bosc, el carrer d'Enric Morera en-

tre la rotonda de Can Pantiquet i 
el carrer de Rabassaires, el carrer 
Onze de Setembre, i el carrer Enric 
Morera entre Granollers i la roton-
da de Can Pantiquet.

Pel que fa a arranjaments a la via 
pública, s'ha licitat la redacció de 
propostes per arranjar els parterres 
de la Rambla Nova i fer-hi nova pa-
vimentació, instal·lar-hi nou mobili-
ari, jardineres, etc. El pressupost de 
licitació en aquest cas és de 3.200 €.

Un altre dels punts on es preveu 

fer una actuació és a la vorera del 
carrer d'Hipòlit Làzaro, entre els 
carrers Can Pantiquet i Rambla 
Pompeu Fabra, així com es preveu 
actuar a la pavimentació de part 
del parterre existent al voltant 
del monument a Lluís Companys. 
La proposta caldrà que tingui en 
compte la problemàtica de les ar-
rels superficials de l'arbrat exis-
tent i del paviment tou al voltant 
del monument i l'accés fins al ma-
teix. També haurà de plantejar la 
col·locació de nou mobiliari urbà o 
mobiliari recuperat. El pressupost 
de licitació és de 4.000 € (més IVA)
Per acabar, el govern també ha tret 
a concurs la redacció de tres pro-
jectes executius d'arranjament de 
la vorera central del carrer Salva-
dor Espriu, per 4.800 euros.  

L'Ajuntament de Mollet 
treu a concurs projectes 
de millora a la via pública

UNA DE LES ACTUACIONS ÉS LA MILLORA DE L'ENTORN DEL MONUMENT A LLUÍS COMPANYS

Montornès farà accions per guanyar 
espai per a vianants al centre

MONTORNÈS. L'anomenat urbanis-
me tàctic ha arribat a Montornès. 
El govern ha aprovat inicialment 
un projecte que té com a objectiu 
reduir el volum de vehicles i allibe-
rar espais dels carrers del centre 
del municipi per destinar-los als 
vianants. "La pandèmia ens ha fet 

veure que cal ampliar aquests 

espais en punts on les voreres 

són estretes, guanyar zones de 

vianants al centre", explica la re-
gidora de Mobilitat, Ana Madrona.  

Per fer-ho, es preveuen actuaci-
ons de baix cost i execució ràpida, 
principalment treballs de delimi-
tació d'espais amb pintura i senya-
lització. "Són mesures flexibles 

i reversibles, que si provoquen 

problemes es poden anar adap-

tant amb el diàleg amb els veïns", 
apunta Madrona com una de les 
bondats d'aquest sistema.

Pèrdua de llocs d'aparcament
Aquesta ampliació d'espai per a 
vianants comportarà la pèrdua de 
llocs d'aparcament al centre. Per 
aquest motiu, una de les primeres 
actuacions seria l'adequació del 
pati de l'antiga escola Palau d'Amet-
lla (al costat de La Lira) com a apar-
cament municipal lliure.

Amb aquest nou espai d'apar-
cament, al qual s'accediria des de 
la rambla Sant Sadurní, es creen 
62 noves places d’aparcament de 
vehicles i 2 zones reservades per 

l’aparcament de motos, un nombre 
de places, que, segons la regidora 
de Mobilitat, "suposa una alterna-

tiva a les que s’eliminen dels car-

rers, ja que estan situades en una 

zona molt cèntrica", assegura.

Actuacions a quatre punts
Pel que fa a les actuacions als carrers, 
el projecte en preveu a quatre zones 
del centre. D'una banda, es preveu 
actuar a la rambla de Sant Sadurní 
per pacificar el trànsit i dotar de més 
espai els vianants a l’entorn del Te-
atre. Les obres consistirien a ampli-
ar l'amplada de la vorera en el tram 
que va des del passatge que connec-
ta la plaça de Margarida Xirgú amb 
la rambla de Sant Sadurní fins a les 

MOBILITAT LES MESURES, PRINCIPALMENT TREBALLS DE PINTURA PER AMPLIAR ZONES DE VIANANTS, SERIEN REVERSIBLES

POLÍTICA MUNICIPAL

CIUTADANIA

Carrillo deixa les 
àrees de ciutadania  
i comunicació del 
govern a Montornès    

MONTORNÈS. El govern de Montor-
nès en Comú ha fet alguns canvis 
en el cartipàs municipal i les dele-
gacions de regidories. Les modifi-
cacions corresponen a algunes de 
les àrees que fins ara eren respon-
sabilitat de Sergio Carrillo.

En concret, Carrillo deixarà de 
ser el regidor delegat de l'Àrea de 
Ciutadania, un càrrec que assumi-
rà Mercè Jiménez. L'Àrea de Ciuta-
dania engloba diverses regidories 
com Cultura, Festes i Patrimoni i 
Promoció del municipi, que estan 
delegades a la mateixa Jiménez, i 
Esports, amb Juan José Fernández 
com a regidor, i Salut Pública, amb 
Maria del Mar Garcia, al capdavant.

Una altra de les delegacions que 
canvia de mans és la de Mitjans de 
Comunicació, que deixa Carrillo 
i que assumirà l'alcalde, José A. 
Montero.

Aquests canvis en les respon-
sabilitats també es tradueixen en 
una reassignació de les dedicaci-
ons dels regidors. Així doncs, Car-
rillo passa a tenir un 35% de dedi-
cació al Consistori i passa un 15% 
a Jiménez, que en tindrà, a partir 
d'ara un 60% de la jornada dedica-
da a l'Ajuntament.  

MOLLET DEL VALLÈS

09/02 Salvador Artes Candeal     82 anys

11/02 Teofi lo Valero Brinquis     94 anys
13/02 Esperanz Mayol Canovas     83 anys

15/02 Jesus Manuel Hernández Ramos     70 anys
SANT FOST

14/02 Ana Casabayo Carrion    79 anys
MONTMELÓ

10/02 Jaume Jose Punsola    85 anys
14/02 Joaquín Segu Mas    80 anys
LA LLAGOSTA

12/02 Antonia Ortega Barrero    87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

l.ortiz

FUTUR APARCAMENT MUNICIPAL El projecte preveu la reconversió de l'espai del pati de l'antic Palau d'Ametlla

escales que donen accés a l’entrada 
al pati de la Lira. A més també s'hi 
faria un pas elevat a la calçada per 
facilitar el creuament de vianants de 
la rambla en l’itinerari passatge del 
Teatre – plaça Pau Picasso.

Una altra mesura és fer de via-
nants el tram del carrer de Jacint 
Verdaguer comprès entre els car-
rers Jaume Balmes i Estrella, evi-
tant el pas de vehicles, i així donar 
continuïtat a l’eix de vianants que 
va des de la plaça de Joan Miró fins 

al carrer de Sant Isidre, creuant el 
carrer Estrella i el carrer Major.

També es preveu ampliar la vore-
ra del carrer de Palau d’Ametlla, en 
el tram comprès entre els carrers 
de Jaume Balmes i Major, i la vore-
ra del carrer de Sant Isidre, que, a 
més, passaria a tenir un únic sentit 
de circulació amb entrada des de la 
rambla de Sant Sadurní i sortida cap 
a l’avinguda Onze de Setembre (BV-
5001), on s'instal·laria un nou grup 
semafòric de vehicles i vianants.

Les obres, que tindrien un ter-
mini d'execució d'entre dos i tres 
mesos, tenen un pressupost d'uns 
48.400 euros. El projecte es troba 
en exposició pública i el termini per 
presentar-hi al·legacions finalitza 
el 8 de març.   laura ortiz

El grup municipal de Podem Mo-
llet ha presentat una moció al ple 
per demanar l'"indult urgent" del 
raper Pablo Hasél empresonat 
aquesta setmana. En la proposta, 
el grup demana a l'Ajuntament 
un compromís amb la llibertat 
d’expressió i totes les formes 
d’expressió artística, condemna la 
violència i els disturbis que s’han 
produït a la finalització de les ma-
nifestacions pacífiques. La moció 
també sol·licitala tramitació ur-
gent de la proposició de Ley de 
Libertad de Expresión.

Podem Mollet 
demana l'indult del 
raper Pablo Hasél

El govern farà un pàrquing
 lliure al pati de l'antiga

 escola Palau d'Ametlla per
 compensar la pèrdua de

 places d'aparcament

ajuntament montornès

SERGIO CARRILLO  
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Aturat, de moment, el primer 

desnonament del 2021 a Mollet

MOLLET. Una cinquantena de per-

sones, van respondre a la crida de 

la Plataforma d'Afectades per l'Ha-

bitatge de Mollet - Baix Vallès i es 

van concentrar dimarts al carrer 

Borrell, davant la porta d'un habi-

tatge ocupat que havia de ser des-

nonat. De forma pacífica i cridant 

consignes com "No s'entén, gent 
sense casa i casa sense gent", els 

manifestants es van aplegar da-

vant del portal de l'habitatge des 

de les 10.30 h i fins a les 14 h, espe-

rant la comitiva judicial, que, final-

ment, no va fer acte de presència, 

tot i estar previst l'ordre de desno-nament per a les 11.30 h i haver-hi 
observat en diverses ocasions, un 

vehicle dels Mossos d'Esquadra 

patrullant per la zona.

El desnonament afecta tres ho-

mes que haurien ocupat un pis la 

propietat del qual seria d'un gran 

tenidor. En concret, es tractaria de 

Global Zappa, una SL vinculada a 

IberCaja, segons van explicar des 

de la PAH: "És un cas d'ocupació 
que ara mateix estaria protegit, 
com a mínim fins al maig".

El portaveu de la PAH, Juanjo Ra-

mon, va explicar que la seva pre-

sència davant les portes de l'ha-

bitatge alertat per ser desnonat, 

era dimarts la "d'intentar mediar 
i guanyar temps, perquè com a 
mínim els afectats puguin fer 
tots els procediments amb els 
serveis socials. No té cap sentit 
que en plena pandèmia facin 
anar a gent a viure al carrer", va 

lamentar Ramon. Segons el porta-

veu de la PAH, els afectats es "van 
veure obligats a ocupar l'habi-
tatge perquè no tenien cap al-
ternativa i ara estan intentant 
buscar un lloguer, però necessi-
ten més temps".   anna mir

HABITATGE  S'HI VAN CONCENTRAR UNA CINQUANTENA DE PERSONES CONVOCADES PER LA PAH

AL CARRER BORRELL  Finalment els Mossos no hi van fer acte de presència

anna mir

Detenen un motorista 

molletà per la mort d'una 

dona atropellada a la C-59 
MOLLET. Els Mossos d'Esquadra de-

tenien dissabte el motorista que di-

vendres a la tarda va atropellar dues 

dones a la C-59 a Caldes de Montbui 

(Vallès Oriental), matant-ne una i 

deixant ferida de gravetat l'altra. 

L'arrestat –un jove de 22 anys, naci-

onalitat espanyola i veí de Mollet del 

Vallès- no tenia cap permís de con-

duir i circulava sense plaques de ma-

trícula ni assegurança del vehicle.

Va quedar ferit greu en el sinistre i 

traslladat a l'Hospital de Granollers, 

i quan va rebre l'alta del centre hos-

pitalari va ser detingut pels Mossos 

com a presumpte autor d'un delic-

te contra la seguretat del trànsit. El 

jove, al qual li consten diversos an-

tecedents, va quedar en llibertat el 

mateix dia de la detenció i restava a 

l'espera de ser citat per declarar da-

vant l'autoritat judicial competent.

El sinistre va succeir poc abans 

de les set de la tarda de divendres 

al quilòmetre 11,3 de la C-59, a 

la sortida de Palau-solità i Plega-

mans. Les dues dones caminaven 

pel voral de la via i van ser envesti-

des per la motocicleta.

La dona morta es tracta de N. A. 

V., de 44 anys i veïna de Caldes de 

Montbui, mentre que la dona feri-

da de gravetat va ser evacuada a 

l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ar-

ran de la incidència es van activar 

quatre patrulles dels Mossos d'Es-

quadra, tres dotacions dels Bom-

bers de la Generalitat i cinc ambu-

làncies del Sistema d'Emergències 

Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 8 les 

persones que han mort en acci-

dent de trànsit enguany a la xarxa 

viària interurbana de Catalunya. 

SUCCESSOS  EL DETINGUT NO TENIA CAP PERMÍS DE CONDUIR

L'arrestat no tenia permís
de conduir i circulava

sense plaques de matrícula
ni assegurança del vehicle
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SEGURETAT SANT FOST ÉS EL MUNICIPI BAIXVALLESÀ ON ELS MOSSOS DESTINEN MÉS HORES AL PATRULLATGE PREVENTIU

Tres detinguts a Sant Fost 
per dotze robatoris a domicilis
SANT FOST. Els Mossos d'Esquadra 
van detenir fa una setmana a Sant 
Fost tres individus que es dedica-
ven a robar a l’interior d’habitatges 
i actuaven per tota la regió metro-
politana nord. Els autors, els quals 
tenien una alta mobilitat, se’ls va 
imputar un total de 12 fets, així com 
un delicte de pertinença a grup cri-
minal. Dos dels detinguts van ser 
ingressats, per ordre del jutge, a 
presó. 

Aquesta, però, no ha estat l'única 
detenció que s'ha produït a la loca-
litat baixvallesana des de l'inici del 
2021.  "A principis de gener, grà-
cies a un altre operatiu que tení-
em en marxa, vam detectar a una 
persona que actuava de manera 
reiterada en diversos robatoris 
a cases del municipi", explica la 
inspectora en cap de l'Àrea Bàsica 
Policial (ABP) dels Mossos d'Es-
quadra a Mollet, Elena Martínez. 

L’autor dels fets va ser detectat 
pels agents mentre entrava de casa 
en casa després d’haver perpetrat 
diversos robatoris amb força a la 
localitat i es va aconseguir iden-
tificar, detenir i posteriorment, 
va ingressar a la presó. Segons la 
inspectora en cap de l'ABP de Mo-
llet: "Això és molt important, tot 
i que aboquem molts recursos i 
moltes hores, tenim resultats. 
Aquesta persona tenia alta mo-
bilitat a la regió", apunta i explica: 
"L'individu robava vehicles de 

les cases on accedia per poder 
fugir i desplaçar-se a altres po-
blacions per cometre altres ro-
batoris".

Descens dels robatoris
Així mateix, per a la inspectora en 
cap s'ha de posar en valor la feina 
que tant els mossos com la policia 
local estan fent al municipi: "Du-
rant 2020 les dades de robatoris 
en l’interior d’habitatges a Sant 
Fost van baixar en relació amb 
l’altre any un 22%, amb 46 fets. 
Que són 23 menys que el 2018 
i 13 menys que el 2019. Així i 
tot, precisament perquè té unes 
característiques orogràfiques 
de població amb diverses urba-
nitzacions i nombroses cases a 
quatre vents, sempre hem man-
tingut el servei de prevenció al 
municipi per intentar baixar o 
contenir aquesta casuística", de-
termina Martínez.

Amb tot, assegura Martínez: "Mai 
estem satisfets, sempre estem 
treballant en aquesta casuísti-

ca. La implicació hi és, sabem de 
quina manera podem treballar, 
aboquem tot els mitjans que te-
nim al nostre abast i els resultats 
també hi són". De fet, assenyala: 
"És el municipi que conforma 
tota la demarcació de la nostra 
ABP que més hores de patrullat-
ge preventiu i més controls s’han 
dut a terme en comparativa amb 
la resta de poblacions". i anna mir

Es descarta que les 
mongetes trobades 
a Montornès siguin 
tòxiques

MONTORNÈS. En els darrers dies 
s'havia difós a les xarxes socials 
una informació sobre la presèn-
cia a diversos punts de Montornès 
d'unes llavors de mongeta de co-
lor rosa que, segons es deia, eren 
verinoses.  L'Ajuntament ha fet les 
comprovacions corresponents i se 
n'ha descartat la toxicitat, però que 
no està destinada al consum humà.  
Segons informa el Consistori en un 
comunicat, el departament munici-
pal de Salut Pública i la Policia Local 
han fet diverses indagacions arran 
d'una informació apareguda a les 
xarxes i que "podia generar una 
alarma social infundada", apun-
ten. L'Ajuntament ha consultat al 
DARP (Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca) i a diverses em-
preses del sector. De les consultes 
es desprèn que el color rosa de la 
mongeta es deu a una capa de nutri-
ent que s’aplica mitjançant un pro-
cés industrial abans del conreu. Un 
cop plantada la llavor i amb l'ajut de 
l'aigua de rec, el nutrient es dissol 
al seu entorn, de manera que s'afa-
voreix el creixement de la planta. 

SUCCESSOS 

A judici el presumpte autor de 
l'agressió sexual al Bora Bora
MONTORNÈS. La fiscalia demana 
15 anys de presó per al presumpte 
autor d'una agressió sexual al pàr-
quing de la discoteca Bora a Bora 
de Montornès.  L'acusat, acompa-
nyat d'una altra persona que no 
es va poder identificar, haurien 

agredit una menor, de 17 anys, la 
matinada del 9 de juliol del 2016. 
El judici que havia de començar el 
29 de gener, a l'Audiència de Bar-
celona, es va ajornar. La vista està 
prevista ara en dues sessions, el 26 
de febrer i el dia 5 de març. 

LA VISTA QUE ES VA AJORNAR, ESTÀ PREVISTA PEL 26 DE FEBRER

aj. montornès

MOSTRES

n El passat dijous, El programa de Ana 

Rosa de Telecinco, es desplaçava fins 

a Sant Fost per entrevistar un grup de 

veïns de la localitat, els quals explica-

ven haver estat víctimes de robatoris. 

Arran de les informacions emeses per 

aquest programa, l’Ajuntament emetia 

un comunicat en el qual desmentia que 

"els delictes contra el patrimoni que 

s’han produït al municipi s’atribueixin 

a persones d’origen migrant, tal i com 

s’ha afirmat al programa", i condem-

nava "tot tipus de declaracions de cai-

re racista i xenòfob que s’hi hagin fet". 

Així mateix recordava que: "Una de les 

prioritats de l’Ajuntament és l’erra-

dicació dels robatoris amb força dels 

domicilis santfostencs" i que "per això 

es treballa des de l'inici del mandat 

per reforçar la Policia Local i millorar la 

coordinació entre els cossos policials 

de la regió". En aquest sentit apuntava 

que en els últims dos anys s’ha ampliat 

el cos de la Policia Local, que ha pas-

sat de 9 agents a 12 i que el desembre 

del 2020 la policia local "va planificar 

61 serveis específics de prevenció de 

robatoris a domicilis i va detenir, amb 

la col·laboració veïnal, una persona". 

LA POLICIA LOCAL HA 
REFORÇAT EL COS 
AMB TRES AGENTS

aj. sant fost

61  Són els serveis de prevenció de robatoris planificats pels agents locals
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L'EMPRESA PÚBLICA ESTÀ EN PROCÉS DE LIQUIDACIÓ

Els empleats de Montornès 
Serveis i Manteniment 
passaran a ser treballadors 
de l'Ajuntament
MONTORNÈS. El ple de l'Ajuntament 

ha ratificat l'acord perquè els treba-

lladors que formaven part de l'em-

presa pública Montornès Serveis i 

Manteniment, que es troba en pro-

cés de liquidació, siguin subrogats 

per l'Ajuntament, una mesura que 

ha de permetre que no perdin el seu 

lloc de feina. Segons explicava l'al-

calde, Jose A. Montero, les condici-

ons de la subrogació han estat acor-

dades entre els treballadors de la SL 

de capital públic i els representants 

de la plantilla de l'Ajuntament.

En total són 27 treballadors (24 

actius i 3 en excedència) que passa-

ran a la plantilla municipal, després 

que l'empresa pública fos dissolta a 

finals de setembre per desequilibri 

patrimonial. Un cop es convoquin 

les places per a aquests llocs de 

treball, els empleats subrogats hau-

ran de concursar per aconseguir la 

plaça definitiva. Durant el ple, tots 

els grups van coincidir que la "pri-

oritat" era que els treballadors de 

l'empresa pública no es quedessin 

sense lloc de feina. 

PARETS. La Fiscalia presentava di-

lluns un recurs al jutjat de vigilàn-

cia penitenciària contra el tercer 

grau del qual gaudeixen els presos 

independentistes des de fa unes 

setmanes, entre els quals el pare-

tà Jordi Turull. En el seu escrit, el 

Fiscal reclama que es revisi la le-

galitat del tercer grau i que s'acor-

di la classificació en el segon grau: 

"La concessió del tercer grau a 

un intern que no hagi complert 

la quarta part de la condem-

na és excepcional i exigeix, en 

conseqüència, una justificació 

reforçada, fet que clarament no 

es produeix en aquest cas".

La Fiscalia també justifica el 

seu recurs al·ludint a la "falta de 

modificació d'aquells sectors o 

trets de la personalitat directa-

ment relacionats amb l'activitat 

delictiva" i al fet que "l'intern 

continua considerant que els 

fets pels quals ha estat condem-

nat no són constitutius de de-

licte". El Fiscal també reitera que 

mentre que Turull no assumeixi 

"que el que va fer i pel que va ser 

condemnat és un delicte, no hi 

cap la progressió a tercer grau".

Per la seva part, l'exconseller 

qüestionava el calendari de la 

Fiscalia que ha anunciat el recurs 

contra el tercer grau penitenci-

ari dels líders independentistes 

l'endemà de les eleccions. "Quin 

calendari! No sé si més casual 

o causal. I encara diuen que no 

som presos polítics", apuntava. 

Dimecres, Turull participava en 

la rotllana per la llibertat que cada 

setmana fan els avis i àvies de Mo-

llet, on agraïa el suport i reiterava: 

"No podem ajupir el cap ni de-

manar perdó per fer un exercici 

de drets i llibertats", deia al cen-

tenar d'assistents. 

La Fiscalia recorre el 
tercer grau a Turull per 
"no assumir el delicte"

POLÍTICA  EL POLÍTIC PARETÀ VA VISITAR DIMECRES MOLLET, ON VA PARTICIPAR EN LA ROTLLANA D'AVIS I ÀVIES PER LA LLIBERTAT
mollet per l'amnistia

A MOLLET  Turull a la rotllana dels avis i àvies per la llibertat

■ Ara Mollet ERC MES i Junts per Mollet 
han presentat una moció conjunta al 
ple en què es reclama l'aprovació d'una 
Llei d'Amnistia i la posada en llibertat 
dels polítics independentistes presos. 
En la proposta reclamen l'aprovació 
per part de les Corts espanyoles d'una 
Llei d'Amnistia que "comporti l'extinció 
de qualsevol tipus de responsabilitat 
penal i administrativa" per tots els ac-
tes "vinculats a la lluita democràtica 
per l'autodeterminació de Catalunya". 
Aquesta amnistia afectaria tots els actes 
tipificats com delictes realitzats des de l'1 
de gener de 2013. Apunten que l'amnistia 
"haurà d'anar acompanyada d'una so-
lució efectiva al conflicte que inclogui 
el reconeixement del dret d'autodeter-
minació de Catalunya".

MOCIÓ D'ERC I 
JUNTS A MOLLET PER 
DEMANAR L'AMNISTIA

MOLLET. Mollet en Comú presentarà 

al ple de dilluns diverses mocions, 

una de les quals demanant la ca-

ducitat de l’expedient ambiental 

del tram Terrassa-Granollers del 

Quart Cinturó, una infraestructura 

a la qual la formació s'oposa. Els 

comuns també presentaran pro-

postes de caire feminista com la 

reclamació al govern municipal del 

4rt Pla d’Igualtat de Gènere posant 

especial atenció en l’impacte de la 

pandèmia en les dones de la ciutat.

Mollet en Comú 
presenta una moció 
contra el 4rt Cinturó

MOLLET. El grup municipal de Ciu-

tadans Mollet ha presentat una 

moció al pròxim ple municipal res-

pecte a la mobilitat interurbana, 

especialment en els desplaçaments 

a Barcelona. El grup considera que 

s'ha d'apostar per noves formes de 

mobilitat, més respectuoses amb el 

medi ambient i insisteix que "si es 

vol apostar pel transport col·lec-

tiu, s'ha d'augmentar la seva fre-

qüència de pas", diu el portaveu, 

Iván Garrido. 

Cs Mollet demana 
millores en mobilitat 
interurbana
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura 
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia
 

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

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

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP
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MONTORNÈS. Càritas de Montornès 
compta des d'aquest curs escolar 
amb la col·laboració d'estudiants de 
l'Institut Marta Mata. Els joves, que 
cursen quart d'ESO al centre educa-
tiu, realitzen aquesta col·laboració 
en el marc d'un servei comunitari. 
Una experiència que, segons explica 

mossèn Oriol: "Més que per nosal-

tres, l'ajuda és per a ells, perquè 

tenen un contacte directe amb la 

realitat de moltes famílies. Aquí 

dediquen el seu temps i els seus 

esforços als altres sense rebre 

cap compensació econòmica", es-
pecifica el mossèn.

Estudiants del Marta 
Mata col·laboren amb 
Càritas a Montornès

a.mir

AMB EL MOSSÈN L'estudiant del Marta Mata seleccionant roba a Càritas

EDUCACIÓ 

Obert el termini 
als Premis Sergi 
Mingote
Els Premis de Treballs Acadèmics 
que cada any convoca la Fundació 
Rivus estaran dedicats a partir 
d'ara a la figura de l'alpinista Sergi 
Mingote, mort en accident de mun-
tanya al gener i qui en va ser l'im-
pulsor el 2016 mentre era presi-
dent del Consorci Besòs Tordera. 
Així ho ha aprovat el patronat de la 
fundació a proposta d'una petició 
del mateix consorci. Aquesta set-
mana, la fundació ha obert la seva 
6a convocatòria, la qual estarà 
oberta fins al 4 de juny. 

Reconeixement a 
Mollet pel reciclatge 
de paper i cartró

MOLLET. L'Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta de Papel y Car-
tón ha lliurat els premis Pajaritas 
Azules 2021 que distingeixen 37 
municipis per la seva excel·lència 
en la recollida selectiva de paper i 
cartró, entre els quals Mollet. És el 
segon any consecutiu que rep la dis-
tinció. Durant l’any 2020 es van re-
collir 1.392 tones de paper i cartró, 
1.033 de les quals corresponien a la 
recollida selectiva amb contenidors 
i més de 294, al servei de porta a por-
ta de comerços. Les dades de 2020 
suposen un increment de l'1,7% de 
recollida respecte a l’any 2019, tot i 
la baixada de l’activitat.

D'altra banda, el consistori ha 
participat en un webinar sobre la 
Gestió Evolutiva dels Espais Verds 
Públics organitzat per la Asociación 
Española de Parques i Jardines Pú-
blicos. En l'acte es van posar com a 
exemples el Parc dels Pinetons i la 
Rambla de Pompeu Fabra. 

Inici de les jornades de 
portes obertes a les escoles 
virtuals o amb cita prèvia 
MOLLET. En del marc de la Campa-
nya de preinscripció escolar pel 
curs 2021-2022, entre el dissabte 
27 de febrer i el 14 de març s’or-
ganitzaran les jornades de portes 
obertes de les escoles i dels insti-
tuts de la ciutat. Les jornades po-

den ser presencials i/o virtuals i 
comptaran amb totes les mesures 
de seguretat sanitària per la Co-
vid-19 dictades per la Generalitat.
Amb les jornades de portes ober-
tes, les famílies amb fills i filles que 
hagin d’iniciar P3 i 1r d’ESO po-

EDUCACIÓ  LA CAMPANYA PER AL CURS 2021-2022 ES DURÀ A TERME DEL 27 DE FEBRER AL 14 DE MARÇ

SOLIDARITAT ELS ALUMNES PARTICIPEN EN UN PROGRAMA DE SERVEIS A LA COMUNITAT MEDI AMBIENT

Entre els estudiants que partici-
pen actualment d'aquest servei hi 
ha el Joan Cuní: "Jo estic al depar-

tament de roba. Allí ens encar-

reguem de classificar les peces 

per poder entregar-les després 

a les persones que ho necessi-

ten", explica l'alumne, en la seva 
segona setmana de col·laboració. 

Al Joan l'acompanyen en aques-
ta experiència dues alumnes més 
del Marta Mata, la Nour Ajbal i 
l'Omaya Icem. En el seu cas, però 
el servei que realitzen és un altre: 
"Tenim una llista amb els pro-

ductes i ens encarreguem de 

posar el menjar en un carret, 

perquè després els voluntaris 

l'entreguin a les persones ne-

cessitades", comenten. 

Creixement personal
Ambdues, de la mateixa manera 
que el Joan, van decidir fer de vo-
luntàries del servei, obert a la co-
munitat des de fa 50 anys, perquè 
els agrada ajudar les persones: "El 

menjar que estem donant, pot-

ser no el podrien menjar si no 

existís aquest espai", reflexiona 
l'Omaya, qui igual que la seva com-
panya  Nour, creu que aquesta ex-
periència "ens ajudarà a créixer 

com a persones".  

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado 

jicarnero@cgcabogados.net

No dipositar 
Comptes Anuals 
en el Registre 
Mercantil serà 
sancionat

El Govern ha aprofitat l’aprovació del 
nou Reglament de la Llei d’Auditoria 
de Comptes per reforçar el règim san-
cionador de l’incompliment de l’obli-
gació de dipòsit de comptes.
Cal recordar que l’obligació de pre-
sentar Comptes Anuals en el Registre 
Mercantil subsisteix mentre la socie-
tat no s’hagi dissolt i que existeix la 
sanció que es contempla en l’article 
283 del TRLSC: multa per import 
de 1.200 a 60.000 euros, i de fins a 
300.000 euros quan la societat o el 
grup de societats tingui un volum de 
facturació anual superior a 6.000.000 
euros

Ara, amb l’aprovació del citat Regla-
ment, s’estableixen precisions res-
pecte al procediment sancionador, i 
s’especifica que:
a) La sanció serà del 0,5 per mil de 
l’import total de les partides d’actiu, 
més el 0,5 per mil de la xifra de vendes 
de l’entitat inclosa a l’última declara-
ció presentada davant l’Administració 
Tributària.
b) En cas de no aportar la declaració 
tributària citada a la lletra anterior, la 
sanció s’establirà en el 2 per cent del 
capital social segons les dades que 
consten en el Registre Mercantil.
c) En cas que s’aporti la declaració 
tributària, i el resultat d’aplicar els es-
mentats percentatges a la suma de les 
partides de l’actiu i vendes fos major 
que el 2 per cent del capital social, es 
quantificarà la sanció reduïda en un 
10 per cent.

dran conèixer les característiques 
i la metodologia de treball dels 
centres públics d’Educació Infantil 
i Primària, dels instituts de Secun-
dària i dels centres concertats de 
la ciutat. 

Durant tot el procés de preins-
cripció i matriculació, l’Oficina 
Municipal d’Escolarització, ofe-
reix informació i atenció persona-
litzada a les famílies. Enguany, per 
participar a les portes obertes cal 
posar-se en contacte amb els cen-
tres per concertar visita. 
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MOLLET/PARETS. El nombre d'altes 

d'autònoms i societats limitades a 

Mollet i Parets realitzades a través 

dels Punts d'Atenció a l'Emprene-

dor (PAE), impulsats per la Dipu-

tació de Barcelona, van arribar, 

durant el 2020, a la cinquantena. 

Aquestes xifres són el resultat 

de l'últim Termòmetre PAE i que 

informa de les principals dades 

d'activitat dels Punts d'Atenció a 

l'Emprenedor de la província de 

Barcelona.

En concret, aquest 2020, es van 

donar d’alta a Mollet 3 empreses i 

40 autònoms, unes xifres que con-

verteixen la ciutat en la desena de 

la província amb més altes aquest 

últim any, darrere de Castelldefels, 

la mancomunitat del Pendès-Gar-

raf, Manresa, Badalona, Santa Co-

loma de Gramanet, la Fudació Tec-

nocampus Mataró-Mareseme, les 

Franqueses del Vallès i el Consell 

Comarcal del Maresme. Mentre 

que al punt PAE de Parets, en la 

trentena posició del rànquing, es 

van donar d'alta durant l'any pas-

sat 2 empreses i 10 autònoms.

Segons aquest mateix estudi, el 

PAE de Mollet és el cinquè de la 

província de Barcelona que més 

altes i autònoms ha gestionat en 

els últims 10 anys (2009-2020). 

En concret, s'han creat 63 socie-

tats i 392 autònoms s'han donat 

d'alta. A Parets, en canvi les dades 

són més inferiors. Durant els dar-

OCUPACIÓ ELS PUNTS DE PARETS I MOLLET VAN REALITZAR 50 ALTES DURANT EL 2020

El PAE de Mollet, el cinquè de la 

demarcació amb més altes 

rers 10 anys s'han donat d'alta al 

municipi, a través d'aquests Punts 

d'Atenció a l'Emprenedor, 9 socie-

tats i 26 autònoms.

1.200 altes a la demarcació
Pel que fa a les dades generals de 

la demarcació, aquest 2020 es van 

donar d’alta a través del PAE un 

total de 223 empreses i  977 autò-

noms. Si tenim en compte només 

el darrer trimestre de 2020, es van 

realitzar 293 altes de les quals, 62 

van ser empreses i 231 autònoms/

es. Això representa un 23,8% 

menys que les altes realitzades en 

el mateix període del 2019. Mal-

grat això, les dades se situen per 

sobre de l'any 2017. 

Els Punts d’Atenció a l’Empre-

nedor són oficines autoritzades 

pel Ministeri d'Indústria, Comerç 

i Turisme, des d’on es realitza la 

tramitació de constitució de les 

formes jurídiques més habituals 

de manera telemàtica i gratuïta.

Amb aquest servei, les persones 

emprenedores poden gestionar 

telemàticament d’un sol cop fins a 

22 tràmits, crear l’empresa en 48 

hores i al mateix lloc on s’assesso-

ra el pla d’empresa, realitzar l’alta 

d’activitat. L’objectiu és facilitar i 

simplificar els tràmits de consti-

tució de determinades formes ju-

rídiques.  

Ajuda a la viabilitat de les PIMEPrevistos 85.000 test antígens ràpids a empreses 
El MolletHub, en col·laboració amb Pimec i el 

Departament d’Empresa i Coneixement, posa en 

marxa el Pla de Viabilitat Empresarial, un pro-

grama, 100% subvencionat, adreçat a garantir la 

continuitat de les petites i mitjanes empreses.

El Departament de Salut i Pimec faran 85.000 tests d'antígens ràpids 

a empreses i polígons industrials d'arreu de Catalunya. Aquesta acció 

es farà gràcies a la signatura d'un acord entre les dues parts. Salut 

aportarà aquets tests que entregarà al Servei Català de la Salut i de la 

seva banda, Pimec realitzarà els testos als centres de treball.

ECONOMIA

arxiu

MOLLET  En els darrers 10 anys s'han donat d'alta a la ciutat 392 autònoms

L'empresa d'àpats a 

domicili, Pepeta Vilaró, 

arriba a Mollet
MOLLET. L’empresa de nutrició i 

alimentació a domicili Pepeta Vi-

laró, ampliarà el seu servei a dife-

rents comarques de la demarcació 

de Barcelona, entre elles el Vallès 

Oriental, gràcies a un acord amb 

Casa Tió que li permetrà utilitzar 

els seus punts freds per a la distri-

bució dels àpats."Estem consoli-

dant-nos a Osona i el Moianès i 

l’acord amb Casa Tió és una gran 

oportunitat per expandir-nos i 

arribar a nous usuaris", explica 

Santi Pons, un dels socis de l’em-

presa.

Gràcies a l’acord, Pepeta Vilaró 

està previst que arribi a Mollet del 

Vallès, les Franqueses del Vallès, 

L’Ametlla del Vallès i Granollers 

(Vallès Oriental). També preveu 

expandir-se a Mataró (Maresme), 

Montcada i Barberà (Vallès Occi-

dental), Sant Fruitós de Bages (Ba-

ges), i fins i tot a Barcelona.

"El fet de comptar amb aquests 

nous punts d’emmagatzematge 

i distribució és fonamental per 

arribar a nous mercats, ja que 

els àpats es distribueixen en 

fred", explica Pons. 

Menús de temporada
L’empresa elabora tots els seus 

menús amb productes de tem-

porada i sota les directrius que 

marca un nutricionista donada 

les necessitats d’oferir una dieta 

alimentària adaptada als seus usu-

aris, sobretot gent gran amb mobi-

litat reduïda i dependent i també 

persones convalescents després 

d'una intervenció.  

COMERÇ LA COMPANYIA HA ARRIBAT A UN ACORD AMB CASA TIÓ

3 LOCALITATS Els plats també arribaran a Granollers, les Franqueses i l'Ametlla

pepeta vilaró
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Primer quart de segle del Mercat Municipal

COMERÇ  L'ACTUAL MERCAT DE MOLLET HA CELEBRAT ELS SEUS PRIMERS 25 ANYS DE VIDA, DESPRÉS DEL TRASLLAT QUE VA SIGNIFICAR UN GRAN SALT DE QUALITAT

MOLLET. El 28 de gener de 1996, 

s’inaugurava el nou mercat muni-

cipal de Mollet, que representava 

un avenç en la posada al dia de la 

realitat comercial en alimentació 

fresca a la ciutat. Segons un estudi 

realitzat aleshores per Marçal Tar-

ragó, per encàrrec de l’Ajuntament 

molletà, l'ampliació i reubicació 

era més que necessària: "Pot par-

lar-se, sense embuts, d’un dèfi-
cit absolut en l’equipament del 
mercat municipal –referint-s'hi 

al vell–. La gent no hi compra 
perquè no hi ha parades i no hi 
ha possibilitats reals d’elecció".

El nou mercat, l’actual mercat 

municipal de Mollet, es va cons-

truir entre els anys 1994 i 1995 

per convertir-se "en un mercat 

de referència pel seu disseny 
avantguardista i per la seva 
moderna tecnologia", segons 

apunten des del mercat. Han pas-

sat 25 anys d’aquella inauguració, 

d’aquella festa ciutadana multitu-

dinària que incorporava un equi-

pament singular al patrimoni de 

la ciutat i que feia realitat una as-

piració del comerç local i dels seus 

usuaris.

La regidora responsable del 

Mercat, Mercè Pérez, recorda que 

tot i que el Mercat Vell era "molt 

maco i patrimonialment té un 
gran valor històric", calia aquest 

trasllat a L'Illa. "La infraestruc-

tura va canviar al 100%, és un 

dels millors mercats de la co-

marca i està molt modernitzat. 
Tenen un moll de càrrega i uns 
magatzems com deu mana i allà 
hi havia aquesta carència. Tam-

bé hi ha un aparcament i es va 
poder col·locar un supermercat 

a dalt". La regidora es mostra sa-

tisfeta pel mercat molletà, del que 

assegura que "funciona força bé 
i és un pol d'atracció de la ciu-

tat i de la resta de la comarca. 
Tenim un mercat de moltíssima 
qualitat".

Adaptació al context
Pérez també destaca la impor-

tància d'adaptar-se als diferents 

contextos, com ara a la venda en 

línia. Es tracta d'un projecte que 

ja s'havia començat a treballar feia 

un temps, però que "la pandèmia 
ho ha accelerat" i finalment s'ha 
posat en marxa en els darrers me-

sos. D'aquest servei diu que "està 
funcionant molt bé, hi ha molta 
gent que l'està utilitzant i els pa-

radistes hi estan molt contents".

La venda en línia està arribant 

a baixvallesans de fora de Mo-

llet, però també està apropant el 

jovent al Mercat Municipal. Amb 

el mateix objectiu d'ampliar la 

clientela, també fa temps que en-

tre l'Ajuntament, MercaMollet i els 

paradistes plantegen ampliar els 

horaris. Ara per ara, els dijous i di-

vendres són els únics dies en què 

les parades estan obertes al matí i 

a la tarda. "Els hàbits de consum 
i de compra de la gent han can-

viat. Aquí al mercat a vegades és 
complicat equilibrar el descans 
dels paradistes amb la vida la-

boral de la població. Però pro-

bablement la ciutat voldria que 
el mercat estigués obert moltes 
més hores i en canvi per als pa-

radistes això és una dificultat", 

diu la regidora, qui també hi afe-

geix que cal "fer aquest esforç 
d'intentar adaptar els horaris 
per al públic potencial que hi 
ha". En tot cas, Mercè Pérez també 

assenyala que amb el context de la 

pandèmia "ara no és el moment 
de fer-ho".    sergio carrillo

El Mercat Municipal de Mollet 

compta amb una important base 

de parades amb molta trajectòria 

a l'equipament. Tanmateix, també 

compta amb alguns estands que ja 

hi eren al Mercat Vell de la plaça Prat 

de la Riba. Un d'aquests és la Xarcu-

teria Guiu Juncà, actualment regen-

tada per Lluís Guiu, i que ven tot ti-

pus d'aliment que surti del porc, així 

com molta varietat de formatges.

Aquesta parada la va obrir el so-

gre del Lluís Guiu els anys 50. L'any 

1986 es va jubilar i li va oferir i, fi-

nalment, va traspassar la parada a 

la seva filla i el seu gendre. Tots dos 

van estar-s'hi una dècada fins que a 

meitats dels 90 tingués lloc l'ober-

tura del nou mercat, l'actual.

Guiu explica que el canvi era 

imprescindible: "Allà no teníem 
cambres frigorífiques, no tení-
em magatzems i les parades eren 
petitíssimes. La meva parada 
feia dos metres i mig o tres me-

tres com a màxim, i aquí tinc deu 
metres". També assegura que "el 

mercat antic era molt obsolet ja 
en aquella època".

Quan es va proposar el canvi, que 

aportava un evident salt de qua-

litat, entre els paradistes hi havia 

un neguit, ja que havien d'assumir 

una important quantitat econòmica 

i pensaven: "A veure si fem la in-

versió i després no ve tanta gent". 

Amb tot, "la majoria de paradis-

tes van venir cap aquí i la veritat 
és que es va notar molt el canvi. 
Estem molt contents d'haver vin-

mercamollet

EN OBRES  Durant la construcció de l'actual equipament, entre els anys 1994 i 1995

mercamollet

MERCAT VELL  Instantània del mercat de la plaça Prat de la Riba, que va estar obert fins el 1996

s.c.

XARCUTERIA GUIU JUNCÀ  En Lluís Guiu i la seva filla Montserrat, qui també treballa a la parada

gut aquí".

Pel que fa a la clientela, desta-

ca que el principal públic que han 

tingut habitualment era gent gran, 

"però a partir de la pandèmia 
hem vist que ve molta gent jove. 

És el que feia falta, la gent gran al 
final va desapareixent i si no ve 
gent nova, tot es complicarà". 

Malgrat la proliferació de super-

mercats, Guiu creu que "la gent 

que està acostumada al produc-

te fresc de mercat, ve al mercat. 

Quan proven producte que és 
fresc, veuen que és molt dife-

rent del que poden trobar en un 
supermercat, encara que també 
tinguin bona qualitat".    s.c.

Xarcuteria Guiu Juncà,
als mercats de Mollet
des dels anys 50
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OPINIÓ

El 14-F ha deixat un escenari obert, amb la meitat de l'electorat català donant 

suport a  formacions independentistes i un clar viratge cap a alternatives 

d'esquerres. Tot i aquesta hegemonia de l'esquerra, una de les males notícies és 

la irrupció de l'extrema dreta de Vox, que amb 11 escons, materialitza l'entrada 

de la ultradreta a les institucions catalanes, tal i com ja fa anys que passa a altres 

països europeus com França i Itàlia.  Al Baix Vallès, 4.107 votants, un 8,9% del 

total –molts d'ells rebotats de la desfeta de Cs i el llarg declivi del PP –han optat 

per aquesta alternativa ultranacionalista espanyola, racista i xenòfoba.

En les properes setmanes es presenta el repte de formar un govern estable a 

Catalunya que ajudi a superar la crisi actual, però també un altre a més llarg 

termini i que apel·la tots els partits de tradició democràtica, siguin de dretes, 

d'esquerres, independentistes o constitucionalistes: combatre el populisme amb 

bona gestió sense donar protagonisme a qui s'allunya del joc democràtic.

Zoològic. Segurament en llegir aquesta paraula, t'haurà vingut al cap un record molt bonic de la teva 

infantesa. Mentre que, si et dic quarantena, el teu cervell ho relaciona amb alguna cosa perjudicial. No 

obstant això, els dos conceptes no són tan diferents, ja que tenen tancats éssers vius en contra de la 

seva voluntat. En primer lloc, tot i ser la base d'estudis científics realitzats pels biòlegs, i ser mecanismes 

de protecció cap a animals en vies d'extinció –com ara l'ós panda, a la Xina-; no hem d'oblidar que els 

zoològics no són més que presons on els animals viuen tancats, lluny del seu hàbitat natural. A més, són 

espais molt reduïts, amb conductes regulades i amb règims de menjar i aparellament. Paral·lelament, 

pel que fa a les seves necessitats i costums, estan molt lluny de complir-se, ja que, per exemple, els 

ocells no poden volar lliurement; els animals aquàtics no tenen prou espai per nedar ...

A part, no tenen privacitat, i tenen poques oportunitats d'estimulació mental o d'exercici físic. En 

conseqüència, els provoca greus patiments físics i psicològics, que es manifesten en conductes 

estereotipades, en altres paraules, repetint comportaments i moviments de forma compulsiva.

Per concloure, tot i estar d'acord amb l'EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) sobre 

l'organització i funcionament d'una institució zoològica; hem de tenir en compte que nosaltres també 

hem estat en una situació desagradable similar, i que no ens agradaria tornar a viure.

núria pou díez / Alumna de 1er de batxillerat a l'IES Gallecs 

mollet del vallès

BONA GESTIÓ CONTRA EL POPULISME
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Avui la distància entre les
generacions sembla haver creat 
esvorancs insalvables però hem 
corregut cap a la vulnerabilitat:

depenem massa d'allò extern

em tingut festa a casa, la meva 

mare ha complert els noranta 

anys amb bona salut, bon aspecte 

i ganes de moure soroll encara. 

Després de dinar tornàvem amb la meva filla 

i se’m va ocórrer de preguntar-li què creia, 

que hi havia més distància entre ella i jo, o 

bé entre jo i la meva mare? De manera inno-

cent pensava que hauria contestat que ella i 

jo estàvem més a prop, però no va respondre 

el que jo volia haver escoltat. Els salts gene-

racionals han experimentat poca variació  a 

pesar que ara tot va més de pressa i vivim 

en una contínua adaptació que mai no sem-

bla suficient. Ens eduquem en uns valors 

ideals que un cop duts a la pràctica cauen a 

una realitat que sempre se’ns ha imposat de 

manera abassegadora. Així, els nostres fills 

sempre ens veuen en una forma de viure i 

pensar obsoletes, sobretot quan encara no 

han entrat en la roda dels deures familiars, 

econòmics i socials. La meva mare parla de 

la saviesa innata de les seves àvies i besàvies 

–bé, cap a Lleida en diuen “padrines”. Ara ho 

ventilem en un  tres i no-res, però ha estat 

tot un llarg procés de canvi constant i impa-

rable el que ens separa de les rebesàvies. El 

meu padrí tenia una concessionària pròpia 

de cavalls i someres –bé, en deien mules. 

L’economia familiar se sustentava també en 

proveir-se dels recursos suficients de sub-

sistència: sembrat, hort, corralera, menjars 

H

LA PARAULA. 
SÍ, LA PARAULA

Químic

ISIDRE OLLER
Finestrals 

i mosquiteres

de temporada, llenya i conserva per a tot 

l’any. Així van travessar la Història sense 

passar mai gana ni falta de suport humà en 

cap de les circumstàncies i això que les van 

veure de tots colors. 

Bé, avui la distància entre les generaci-

ons sembla que ha creat esvorancs insal-

vables, però hem corregut cap a la nostra 

absoluta vulnerabilitat: depenem de mas-

sa coses externes. Sortim d’unes noves 

eleccions, però què ens han explicat d’hu-

manitat? Què ens han explicat de Cultura, 

Ciència i Humanitats? Potser sóc pessi-

mista, però hi ha tanta gent que el sistema 

aboca al dolor! Els canvis incerts i poc as-

sumibles per a la majoria de la gent, amb 

l’angoixa perpètua de la pèrdua de poder 

adquisitiu, de la impossible justificació del 

sistema laboral, burocràtic i judicial, re-

blat tot amb la desconfiança malaltissa de 

gairebé tot i tothom. No només les gene-

racions estan allunyades, també les perso-

nes pels interessos que hem creat. El meu 

padrí anava per les fires de bestiar amb la 

seva paraula com a arma més segura i de 

completa confiança. Crec que així queda 

tot explicat. Sí, la paraula.

Bústia

Llibertat d'expressió? Per a qui?
Aquesta setmana hem percebut com la 

qualitat democràtica i la justícia del nostre 

país deixen molt que desitjar. Mentre els 

feixistes campaven al seu aire homenatjant 

la División Azul pels carrers de Madrid amb 

les seves proclames feixistes, xenòfobes 

i antisemites, a l'Universitat de Lleida de-

tenien al raper Pablo Hassel per portar-lo 

a presó pel contingut de les  lletres de les 

seves cançons denunciant els delictes co-

mesos pel rei emèrit. Des de Mollet per la 

III República expressem el nostre rebuig i 

denunciem l'arbitrarietat de la justícia de 

l'Estat que en alguns casos actua amb una 

desmesurada contundència i en d'altres 

dóna mostres de deixadesa, quan no de 

connivència. En un moment com l’actual 

en que el feixisme torna a treure el cap de 

forma desacomplexada i que es fa evident 

el retrocés en drets democràtics i socials es 

fa més urgent que mai recuperar els valors 

republicans de llibertat i justícia social. 

mollet per la tercera república

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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ESPORTS

Torneig d'Escacs IntercomarcalEl CEVO demana la represa esportiva escolar
S'han obert les inscripcions per disputar 

el Torneig d'Escacs Intercomarcals en 

línia per a menors, que s'impulsa des dels 

consells comarcals catalans. Les partides 

seran el 20 i 27 de febrer.  

El Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) s'ha sumat a la Plataforma 

Defensem tot l'esport i ha signat el manifest En defensa de l'esport per a 

tothom, que ja suma prop de 1.500 signatures virtuals. El document i la 

plataforma reivindica la represa esportiva escolar al Procicat i que així 

no se segueixi fent discriminacions pel tipus de llicència esportiva.     

MOLLET. Albert Serra s'ha estrenat 

en una convocatòria amb la selec-

ció espanyola de bàsquet 3x3, que 

enguany té com a repte l'Europeu 

2021. El jugador del DM Group 

Mollet va participar des del passat  

diumenge fins a aquest dimecres 

en una sessió d'entrenament amb 

Espanya a València, a les ordres 

de Jaume Comas. 

Serra ja havia estat convocat a 

la primera concentració del com-

binat 3x3 per preparar l'Europeu 

2021 a finals de l'any passat, però 

una lesió va impedir-li anar-hi. En 

aquesta ocasió, el jugador del club 

molletà s'ha estrenat en una llista 

de 12 jugadors, on ha compartit 

pista amb referents d'aquesta mo-

dalitat, com ara Sergi Pino (CB Es-

parraguera), Nacho Martín (Clinica 

Sur Aspasia Valladolid) o Sergio de 

la Fuente (Clinica Sur Aspasia Va-

lladolid). "Per imaginar, no m'ho 

havia imaginat mai això d'anar 

convocat amb la selecció espa-

nyola... però també és cert que 

tot això s'està iniciant i podia 

passar. Quan et truquen i s'inte-

ressen per tu és una alegria bru-

tal, però mai se sap. Finalment 

ha arribat", explica Albert Serra, 

que és tot un referent del bàsquet 

3x3. De fet, la temporada 2020, va 

ser subcampió del Campionat d'Es-

panya 3x3. "Sempre he estat vin-

culat amb el 3x3, primer jugant 

BÀSQUET | 3x3 EL JUGADOR DEL DM GROUP MOLLET PARTICIPA EN UN STAGE A VALÈNCIA PER PREPARAR L'EUROPEU 3X3 DEL 2021

al carrer en una pista de Sants, 

on predominava la llei del més 

fort. Poc després, això ha anat 

millorant i he fet molts tornejos, 

fins i tot he anat a altres països 

a jugar campionats", recorda el 

jugador del Mollet. 

Dobles sessions a València
Serra va completar dobles sessi-

ons amb Espanya fins dimecres. 

"Al matí fèiem entrenaments 

amb tàctica i tirs, a la tarda era 

Albert Serra s'estrena en una 
convocatòria amb Espanya

FEB

CONCENTRAT Albert Serra en un entrenament amb Espanya

el torn de fer partits de 3x3 en-

tre nosaltres", diu Serra, que ex-

plica que s'ho va passar d'allò més 

bé, en un ambient professional: 

"Les sensacions han estat molt 

bones perquè ja coneixia la res-

ta de companys, tot i ser la meva 

primera vegada hem coincidit 

en tornejos o hem compartit 

equip. Tot i que, en la concen-

tració perceps que tot està molt 

preparat, és molt professional. 

M'ha sorprès per a bé i ha estat 

MOLLET. Alèxia Putellas ha gua-

nyat la Copa de la Reina amb el 

FC Barcelona per cinquena vega-

da després d'imposar-se dissabte 

contra l'EDG Logronyo, per 3 a 0, 

a Màlaga. Precisament, un gol de 

penal de la molletana va obrir la 

llauna abans del descans i va fa-

cilitar la conquesta blaugrana. 

Aquest títol és l’edició correspo-

nent a la temporada 2019-2020 

perquè aquesta final es va haver 

d’ajornar per culpa de la Covid-19 

i, per tant, se segella el tercer do-

blet de la història del Barça Fe-

mení i es tanca finalment el curs 

amb quatre títols: Lliga, Copa de 

la Reina, Supercopa d’Espanya i 

Copa Catalunya.

La molletana Alèxia Putellas 

suma la seva cinquena Copa de la 

Reina amb el Barça en vuit tempo-

rades. 

FUTBOL | Copa de la Reina

Alèxia Putellas 
suma la cinquena 
Copa amb el Barça

ALÈXIA PUTELLAS

FC BARCELONA

Lliga EBA

El DM Group Mollet rebrà diumenge el 
Palma Consell Air Europa al Plana Lle-
dó, sense públic (17 h). L'equip de Jo-
sep Maria Marsà reprèn la lliga d'EBA 
després de l'última victòria fa dues 
setmanes contra el Lliçà d'Amunt, per 
un incontestable 61 a 102. El Mollet es 
manté com a líder ferm del grup C4 
amb sis victòries en sis partits, amb 
una més que el segon classificat, el 
CB Quart. Pel que fa als mallorquins, 
lluiten per evitar el descens i després 
de sis partits ocupa el penúltim lloc 
amb dues victòries i quatre derrotes. El 
Palma està empatat amb Lliçà d'Amunt 
i CB Granollers. Al partit de la prime-
ra volta, el Mollet va imposar-se a les 
Illes Balears, per 59 a 69, amb una gran 
actuació d'Óscar Amo, amb 12 punts i 
cinc rebots.

EL DM GRUP REP 
A CASA EL PALMA

molt positiu". 

A la convocatòria de 12 jugadors 

també hi havia l'exjugador del CB 

Mollet, Xavier Guirao. 

A l'estiu, Europeu 3x3
L'objectiu de l'estiu per a Espanya  

és la classificació per a l'Europeu 

2021, tot i que abans hi ha la fase 

prèvia on Serra podria entrar en 

una nova convocatòria. A més, 

aquest estiu hi ha l'opció dels Jocs 

Olímpics, perquè la modalitat de 

3x3 s'estrenarà, tot i que encara 

està per veure si el combinat mas-

culí hi participarà.  jl.rodríguez b. 
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a.s.
MOLLET. Álex Sánchez s'ha pro-
clamat subcampió de Catalunya 
de javelina. L'atleta molletà, que 
enguany competeix amb el FC 
Barcelona, va participar al català 
amb molèsties a l'abductor i des-
prés d'una setmana amb angines. 
El campionat de Catalunya de 
Llançaments d’Hivern va tenir lloc 
diumenge a l’Estadi Josep Molins 
de Sabadell. 

Sánchez arribava al català amb 
bones sensacions després de par-
ticipar fa tres setmanes en un con-
trol de pista, fent un llançament 
de javelina fins als 67 metres. 
Precisament, a la prova oficial va 
patir unes molèsties a l'abduc-
tor, que va arrossegar fins al dia 
de competició i que el van tenir 
tota una setmana sense entrenar. 
A més, els dies anteriors al cam-
pionat català va haver de parar 
novament per angines. Tot i això, 
va competir amb el segon millor 
registre, amb 60,49 metres. 

El campió català va ser Jordi 

ATLETISME | Javelina EL MOLLETÀ ES PENJA UNA PLATA DEL CAMPIONAT CATALÀ DE LLANÇAMENTS

Álex Sánchez, amb molèsties
a l'abductor, subcampió català

Sanchez, de la UA Terrassa, amb 
62,75 metres. "Si hagués estat en 

bones condicions, podria haver 

llençat els 67 metres que vaig 

fer al control", explica l'atleta 
molletà, que no està gens satisfet 
amb el registre que va fer diumen-
ge a Sabadell: "No estic content 

perquè feia dues setmanes que 

no podia entrenar per la lesió i 

per les angines. No he pogut fer-

hi res i aleshores vaig decidir 

anar a provar al català". 
El pròxim repte del molletà Álex 

Sánchez serà el Campionat d'Es-
panya de llançaments, que tindrà 
lloc el 27 de febrer a Montijo, a 
Badajoz.   jl.rodríguez b.

DEBUT  Primer campionat oficial de Sánchez amb el FC Barcelona

Mar Juárez frega el podi a 
l'estatal de 35 km marxa

Marxa  IZAN RAMÍREZ PARTICIPA AMB EL COMBINAT CATALÀ

MOLLET / MONTORNÈS. L'atleta 
montornesenca Mar Juárez ha fre-
gat el podi al Campionat d'Espanya 
de 35 km marxa, que va tenir lloc 
diumenge a Sevilla. La marxadora, 
de l'Avinent Manresa i nascuda a 
Mollet, ha estat quarta classificada 
en la nova distància de la marxa fe-
menina i, a més, s'ha quedat sense 
fer la marca mínima pel Mundial 
del 2022 per tan sols 36 segons.  

Juárez, que l'any passat va ser 
campiona d'Espanya dels 50 km 
marxa, ha lluitat per la medalla 
dels 35 km estatals a la capital an-
dalusa. La marxadora ha completat 
els 35 km amb un temps de 2 ho-
res, 54 minuts i 36 segons. La mon-
tornesenca s'ha quedat a poc més 
de tres minuts de les medalles, i a 
tan sols 36 segons de la marca mí-
nima del Mundial del 2022. 

La guanyadora de la prova esta-
tal de 35 km marxa ha estat la gra-
nadina María Pérez, que ha assolit 
el nou rècord d'Espanya amb 2 ho-
res, 44 minuts i 17 segons. El podi 
s'ha completat amb la catalana Ra-
quel González, del FC Barcelona, 

avinent manresa

MAR JUÁREZ  

amb 2:48:40 i al tercer lloc Laura 
García-Caro, amb 2:51:01. 

Izan Ramírez, subcampió sub-20
Izan Ramírez, del CA Montornès, 
va quedar subcampió d'Espanya 
amb la selecció catalana sub-20 
a l'estatal de marxa. El montor-
nesenc va quedar al 22è lloc de 
la classificació general amb un 
temps de 49 minuts i 16 segons.    
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REAL BETIS
SANT FOST. El Real Betis de futbol 
sala i el santfostenc Èric Pérez 
han acordat la renovació del con-
tracte. Pérez va arribar al conjunt 
andalús l'estiu del 2017 i just aca-
bava el contracte el juny del 2021, 
però ara ha renovat fins al 2024. 

El jove pívot, nascut a Badalona 
el 1997 i veí de Sant Fost, va inici-
ar la seva trajectòria al FS Pomar. 
Posteriorment, va passar a les ca-
tegories inferiors del Marfil Santa 
Coloma i Catgas Energía, que va 
ser el seu últim club abans de fit-
xar pel Betis. Des d'aleshores, ha 
estat clau en l'equip sevillà i va 
ser un dels artífexs de l'ascens a la 
màxima categoria del futbol sala 
estatal. La temporada passada va 
disputar 23 partits i va marcar 11 
gols.

El Betis ha arribat a l'equador 
de la Primera Divisió dins la lluita 
per la promoció pel títol. "És cert 
que els companys ho fan tot més 
fàcil, però nosaltres tenim una 
manera de jugar que ens carac-
teritza i estem en una dinàmica 
bona, que confio mantenir molt 
temps. La segona part del cam-
pionat serà més complicada 

FUTBOL SALA | Primera Divisió EL SANTFOSTENC VA DEBUTAR AMB ESPANYA EL 2 DE FEBRER

Èric Pérez renova amb el Real 
Betis fins a la temporada 2024

que la primera", deia Èric Pérez 
als canals oficials del club sevillà 
després de renovar i admetia es-
tar molt content de fer-ho: "Estic 
molt content d'estar aquí i con-
fio seguir molts anys. Aquest 
club i aquesta terra m'ho ha 
donat tot des que vaig posar el 
primer peu a Sevilla i jo pretenc 
tornar tot el que m'heu donat". 

A més, el santfostenc ha re-
but el premi de ser internacional 

amb l'equip absolut d'Espanya. El 
debut va tenir lloc el passat 2 de 
febrer en un partit d'Espanya con-
tra Eslovènia, i a més va fer estre-
nar-se amb gol. D'aquesta mane-
ra, Pérez es convertia en el primer 
jugador de la secció de futbol sala 
del Betis en debutar amb l'absolu-
ta. "Estic molt content i orgullós 
de poder representar a l'abso-
luta un club tan gran com és el 
Betis".  

RENOVACIÓ  El santfostenc just després de renovar el nou contracte

Divisó d'Honor Catalana  ES REPRÈN EL CAP DE SETMANA

BAIX VALLÈS. El futbol sala baixva-
llesà tornarà a competir el cap de 
setmana després de quatre mesos. 
Els equips havien reclamat la rea-
lització de tests setmanals, que fi-
nalment no es faran. "Sabem que 
comencem el cap de setmana, 
però no sabem si acabarem la 
temporada", admet l'entrenador 
del Barri Can Calet, Xavi Cuni, que 
no considera lògic reprendre la 
competició sense fer tests: "És una 
inseguretat total, si juguem com 
les lligues estatals, que ens trac-
tin com elles i ens facin tests". 

El Circuit posa a la venda 
30.000 entrades de Superbike

MOTOR EL CAMPIONAT DEL MÓN SE CELEBRARÀ AL SETEMBRE

BAIX VALLÈS. Si fa una setmana el 
Circuit de Barcelona-Catalunya va 
posar a la venda les entrades de la 
Fórmula 1 i MotoGP, ara ho ha fet 
amb les del Campionat del Món de 
Superbike (WorldSBK). El Catalu-
nya WorldSBK Round, que tindrà 
lloc del 17 al 19 de setembre de 
2021, limitarà el nombre d'entra-
des disponibles a 30.000 localitats.  

Donat el context de pandèmia 
actual, la prova se celebrarà com-
plint amb la normativa de segure-
tat i únicament es podrà accedir 
mitjançant entrades numerades 
amb seient assignat. Per preservar 
la distància de seguretat a les tri-
bunes, durant el procés de compra, 
quan l'usuari seleccioni una locali-

cIRcuIT

AL TRAÇAT  El campionat del món se celebrarà al setembre

tat o grup de localitats, el sistema 
bloquejarà automàticament les 
localitats superiors, inferiors i late-
rals, de manera que ja no estaran 
disponibles per a altres usuaris.

Si bé la primera edició del cer-
tamen al traçat barceloní es va 
celebrar sense públic, al 2021 els 
aficionats disposaran de diferents 
zones per seguir en viu l'esdeveni-
ment. Les entrades són numerades 
i les tribunes obertes a la zona de 
l'Estadi (tribunes B, G i C) disposa-
ran de pantalles gegants per seguir 
l'acció a la pista.

Hi ha entrades disponibles a par-
tir dels 19,90 euros per un sol dia 
i el pack de tres, a partir de 49,90 
euros.  

FUTBOL | Primera Catalana L'EQUIP MOLLETÀ REPRENDRÀ LA LLIGA EL PRÒXIM 28 DE FEBRER 

El futbol sala torna amb 
dubtes i sense tests

MOLLET. El CF Mollet UE ha previst 
disputar dos partits amistosos 
abans de reprendre la Primera 
Catalana el 28 de febrer al camp 
del Júpiter. L'equip de David Par-
ra va jugar dimecres el seu primer 

MONTMELÓ – RIUDELLOTS

Dissabte, 20 – 19 h Montmeló

CARDEDEU – CAN CALET

Dissabte, 20 – 19 h Cardedeu

FS PARETS – VILAMAJOR

Diumenge, 21 – 12 h Parets

La petició de fer tests és compar-
tida pels tres equips baixvallesans. 
"És una barbaritat que no es fa-
cin tests, però jugarem. A més,  
a banda de la seguretat per la 
Covid-19, també poden haver 
lesions perquè portem molts 
mesos sense entrenar", admet el 
president de l'AE Montmeló, Ma-
nolo Calvo. De la mateixa manera 
pensa l'entrenador del FS Parets, 
José Manuel Ibáñez, que té un ju-
gador que no pot entrenar per les 
restriccions horàries. 

A tot això, la lliga es reprèn amb 
dues jornades ja disputades. "Co-
mencem amb -6 punts, perquè 
vam perdre les dues jornades 
primeres, sembla tot que sigui 
pretemporada", diu Ibáñez. Can 
Calet i Montmeló també van per-
dre els primers partits. 

La temporada es jugarà en una 
única volta, amb cinc descensos i 
un campió.  jl.rodríguez beltrán

El CF Mollet UE perd l'amistós 
a Vic i diumenge rebrà el Tona

amistós després de quatre mesos 
sense competir i ho va fer amb 
derrota al camp del Vic, per 2 a 
1. L'equip osonenc va marxar al 
descans 2 a 0 i a la represa, Arnau 
Fortuny va fer el gol de l'honor. 

Diumenge, a les 12 h al Germans 
Gonzalvo, el Mollet jugarà un se-
gon amistós contra la UE Tona. Els 
dos rivals són de la Primera Cata-
lana.

D'altra banda, el CF Parets tam-
bé s'ha posat en marxa i el cap de 
setmana passat va disputar un 
amistós al camp Josep Seguer. El 
conjunt paretà va perdre contra el 
Vic, per 0 a 2. 
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Ens cal aprendre a mirar
Les característiques i el ritme de vida actual 

faciliten l’aparició de la “ceguera davant dels 

autèntics objectius de vida”; és a dir, no mirar 

i només veure quines fites immediates ens 

poden generar satisfacció. 

Quan patim d’aquest tipus de ceguera, una 

lluna plena espectacular, el vol d’un ocell, 

l’aniversari d’un amic especial, i fins i tot la in-

fància dels  nostres fills, poden passar per da-

vant nostre  mirant-nos-ho, però no veient-ho 

realment. I si és així, realment ho vivim?

Tot i que cal, i és saludable, tenir objectius 

possibles i d’altres un pèl idealistes i més 

laboriosos, si només estem pendents de la 

meta, sacrificant l’espontaneïtat o la família, 

probablement estem actuant amb alguna pro-

blemàtica que convé localitzar i transformar.

La “ceguera de solament veure, però no 

mirar”, condueix a una vida desequilibrada. 

Vivim dessota els dominis d’un tirà que ens 

assenyala constantment què s’ha de fer, el llis-

tat d’obligacions del dia a dia. Alhora, aquest 

ego ens fa sentir necessitats que no són reals, 

però que col·loquem com a objectius prio-

ritaris. I viure tiranitzats així impossibilita 

compatibilitzar el sentir cap a dins amb el 

viure amb l’exterior, així com estabilitzar les 

dosis de fer i ser, de donar i rebre.

Si ens sentim turmentats per aquest tipus 

de ceguera, cal preguntar-se: quines proble-

màtiques, influències o memòries em fan 

actuar sense veure i buscant satisfer objec-

tius immediats, de forma tan compulsiva? 

Què sacrifico quan persegueixo aquest tipus 

d’objectius? El que sento coincideix amb el 

que vull? El que vull es correspon amb el que 

necessito? Tot seguit, és necessari prendre  

decisions, canviar les nostres accions i així 

aportar equilibri a la nostra vida.

Utilitzant la consciència i la voluntat, ben 

segur podem gaudir de tot el que la vida ens 

ofereix; tant  dels “he de…”, com dels auto 

regals dels quals ens hem de sentir mereixe-

dors en tot moment. I evidentment, d’aquells 

obsequis que la vida ens envia, com a senyals 

de confirmació vers el nostre camí vital.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

TecnoCampus organitza la 
Setmana Informativa de Graus
TecnoCampus ha obert les inscripcions a 

Setmana Informativa de Graus, que se cele-

brarà entre els dies 1 i 5 de març en sessi-

ons de tarda (17.30 h i 19 h) i en modalitat 

online. Es tracta d’una iniciativa que vol 

acostar la realitat universitària als futurs 

estudiants, amb una fórmula adaptada a la 

realitat actual, marcada per la pandèmia. 

Els assistents podran parlar en directe amb 

coordinadors i estudiants de les diverses 

titulacions que s’imparteixen a TecnoCam-

pus, totes elles títols oficials de la Univer-

sitat Pompeu Fabra. A més, s’han previst 

sessions específiques sobre l’accés a la 

Universitat (Gestió Acadèmica), la vida uni-

versitària, les possibilitats d’allotjament, 

les estades a l’estranger o la borsa de pràc-

tiques i treball a l’abast dels universitaris.

TECNOCAMPUS

Carrer d'Ernest Lluch, 32. Mataró. Tel. 93 169 65 00 

www.tecnocampus.cat

L’APARADOR

DE LA SETMANA
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La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Temps estable, amb situa-

ció de Garbí,  fresca a pri-

mera hora, cel seré i tem-

peratures lleugerament 

més baixes.

Alguns núvols alts poc 

importants al matí, i cel 

serè ja a partir de migdia, 

amb temperatures que es 

mantindran sense canvis.

El vent anirà girant a com-

ponent marítim, i a partir 

de mig matí el cel queda-

rà totalment tapat, amb 

màximes més baixes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 11 17ºC 4ºC 13ºC - 24 km/h WSW

DIVENDRES, 12 17ºC 6ºC 13ºC 0,2 23 km/h SSW

DISSABTE, 13 17ºC 7ºC 13ºC 0,4 29 km/h SE

DIUMENGE, 14 12ºC 8ºC 8ºC 1 21 km/h SE

DILLUNS, 15 11ºC 7ºC 10ºC 0,2 11 km/h WSW

DIMARTS, 16 16ºC 9ºC 13ºC 0,2 37 km/h WSW

DIMECRES, 17 18ºC 7ºC 13ºC - 19 km/h SE

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

'El olivo', al cinefòrum de Montornès150 inscrits als tallers de l'Ajuntament de Mollet
El Centre d'Estudis de Montornès organitzarà aquest 

diumenge (18 h) un nou cinefòrum virtual, en aquest cas amb el film El olivo, d'Icíar Bollaín, en què una jove vol recuperar 

un arbre mil·lenari que la seva família va vendre anys enrere. 

Cal inscriure's a centredestudis.montornes@gmail.com.

El 8 de febrer va començar la programació d’Activitats, Cursos i Tallers 

per a gent gran 2021 de l’Ajuntament de Mollet, que es realitza en línia. 

En total s’han inscrit 150 persones als 32 cursos oferts. L'Ajuntament 

ofereix assessorament informàtic personalitzat per als usuaris, així 

com altres metodologies de formació a base de dossiers i vídeos.

CULTURA

Eleccions i eurovisió, en un carnaval atípic
POPULAR  SENSE LES TRADICIONALS RUES DE CARNAVAL A CAUSA DE LA COVID, LES XARXES SOCIALS HAN ESTAT UNA ESCLETXA PER A LA GRESCA I LA DISBAUXA

jose lópez

ELECCIONS PER CARNAVAL  "Anem com pallassos a votar", deia el Jose López

aj. montornès

'KOSMOVISIÓN'  Una de les intervencions més surrealistes va ser la del personatges del reconegut videojoc 'Among Us'

MOLLET / MONTORNÈS. El carnaval 

d'enguany no s'ha assemblat gens 

ni mica als tradicionals. La virtua-

litat n'ha estat la protagonista, i les 

xarxes socials, les difusores de les 

disfresses de la ciutadania. A Mo-

llet, El Manyó ha estat el personatge 

més actiu i convidava els molletans 

a anar disfressats als col·legis elec-

torals per votar. Tanmateix, el diu-

menge poc calorós va fer que aquest 

carnavalesc personatge entengués 

amb humor les reticències a dis-

fressar-s'hi: "Amb la rasca que fot 

i el mal dia que fa, si algú s'atre-

veix a sortir disfressat l'haurem 

de fer president honorífic de la 
Comissió Manyó". A banda d'això, 

les colles de Morats i Torrats també 

van organitzar una edició virtual 

del CorreMamTeca, "la festa més 

gamberra del Carnaval", en què 

els participants van haver de prepa-

rar vuit begudes i vuit menjars per 

poder seguir el recorregut en línia.

A Montornès, per la seva banda, 

l'acte estrella va ser la primera edi-

ció de carnaval del Kosmovisión, 

una particular gala d'Eurovisió, 

amb tota mena de personatges vin-

guts d'arreu del món: França, Mè-

xic, Texas o el Japó, entre d'altres. 

També hi va haver un astronauta a 

la Lluna, un vampir a Transsilvània i fins i tot un personatge del vide-

ojoc Among Us. El presentador va 

cloure l'esdeveniment deixant la 

porta oberta a un segon Kosmo-

visió carnavalesc: "L'any que ve 

tornem amb més força". La gala 

es pot veure al canal de YouTube 

de Joventut Montornès. 

L'assetjament escolar, al centre 
de l'obra 'El pequeño poni'
MONTORNÈS. El pròxim dissabte 

27 de febrer (19 h), l'Espai Cul-

tural Montbarri acollirà l'obra de 

teatre El pequeño poni, escrita per 

Paco Bezerra, dirigida per Mercè 

Vila, interpretada per Glòria Sir-

vent i Sergio Matamala i produïda 

per Flyhard Produccions.

Aquesta obra basada en diver-

sos casos reals parla de l’assetja-

ment escolar i acaba sent un al·le-

gat en favor de la llibertat. També 

TEATRE  LA FUNCIÓ REPRESENTA CASOS REALS I PROPOSA UN AL·LEGAT EN FAVOR DE LA LLIBERTAT

EN ESCENA  L'obra tracta de com la societat enfronta l'assetjament

és una proclama que recorda que 

nosaltres no significa nosaltres els 

iguals, sinó nosaltres els diferents: 

nos-altres = jo i els altres.

En Luismi té deu anys i gairebé 

sempre va a l’escola amb la seva 

motxilla de My little pony. Diu que 

és un talismà per a ell, que li porta 

sort i que el protegeix, però, un dia, 

el director de l’escola li prohibeix 

l’entrada al centre si continua por-

tant aquella motxilla.

L'obra tracta de com la societat 

enfronta l'assetjament: "Sotme-

tent-nos a allò que els altres con-

sideren normal per no patir re-

buig o defensant la diferència".

En acabar la funció hi haurà 

un col·loqui amb la participació 

dels dos intèrprets de l'obra, i de 

Mònica Algueró Nieto (membre 

de la Comissió de Cultura i Vocal 

de la Junta de Govern del Col·legi 

Oficial de Psicòlegs de Catalunya). 

L'espectacle està recomanat per a 

majors de 16 anys i les entrades es 

poden comprar per 5 euros a En-

tràpolis.com.  
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Marta Shanti, protagonista
al cicle 'Cultura de bat a bat'

MONTMELÓ. La cantautora montme-
lonina Marta Shanti actuarà aquest 
diumenge (12.30 h) al Cultura de bat 
a bat, el primer cicle d'actuacions 
culturals de proximitat de Montme-
ló, organitzat per Òmnium Cultural. 
Els assistents veuran "una Marta 
Shanti molt contenta, molt se-

gura i amb ganes de passar-s'ho 
bé", com explica la mateixa artista. 
També amb la intenció "d'estar 
oberta a la gent". En aquest sentit 
explica que "han estat uns temps 
de molta introspecció, i quan te'n 
vas molt cap endins et sorprens 
a tu mateixa i tornes a les emo-

cions més íntimes. Cantar des 
d'aquí és complicat, i a vegades 
m'ha passat que tanques els ulls 
per cantar i no mires el públic, 
perquè t'estàs obrint molt, però 
des d'un lloc que et fa respecte 
compartir". La voluntat d'aquest 
diumenge, però, és el contrari: "És 
obrir els ulls i mirar les persones 
cara a cara. Tot i que només po-
dré veure els seus ulls, perquè 
portaran mascareta".

Pel que fa a les cançons, promet 
temes inèdits però també algunes 
de les seves cançons amb més re-
corregut i que es poden trobar al 
seu canal de YouTube. Amb tot, 
considera que ha preparat "un re-
pertori esperançador" i tot i que 
reflectirà alguns moments crus, 
sempre serà "des d'un vessant 
d'optimisme i d'esperança, que 
és el que m'agradaria transme-
tre". Tampoc hi faltarà la Marta 
Shanti més reivindicativa, però 
"sempre des de la voluntat de 
construir i no de destruir", as-

MÚSICA  DIUMENGE FARÀ UN CONCERT DE PETIT FORMAT EN EL TERRAT D'UN DOMICILI PRIVAT DE MONTMELÓ, DINS DEL CICLE CULTURAL IMPULSAT PER ÒMNIUM

MARTA SHANTI  Els assistents gaudiran d'alguns temes del seu futur disc

aitor rodero

A càrrec de Ramon Pla, 
membre de l’executiva del Consell 
de la Gent Gran de Catalunya.

Conferència

El 80% de la representació parlamentària 

del Congrés de Diputats i Diputades ha 

avalat les recomanacions que va proposar 

la Comissió parlamentària del Pacte 

de Toledo per reforçar les pensions 

i la sostenibilitat del Sistema Públic 

de Pensions.

Malgrat això, segueix havent-hi una pressió 

molt forta d’organismes internacionals, 

financers i mediàtics qüestionant el model 

actual i que cal un model mixt públic-privat 

que suposaria una baixada d’ingressos 

pels futurs pensionistes.

EL FUTUR DE LES PENSIONS 
I EL BENESTAR SOCIAL 
DE LA GENT GRAN

DIJOUS
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18 H 
Sala d’actes 
del Casal 

Té doncs futur el sistema públic 

actual de pensions?

segurant-hi: "No puc queixar-me 
sense fer res".

Amb dues companyies de circ
A banda del concert, Shanti està 
preparant el seu primer disc (Fè-

nix), que sorgeix de "tot un recor-
regut per reconstruir-me a mi 
mateixa" i hi avança: "Les noves 
cançons que estic component 
ara mateix ja em demanen al-
tres ritmes i altres melodies".

A més, la montmelonina participa 
en dos projectes de circ com a can-
tautora. Un d'ells és la companyia 
DesinfACTION, que inclou artistes 
de diferents disciplines circenses 

(d'acrobàcies, de roda, de corda, tra-
pezistes...), així com el grup musical 
La rateta ja no escombra l'escaleta. 
Tots plegats tracten, des de l'humor 
i la tendresa, el context de la pan-
dèmia. "Venim a desinfectar la 
tristesa i a infectar les persones 
d'alegria i esperança", diu Shan-
ti. L'altre projecte el fa amb la seva 
cosina Mar-i-Cel Borràs, trapezista, 
amb un espectacle més intimista i 
amb un llenguatge més poètic i més 
simbòlic. En aquest cas, a finals de 
març faran residència artística a 
Montmeló per acabar de cuinar l'ac-
tuació i està previst que hi puguin 
fer un bolo al poble.  sergio carrillo

ESCENARIS MUSICALS AL JARDÍ DE CASA
■ Òmnium Cultural Montmeló va arrencar el passat gener el primer cicle 
d'actuacions culturals de proximitat de Montmeló, anomenat Cultura de bat a bat. Ho 
van fer amb el concert de Maüpas i ara hi tornen amb Marta Shanti. La singularitat 
d'aquest cicle cultural és que les actuacions tenen lloc en espais privats. De fet, el 
concert de Shanti serà al terrat d'un domicili. Els aforaments seran d'una vintena de 
persones –condicionat a les dimensions de l'espai–, mantenint les distàncies de 
seguretat per la Covid i per assistir-hi cal reservar a culturacatalanamo@gmail.com; 
el preu de l'entrada és de 10 €. Tot plegat sorgeix emulant activitats semblants que 
es feien en altres municipis i amb l'objectiu de donar una sortida als músics locals 
arran de la situació provocada per la pandèmia. La intenció és fer un concert al mes 
i des d'Òmnium apunten que qualsevol veí que tingui un espai a casa prou adient i 
que vulgui acollir un concert a casa, s'hi posi en contacte amb l'entitat.

Jordi Coromina presenta
el seu curt al Mercat Vell

MOLLET.  El Mercat Vell acollirà diumenge (12 
h) la presentació del curtmetratge Jo vaig te-

nir un Cayenne. Duet per actor i cabra i del seu 
making off, amb la participació del guionista i 
director, en Ramon Madaula, i de l'actor pro-
tagonista, el molletà Jordi Coromina. Les en-
trades tenen un preu de tres euros i es poden 
adquirir al web molletvalles.koobin.com. Hi 
haurà un aforament per a gairebé una vuitan-
tena de persones. El curt està enregistrat als 

horts del Calderí i és un soliloqui que tracta 
la història tragicòmica d’un nàufrag del capi-
talisme, un triomfador que un dia s’arruïna. 
Ara ho ha perdut tot i està sol. Viu a prop d'un 
polígon inhòspit del Vallès, en una barraca, al 
costat d'una riera. S'entreté escrivint haikus 
i té una cabra. L'home s'adapta força bé a la 
nova situació, però li manca el més impor-
tant: l'afecte. L'home exigeix afecte a la cabra, 
però la cabra no sap de què li parlen.  

CINEMA  ES PODRÀ VEURE EL CURT 'JO VAIG TENIR UN CAYENNE' I EL MAKING OFF

AL CALDERÍ Un frame del curtmetratge protagonitzat pel molletà Jordi Coromina

'jo vaig tenir un cayenne'
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